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RESUMO 

Esse estudo se propõe a identificar estratégias competitivas e formatos de captação de 

recursos para investimentos na área de pesquisa e pós-graduação stricto sensu e a 

analisar como o relacionamento com os stakeholders contribui para desenvolver uma 

gestão universitária eficiente, a partir de uma pesquisa bibliográfica e um estudo de caso 

múltiplo. A revisão teórica envolve: 1) os conceitos e as formas, as estratégias e a 

sustentabilidade da captação de recursos em instituições brasileiras e estrangeiras; 2) o 

marketing de relacionamento com seus conceitos e como estratégia nas IES envolvendo 

também a gestão dos stakeholders. A pesquisa empírica, de natureza qualitativa com o 

método estudo de caso múltiplo, foi desenvolvida em três unidades investigativas (A, B 

e C) que possuem escritórios de apoio institucional ao pesquisador ou similar para 

fomentar a pesquisa. Os resultados desta pesquisa apontam que cada unidade 

investigativa possui as suas práticas de captação de recursos, sendo que a unidade A se 

destacou, uma vez que conta com um escritório bem estruturado, com equipe 

qualificada e serviços diferenciados aos pesquisadores. Notou-se que a relevância do 

EAIP não está restrita aos aspectos operacionais mas reside principalmente no aspecto 

estratégico. Como contribuições, esse estudo realizou uma análise comparativa dos 

resultados das estratégias de captação e do relacionamento com os stakeholders, a partir 

da atuação de escritórios de apoio à pesquisa.  

 

Palavras chave: Captação de recursos. Marketing de Relacionamento. Stakeholder. 

Instituição de Ensino Superior. Comportamento do consumidor. 

 
 
 



 

ABSTRACT 

The study herein aims to identify competitive strategies, and financial resource 

attraction for investment on research and Master’s degrees and Doctorate programs, as 

well as analyse how relationship with stakeholders contributes to develop an efficient 

university management. To do so, both a bibliographical review and a multi-case study 

have been undertaken. Theoretical review involves: 1) concepts and forms, strategies 

and sustainability of financial resource attraction at both Brazilian and foreign 

institutions; 2) relationship marketing with its concepts and as a strategy at the IES 

(Higher Education Institutions), which also involves stakeholder’s management. An 

empirical and qualitative research, by means of a multi-case study method has been 

developed in three research units reffered to as A, B, and C with institutional support for 

research offices or similar. Results show that each unit has their own financial resource 

attraction practices, among which unit A has stood out once they have a well structured 

office, with qualified and competitive services offered to the researcher. It has been 

observed EAIP (Research Support Office) relevance is not restricted to operational 

aspects but in fact it lies mainly in its strategic importance. As for contributions this 

study may bring, it has carried out a comparative analysis of the results of financial 

resource attraction and the relationship of stakeholders from the perspective of a 

research support office. 

 

Keywords: Money attraction. Relationship marketing. Stakeholder. High Education 

Institution. Consumer behaviour. 
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1. INTRODUÇÃO 

A sustentabilidade econômica é um grande desafio tanto para uma instituição pública 

quanto para instituição privada. Para garanti-la, a Instituição de Ensino Superior (IES) 

necessita de uma gestão eficiente na obtenção de recursos e fluxo constante de investimentos 

públicos e/ou privados para oferecer serviços educacionais de qualidade. 

A IES necessita de investimentos para melhoria e manutenção da qualidade e 

expansão dos serviços oferecidos à comunidade. A restrição a investimentos pode colocar o 

desempenho institucional em risco, tanto para IES pública quanto para a privada. Portanto, 

para viabilizar suas atividades e a sobrevivência da instituição, é necessário buscar 

alternativas financeiras para resolver essa questão. 

Desse modo, aos poucos, a prática da captação de recursos foi sendo disseminada nas 

IES brasileiras, como nos lembra Kotler e Fox (1994, p.400) “além de atrair alunos, as 

instituições educacionais devem atrair apoio financeiro para desenvolver suas atividades”. E 

assim, as IES começaram a buscar alternativas financeiras para investimentos em 

infraestrutura, qualidade dos serviços educacionais e pesquisa (RISCAROLLI, 2007). 

Neste estudo, portanto, busca-se compreender a dinâmica das atividades da captação 

de recursos na área de pesquisa e de pós-graduação stricto sensu, nas IES do Estado de São 

Paulo; e no caso desta discussão, em três delas. 

Ao contrário dos cursos de graduação e pós-graduação lato sensu, na pós-graduação 

stricto sensu (mestrado acadêmico e doutorado) e na área de pesquisa, não existe a 

possibilidade da dependência integral das mensalidades escolares dos alunos, com exceção do 

mestrado profissional pois para criar capacidade competitiva com outras instituições na 

seleção de candidatos, as instituições geralmente oferecem programas de bolsas de estudo, 

institucional ou do governo. 

A IES necessita investir nessa área com recursos próprios ou buscar recursos de outras 

fontes, como nas empresas e/ou no governo, para viabilizar as atividades nos programas de 

pós-graduação e em pesquisas: por exemplo, os convênios com empresas e/ou as 

chamadas/editais das agências de fomento do governo brasileiro. O investimento na área de 

pesquisa contribui no fortalecimento da imagem da instituição e fortalece o reconhecimento 

junto às agências de fomento do governo e à sociedade. 

Para isso, o diálogo permanente com os stakeholders envolvidos torna-se 

indispensável para estimular a implantação de uma gestão eficiente para a conquista de 
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vantagens competitivas sustentáveis, como a cultura empreendedora, que propõe a formação 

de profissionais para atuar como agentes multiplicadores das ações de mudança e agregar 

mais valor às organizações. Para a busca de recursos públicos, a IES pode disponibilizar um 

departamento especializado, como o escritório de apoio institucional ao pesquisador, para 

oferecer apoio a docentes/pesquisadores e aos alunos para submissão de projetos de pesquisa.  

Diante do exposto, a instituição necessita buscar propostas mais flexíveis nas 

ferramentas do marketing para buscar a satisfação dos stakeholders com o desenvolvimento 

de um relacionamento duradouro. Assim, o marketing tradicional utilizado na gestão 

educacional (produto, preço, posição e promoção) deixaria de ser a única ferramenta para 

abrir espaço para uma nova abordagem, como o marketing de relacionamento (MR). Rocha 

(2007, p. 90) afirma que o “MR é um instrumento de gestão, baseado na orientação para o 

mercado, que busca estabelecer um relacionamento profundo e duradouro com os públicos de 

interesse, como forma de obter vantagem competitiva sustentável”. 

O estabelecimento de um relacionamento eficaz e permanente possibilita a 

sobrevivência da instituição. Consequentemente, a instituição aumentaria seu relacionamento 

com diversos stakeholders (públicos de interesse) como: alunos; comunidades docentes; 

funcionários; governo e empresas.  

De modo que o problema proposto neste estudo é: “Como o marketing de 

relacionamento pode contribuir para a captação de recursos financeiros na pesquisa e no 

stricto sensu na IES?”. 

 

1.1. Objetivos  

Como objetivo geral, pretendeu-se identificar estratégias competitivas e formatos de 

captação de recursos para investimentos na área de pesquisa e pós-graduação stricto sensu, 

como objetivo secundário, pretendeu-se analisar como o relacionamento com os stakeholders 

contribui para desenvolver uma gestão universitária eficiente. 

 

Como objetivos específicos pretende-se:  

a) Identificar estratégias de captação de recursos utilizadas por IES brasileiras; 

b) Identificar os stakeholders envolvidos na captação de recursos; e  
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c) Definir como o marketing de relacionamento pode otimizar essas relações 

gerando valor aos envolvidos. 

1.2. Justificativa 

Desde 1960, o Marketing Mix e os quatro Ps (produto, preço, promoção e posição) são 

abordados no mundo corporativo e acadêmico. A partir da década de 80, o modelo tradicional 

foi modificado de acordo com as teorias do marketing de relacionamento, que desviou o foco 

das transações para as relações, sem deixar de reconhecer o mérito dos processos de troca; no 

entanto, dentro da ideia de aprimoramento e continuidade, segundo Nunes (2005).  

As IES particulares são aquelas que cobram mensalidades de seus alunos e estão 

categorizadas administrativamente em “com fins lucrativos” ou “sem fins lucrativos”. Diante 

desse conceito, as IES sobrevivem em um ambiente altamente competitivo e caracterizado 

pelo excesso de oferta, ampliação da concorrência, intervenção governamental e redução da 

demanda. 

Para ilustrar a concorrência do ambiente educacional, segue a Tabela 1 com o 

faturamento do ensino no Brasil, segundo o levantamento realizado, em 2013, pela Hoper 

(empresa de consultoria especializada na área da educação)1. 

 

Tabela 1 – Faturamento do mercado de graduação privado (presencial + ead) no Brasil 

Graduação 2011 2012 2013 
Segmento Matrículas Faturamento Matrículas Faturamento Matrículas Faturamento 
Presencial 3,76 

milhões 
R$ 22,58 
bilhões 

3,98 
milhões 

R$ 25,72 
bilhões 

4,15 
milhões 

R$ 29,28 
bilhões 

Ensino a 
distância 

(EaD) 

0,67 
milhões 

R$ 2,18 
bilhões 

0,74 
milhões 

R$ 2,71 
bilhões 

0,81 
milhões 

R$ 2,75 
bilhões 

TOTAL 
GERAL 

4,43 
milhões 

R$ 24,7 
bilhões 

4,72 
milhões 

R$ 28,2 
bilhões 

4,96 
milhões 

R$ 32 
bilhões 

 
Fonte: Hoper Estudos de Mercado, 2013. 

 

Salienta-se que o faturamento das IES particulares teve um aumento de 30% em dois 

anos, passando o valor de R$ 24,7 bilhões em 2011 para R$ 32 bilhões em 2013. Um dos 

motivos para tal aumento foram as fusões e aquisições que aconteceram das Faculdades e 

Universidades e que criaram gigantes no setor e contribuíram para o crescimento do negócio 

que atingiu quase os 5 milhões de alunos no país no período acima mencionado. 
                                                 

Disponível em: < http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/08/faturamento-de-faculdades-privadas-cresce-
30-em-2-anos-estima-estudo.html>. Acesso em: 29 out. 2015 
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No entanto, os especialistas em educação afirmam que a transformação do ensino em 

negócio, somente para fins de lucro, acende o sinal de alerta para a qualidade do ensino e 

reforça a necessidade de o Estado estabelecer um controle mais rígido de qualidade nas IES 

particulares. Cabe observar que o custo de uma IES é elevado, devido à exigência de docentes 

com qualificação adequada, trabalhando em tempo integral, e uma infraestrutura de 

laboratórios, redes de informação e de bibliotecas modernas e permanentemente atualizadas. 

Para explicar também esse aumento no número de alunos no Ensino Superior, pode-se 

atribuir as políticas que incentivam o aumento da oferta de vagas em cursos de graduação por 

meio de garantias estatais às IES particulares: o Fies (Sistema de Financiamento feito pelo 

Ministério da Educação), com o qual o governo paga a faculdade e o alunos têm dezoito 

meses para devolver o recurso investido a longo prazo) ou o Prouni (bolsa de estudo do 

governo cujo valor a universidade pode abater dos seus impostos). De acordo com Goulart Jr 

(2015), o Prouni disponibiliza bolsas integrais e parciais em cursos presenciais e a distância 

de IES particulares; já o Fies é um programa de financiamento de cursos de educação superior 

presenciais com juros subsidiados pelo Estado. 

Segundo divulgação do Censo de Educação Superior, do Ministério da Educação 

(2014), 73,55% dos alunos de graduação estão nas IES particulares e 26,45% estão nas IES 

públicas. No tocante aos cursos de pós-graduação stricto sensu, apresenta-se um panorama 

inverso, 84,44% estão nas IES públicas e 15,56% estão nas IES particulares. 

No cenário da pós-graduação brasileira, a evolução deve-se em grande parte ao 

sistema de bolsas de formação de mestres e doutores. A distribuição está associada à 

avaliação dos programas de pós-graduação promovida pela Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Nível Superior - CAPES/MEC. Ademais, o desenvolvimento de projetos de pesquisa e a 

continuidade na formação dos pesquisadores estão vinculados em boa parte à obtenção de 

verbas públicas concedidas por meio de editais lançados durante o ano. 

Apesar disso, diversas áreas de pesquisa ainda são carentes no Brasil, e se há um 

destaque, este fica a tecnologia de ponta, incentivado o estreitamento de laços universidade-

empresa. A parceria universidade-empresa é reconhecida internacionalmente como produtiva. 

No Brasil, essa linha de fomento avançou; no entanto, o nível de produção dos cientistas no 

mercado é muito baixo, visto que boa parte dos doutores atua na academia até o presente. 

Quanto ao Estado de São Paulo, as IES contam com três agências de fomento públicas, 

que oferecem bolsas de estudo e auxílios para alunos e docentes/pesquisadores (CAPES, 

CNPq e FAPESP). Eles atuam de forma independente, com características próprias, todavia, 
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podem também criar parcerias para lançar editais em conjunto para fomentar as pesquisas dos 

alunos e docentes. 

A captação de recursos nas IES não se diferencia muito das características referentes 

ao terceiro setor. Segundo Riscarolli (2007, p. 37), as IES também necessitam construir 

credibilidade e valor para demonstrar aos potenciais doadores. O envolvimento na causa é 

importante na decisão de doar para realização de um projeto prioritário. 

Para trabalhar no processo de envolvimento, a aplicação do método de captação de 

recursos possui: a informação que se pretende transmitir (conteúdo) e como se pode transmitir 

a informação (forma). De acordo com Pereira (2006, p. 18), se a forma de transmitir e a causa 

for realizada de maneira criativa, isso produzirá bons resultados. 

A captação de recursos para instituições educacionais no Brasil apresenta pouca 

literatura especializada, bem como poucos dados estatísticos sobre esse tipo de investimento 

(PEREIRA, 2006; RISCAROLLI, 2007; ADAM, 2007).  

Enquanto as IES brasileiras ainda enfrentam barreiras legais e culturais, as IES 

americanas estão batendo recordes de arrecadação conforme demonstrado na pesquisa Annual 

do Council for Aid to Education. 

Figura 1 – Angariação de recursos financeiros das IES americanas (1993-2015) 

 
Fonte: Council for Aid to Education, 2016. 

 
Na Figura 1, percebemos que as IES americanas conseguiram angariar em 2013-2015 

um montante bastante expressivo, a partir de campanhas anuais de arrecadação. Segundo o 
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Council (2016)2 parte desta arrecadação procede de um grande número de doação de 

propriedades, edifícios, equipamentos entre outros. 

Na Tabela 2 destacam-se as IES americanas que obtiveram os melhores resultados na 

angariação de recursos financeiros no ano passado. 

 
Tabela 2 – Principais IES americanas financiadas 

Instituições de Ensino Superior - Estados 
Unidos - 2015 

Arrecadação US$ 

Stanford University  1.63 bilhões 
Harvard University  1.05 bilhões 
University of Southern California  653.03 milhões 
University of California-San Francisc 
 

608.58 milhões 

Cornell University  590.64 milhões 
 

Johns Hopkins University  582.68 milhões 
Columbia University  552.68 milhões 
Princeton University  549.84 milhões 
Northwestern University  536.83 milhões 
University of Pennsylvania  517.20 milhões 

Fonte: Council for Aid to Education, 2015. 
 

Fazendo um comparativo entre as IES, brasileiras e americanas, nota-se que o Estado 

brasileiro ainda assume a responsabilidade de sustentação dos mecanismos de apoio social, 

enquanto nos Estados Unidos o desenvolvimento social é de responsabilidade dos indivíduos 

e das empresas. 

Para Pinicin et al. (2012, p. 19), a universidade brasileira necessita ampliar a formação 

superior, mas também fazê-lo com qualidade. A formação superior sem qualidade rumará 

para obsolescência e a desvantagem competitiva e, assim, sem promover a inovação. 

Portanto, é de suma importância realizar estudos de estratégias de captação de recursos 

financeiros para melhor compreender as formas e os processos aplicáveis para IES brasileiras. 

Desse modo, podem-se buscar novas alternativas de sustentabilidade institucional para 

melhorar a qualidade e a expansão dos serviços oferecidos à sociedade. 

Sob essa perspectiva, contribuições na compreensão e na aplicação de novas 

estratégias para captação de recursos podem ser de grande relevância para área técnica e 

científica. 

                                                 
2   Disponível em: http://cae.org/images/uploads/pdf/VSE_2015_Press_Release.pdf. Acesso em: 4 fev. 2017. 
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Finalmente, esta pesquisa pretende contribuir para a melhoria dos processos e a 

identificação de novas estratégias para a captação de recursos visando a alcançar metas e 

resultados que fortaleçam a gestão universitária. 

 

1.3. Método adotado 

O método adotado para elaboração deste estudo ocorrerá em duas fases: a primeira 

fase envolve a revisão bibliográfica a respeito de captação de recursos, marketing de 

relacionamento e stakeholder; a segunda fase consta o levantamento de dados primários por 

meio de uma pesquisa de campo. 

A pesquisa bibliográfica tem a finalidade de proporcionar um arcabouço teórico sobre 

o tema do estudo, tendo por base o levantamento em livros, sites especializados, jornais e 

periódicos (nacionais e internacionais). A abordagem teórica envolve os seguintes temas: 

captação de recursos em IES, marketing de relacionamento e stakeholders. 

Ademais, para pesquisa de dados primários será utilizado o método de estudo de caso 

múltiplo, tendo como unidades investigativas três IES (A, B e C) que possuem escritórios de 

apoio institucional ao pesquisador (EAIP) ou similar. A escolha das três unidades baseia-se na 

experiência de dar suporte na gestão e administração de projetos de pesquisa aos stakeholders 

(alunos, docentes/pesquisadores, governo e empresa). 

 

1.4. Estrutura do estudo 

O presente estudo estará estruturado em: 1. Introdução; 2. Fundamentação teórica 

contemplando: captação de recursos; marketing de relacionamento e seus stakeholders; 3. 

Aspectos metodológicos referentes ao desenvolvimento do estudo de casos múltiplos e os 

procedimentos de coleta de dados; 4. O estudo de casos múltiplos; 5. Análise comparativa dos 

casos; 6. Considerações finais, com as limitações do estudo e recomendações de novas 

pesquisas na área. 
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Figura 2 – Sequência lógica do estudo 
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Fonte: adaptado de Rocha, 2007. 
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2. REVISÃO TEÓRICA 

O ponto central nesta parte do estudo é apresentar a revisão teórica sobre os temas 

investigados: captação de recursos, marketing de relacionamento e stakeholders. 

Pretende-se compreender a evolução da captação de recursos que teve início no Brasil 

a partir das ações filantrópicas pela igreja católica. Em seguida, investiga-se os conceitos e a 

forma de captação de recursos nas organizações de terceiro setor, que colaborou na 

disseminação desta atividade nas IES brasileiras, tanto no meio acadêmico (aulas ministradas) 

como meio administrativo (captação para própria IES). Apresenta a influência dos recursos na 

pesquisa e também a legislação que vigora no âmbito estadual e nacional sobre este assunto. 

Faz uma trajetória das IES particulares brasileiras e discute sobre a questão da gestão no 

ensino educacional. Apresenta a inovação e empreendedorismo de uma forma que alavanca a 

IES e, ao final, relata-se sobre a implementação dos escritórios institucionais para contribuir 

na gestão de projetos aplicados à pesquisa. 

Em relação ao marketing de relacionamento, o objetivo é compreender a evolução do 

marketing de relacionamento. Posteriormente, investiga-se alguns modelos teóricos para 

analisar como o marketing contribui no desenvolvimento de um relacionamento a longo prazo 

com os seus stakeholders. Levando em consideração que os stakeholders podem ser uma 

fonte de contribuições ou recursos importantes na gestão universitária, buscou-se na literatura 

científica os conceitos, a identificação, as necessidades, a importância individual e a criação 

de valor, uma vez que é uma iniciativa fundamental no estabelecimento de vantagens 

competitivas para IES. Por fim, neste estudo é destacado quatro stakeholders chaves que 

influenciam em termos dos processos e resultados para captação de recursos. 

 

2.1. Captação de Recursos 

A captação de recursos no Brasil iniciou-se a partir das ações filantrópicas de 

organizações do terceiro setor. Desde o período da colonização no Brasil, a igreja católica 

(ex.: Santas Casas de Misericórdia) exerceu a função de coordenar e mobilizar a sociedade 

civil para fins de promoção social, principalmente, nas áreas da educação, saúde e assistência 

social, assim, ela criou ações em prol do menos favorecidos (CAMARGO et al., 2001). 

Ademais, Camargo (2001) afirma que à medida que o Estado nacional se consolidava, 

a Igreja passou a exercer um papel complementar. Em 1916, a legitimação dessa função foi 
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formalizada nas políticas públicas sociais incluindo não somente a Igreja, mas também as 

demais organizações sociais sem fins lucrativos (Código Civil brasileiro – Lei nº. 3.107/16). 

A partir da década de 60, as Organizações Não-Governamentais (ONGs) foram 

instituídas e se consolidaram nas décadas posteriores (BNDES, 2001). 

No entanto, somente na década de 90 por causa da crescente demanda social no país, o 

Terceiro Setor tornou-se mais conhecido. A partir desta época, os movimentos sociais se 

intensificaram e o diálogo foi firmado para criação de parcerias com o governo, as empresas, 

os indivíduos, as agências e as fundações nacionais e internacionais segundo Merege (1999 

apud Adam, 2007, p. 31). 

Assim, também, surgiu uma disputa de hegemonia com a criação de diversas 

associações e redes para agrupar os diferentes tipos de organização e nas diferentes visões e 

propostas de atuação que disputam entre si para obter espaço no campo social. Alguns 

estudiosos (TENÓRIO, 2004; PINHEIRO, 1999; MULLER, 2009) qualificam essa disputa de 

“colonização” do campo da ação social pelos princípios, lógicas e metodologias de gestão 

oriundos do setor privado. Como resultado, as organizações da sociedade civil estão cada vez 

mais voltadas a dinâmica das características de um mercado competitivo, que devem 

demonstrar eficiência no planejamento, captação e gerenciamento dos recursos para financiar 

as suas atividades. 

Para Müller (2009, p.141), essa disputa do espaço das políticas sociais pela razão 

empresarial se manifesta claramente no fato das organizações da sociedade civil voltadas para 

a questão social estarem cada vez mais subordinadas a uma dinâmica que, em muitos 

aspectos, vem assumindo as características de um mercado concorrencial. Dessa forma, as 

próprias necessitam apresentar eficiência no planejamento, captação e gerenciamento dos 

recursos que financiarão as suas atividades, bem como devem manter a visibilidade e 

credibilidade frente a um público cada vez mais amplo. 

Para sobrevivência das organizações nesse campo, a necessidade de ampliar as fontes 

de recursos tornou-se fundamental, portanto, passaram a investir na modernização e aumento 

da profissionalização do setor (BNDES, 2001). 

A partir desse cenário, as organizações resolveram buscar os serviços de consultorias 

para orientação, planejamento e avaliações de suas ações, além de treinamentos e todo tipo de 

instrumento que contribua em atingir o mesmo padrão de resultados do campo empresarial. 

Nesse sentido, foi necessária a contratação de profissionais especializados, criação de 
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parcerias, de ação voluntária, treinamentos etc como condições para sobrevivência como 

organizações (MÜLLER, 2009). 

Desta forma, a partir de seus centros de estudo ou similares, as Instituições de Ensino 

Superior (IES) como FGV-EAESP, Mackenzie, USP, PUC-SP e SENAC criaram cursos para 

formação de profissionais para gestão das organizações (ADAM, 2007). 

Aos poucos, a prática da captação de recursos também foi sendo disseminada nas IES 

brasileiras, como nos lembra Kotler e Fox (1994, p. 400) “além de atrair alunos, as 

instituições educacionais devem atrair apoio financeiro para desenvolver suas atividades”. E 

assim, as IES começaram a buscar alternativas financeiras para investimentos em 

infraestrutura, qualidade dos serviços educacionais e pesquisa (RISCAROLLI, 2007). 

Cruz e Estraviz (2003, p. 15) salienta que a prática de captação de recursos é 

necessária para a sobrevivência de qualquer organização sem fins lucrativos, portanto, é de 

suma importância que a respectiva organização se dedique e desenvolva um bom 

planejamento das atividades a longo prazo. 

A competitividade é uma temática frequente nos tempos atuais, em razão da 

progressiva integração das economias nacionais a partir do marco de globalização dos 

mercados, e desta forma, praticamente não há setor onde a concorrência não tenha aumentado 

consideravelmente (CAMPBELL-HUNT, 2000; MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010). 

Desta forma, nota-se que a maioria das organizações estão envolvidas com alguma forma de 

competição, ou seja, por conquistar clientes e/ou recursos escassos (MACMILLAN; JONES, 

1984; MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010). 

Para melhor compreensão sobre este assunto, o estudo prossegue para os conceitos de 

captação de recursos encontrados em nossa pesquisa bibliográfica. 

 

2.1.1. Conceitos de captação de recursos 

A Tabela 3 apresenta a evolução do conceito de fundraising, captação de recursos ou 

mobilização de recursos conforme levantamento bibliográfico na literatura especializada ou 

na busca de informações nos centros de voluntariado. 
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Tabela 3 – Conceitos de Captação ou Mobilização de Recursos 

Autor Ano Definição 
Broce 1988, p. 27-28 “É o ato de pedir uma doação em dinheiro, trata-se de 

“uma sofisticada arte que é frequentemente descrita com 
as mais sofisticadas de todas as formas de relações 
públicas” 

Kotler e Fox 1994, p. 402 “A expressão levantamento de fundos é usada para fazer 
referência as atividades da instituição para obter apoio 
financeiro” 

Levi e Cherry 1996 “Ato de levantar ou obter recursos de várias fontes para 
dar suporte econômico a uma organização ou a um 
projeto específico” 

Manes 1997, p. 50-52 “É o conjunto de atividades que têm como objetivo obter 
suporte financeiro” 

Trouble 1998, p. 14-15, 467 “É a ação de solicitar ofertas de várias fontes” ou “o 
esforço sistemático para atrair apoio financeiro”, ou 
ainda, “o ato de convencer outros para dar suporte 
financeiro a uma causa” 

Flanagan 2000 “A captação de recursos visa benefícios financeiros e 
benefícios organizacionais” 

Cruz e Estraviz  2003, p. 17 “É uma das atividades fundamentais das instituições sem 
fins lucrativos e deve ser compreendida, assimilada e 
realizada, mesmo que indiretamente, por toda a 
organização” 

Pereira  2006, p. 4 “Fundraising como a ação organizada e orientada para 
captação de fundos ou recursos, financeiros ou não, para 
uma determinada causa, organização, filantrópica ou 
não” 

Melo e Leitão 2007, p. 14 “O conceito para captação de recursos pode estar em 
várias definições. Para alguns, é encontrar quem 
participe dos riscos das boas ideias; buscar recursos no 
organismo externo; é ter uma necessidade e precisar 
convencer pessoas ou instituições a colocar recursos, 
além de mostrar como a instituição beneficiária irá 
retornar o investimento” 

Fontes: PEREIRA, 2006; RISCAROLLI , 2007 e outras. 
 

O termo “captação de recursos” começou a ser utilizado no Brasil na década de 90 

segundo Brunetti (2003 apud Adam, 2007, p. 37). 

Nota-se uma evolução do termo a partir da afirmação do Promenino Fundação 

Telefônica (1995): 

O conceito de mobilização de recursos é uma evolução da expressão 
captação de recursos que por sua vez sucede arrecadação de fundos ou 
mais longe ainda coleta de donativos[..]. A importância da atividade 
de mobilização de recursos na gestão das organizações sociais vai 
muito além de arrecadar dinheiro, ela está a serviço da formação de 
uma comunidade de apoio e diz respeito diretamente ao 
desenvolvimento da instituição através do fortalecimento das relações 
entre os indivíduos que a compõe 
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De acordo com Thibes e Moretto Neto (2011), o termo “captação de recursos” deixou 

de ser uma mera captação de recursos financeiros por meio de projetos específicos para se 

tornar um esforço permanente, planejado e sistemático no fortalecimento da instituição com o 

apoio de vários atores (stakeholders). Assim, verifica-se que o termo “mobilização de 

recursos” está sendo utilizado, nos momentos atuais, com maior frequência pelas instituições 

do terceiro setor. Apesar do surgimento de um novo termo no mercado, o estudo adotará o 

termo costumeiro, uma vez que o referido ainda é utilizado na literatura especializada. 

A captação de recursos para instituições educacionais no Brasil não tem ainda 

importância significativa aos pesquisadores e às IES, haja vista a restrita literatura 

especializada, bem como poucos dados estatísticos sobre esse tipo de investimento 

(PEREIRA, 2006; RISCAROLLI, 2007; ADAM, 2007). Portanto, no presente estudo não 

foram encontradas evidências de alterações no conceito de captação de recursos até o 

momento e, também de pesquisas mais recentes e significativas. 

 

2.1.2. Influência dos recursos na pesquisa 

É comum que nos momentos de crise econômica a sociedade questione sobre a 

aplicação dos recursos públicos e queira beneficiar mais as atividades que ofereçam retorno 

visível e imediato, ou seja, o resultado em novos produtos e tecnologias são provavelmente 

reconhecidos como os mais importantes, uma vez que trazem retornos concretos à sociedade 

(MARQUES, 2016). Ao contrário, das áreas em que os resultados são mais difusos ou menos 

palpáveis repetidamente passam a ser consideradas como não prioritárias no momento da 

distribuição dos recursos. Quando acontece esse fato, cria-se o conflito entre pesquisa básica e 

pesquisa aplicada, como se fossem conceitos independentes e não profundamente 

interligados. 

Quando ocorre esse fato, o sistema de pesquisa no país é prejudicado, uma vez que o 

investimento depende em grande parte do Estado, assim a Universidade de Sussex3 (Reino 

Unido) realizou, em 2015, um estudo comparando a política de seis países na destinação dos 

recursos para pesquisa conforme Tabela 4. 

 

 

                                                 
Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2016/08/18/os-impactos-do-investimento/>. Acesso em: 11 
fev. 2017. 
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Tabela 4 – Política de investimento de cada país 

País Destinação 
Estados Unidos Investimentos do orçamento federal e defesa caíram 

de 57,7 do total de 2007 para 53% em 2013. Os 
recursos para pesquisas em saúde subiram 21,9% 
para 24,3%. Um terço dos investimentos em P&D 
vai para ciência básica 

União Europeia O programa Horizonte 2020, com orçamento de 80 
bilhões de Euros para o período de 2014 a 2020, 
investe, em três partes iguais, em projetos de 
ciência básica, em pesquisas de interesse de 
empresas e na solução de grandes desafios da 
sociedade. 

Noruega Pesquisa básica recebe 40% dos investimentos 
públicos em P&D e a pesquisa aplicada e 
desenvolvimento 60%. Universidades recebem 60% 
dos recursos e institutos de pesquisa, 40%. 

Dinamarca Universidades recebem 90% dos recursos públicos 
em P&D. Do total de recursos 44% são investidos 
em pesquisa básica e 56% em pesquisa aplicada e 
desenvolvimento. 

China Pesquisa aplicada responde por 73% dos 
investimentos em P&D do governo central. A 
pesquisa básica fica com um quinhão de 22%. 

Índia Três quartos dos investimentos em P&D do governo 
central vão para pesquisa aplicada e novos 
produtos; um quarto vai para ciência básica. 
Recursos dispendidos com defesa respondiam por 
24,5% do total em 2010, seguidos por agricultura, 
com 17,7%. 

Fonte: Universidade de Sussex, 2015. 
 

Nesta comparação de investimentos, nota-se que os países desenvolvidos (Estados 

Unidos, União Europeia, Noruega e Dinamarca) destinam os recursos de forma mais 

equilibrada para as duas categorias de pesquisa. Ao contrário, dos países em desenvolvimento 

(China e Índia) que os investimentos são voltados mais para a pesquisa aplicada. Tem 

destaque os Estados Unidos que aumentaram os recursos para pesquisas na área da saúde. No 

caso do Brasil, pode-se ilustrar o exemplo da FAPESP que investiu 43,18% na pesquisa 

básica e 56,82% na pesquisa aplicada, em 2015, nota-se, assim, que a agência de fomento 

paulista está em consonância com a política adotada pelos governos dos países desenvolvidos. 

A discussão sobre as duas categorias de pesquisa (básica e aplicada) exige 

classificações mais complexas, em razão da realidade da ciência no século XXI segundo Reid 

(2014, apud Marques, 2016, p. 16). As respectivas categorias podem contribuir em discussões 

abstratas e funcionar em situações específicas, no entanto, não servem para categorizar 

adequadamente a ciência. Além disso, o equalizador para classificar a ciência deve ser a 
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“excelência”, visto que sem isto nada produz resultado consistente. O exemplo do Higher 

Education Funding Council for England (Hefce), órgão que financia e avalia o sistema 

universitário de ensino e pesquisa da Inglaterra, não faz referência às duas categorias, já que a 

qualidade da pesquisa é que determina a ter impacto. 

Assim, os atores e as instituições do sistema de ciência resolveram não se prenderem 

aos benefícios que trazem as duas categorias, mas sim como construir novas formas de 

classificar os objetivos da pesquisa, que giram em torno de um conceito-chave: o impacto que 

o investimento pode produzir, ou seja, a pesquisa promove benefícios à sociedade ao inspirar 

ou fornecer respaldo a políticas públicas em praticamente todas as esferas? (BRITO CRUZ; 

MARQUES, 2016) 

Godin e Doré (2005, apud Marques, 2016, p. 18) mapearam os tipos de impactos 

gerados (Tabela 5) pela produção de conhecimento, por meio de entrevistas com 

pesquisadores e organizações que se beneficiam do conhecimento científico, e que resultou 

em uma lista de onze itens: 

Tabela 5 – Tipos de impacto da ciência 
Impacto científico 
Quando os resultados de pesquisa incentivam o 
progresso do conhecimento, produzindo novos 
modelos e teorias e desenvolvendo áreas e 
disciplinas. 

Impacto econômico 
Refere-se a impactos que geram riqueza, como a 
comercialização de inovações, o retorno do 
investimento em profissionais capacitados ou o 
desenvolvimento de novo mercados. 

Impacto simbólico 
Empresas também têm ganhos de credibilidade 
por investir em pesquisa e desenvolvimento e por 
se associar a pesquisadores de universidades em 
projetos de interesse mútuo. 

Impacto político 
Efeitos gerados por novos conhecimentos 
científicos na esfera da legislação, da 
jurisprudência e da ética, na formulação de 
políticas públicas ou na mobilização dos cidadãos. 

Impacto na saúde 
Tem a ver com o efeito de pesquisas sobre o 
aumento da expectativa de vida das pessoas e na 
prevenção e tratamento de doenças, ou na redução 
de custos do sistema de saúde. 

Impacto social 
Está relacionado a resultados de pesquisa que 
melhoram o bem-estar e a qualidade de vida de 
indivíduos ou mudam antigas concepções e os 
discursos da população 

Impacto organizacional 
Influência de resultados de pesquisa na gestão de 
empresas e instituições, na organização do 
trabalho e de recursos humanos 

Impacto cultural 
Transformações nas habilidades e nas atitudes dos 
indivíduos geradas pela compreensão ampliada de 
fenômenos da natureza e pela utilização de novas 
tecnologias. 

Impacto educacional 
Refere-se à criação de novos programas 
curriculares e ferramentas pedagógicas nas 
universidades, assim como ao ganho de 
competências dos alunos em fazer pesquisa ou 
responder a demandas do mercado de trabalho. 

Impacto tecnológico 
Inovações em produtos, serviços e processos e o 
desenvolvimento de competências técnicas são 
gerados por atividades científicas. 

Impacto no ambiente 
Vincula-se a pesquisas que lastreiam a 
conservação da biodiversidade e a gestão da 
poluição ou ampliam a compreensão de 
fenômenos climáticos  

 

Fonte: Godin; Doré, 2005, apud Marques, 2016. 
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Os impactos científico, tecnológico e econômico são os mais conhecidos, no entanto, 

não se deve esquecer de nenhum dos impactos, uma vez que cada impacto representa uma 

fração de um todo que se espalha para as esferas social, cultural e organizacional da 

sociedade. 

Além disso, nota-se que com o avanço da ciência surge uma nova categoria de 

produção de conhecimento com forte fundamento na pesquisa movida pela curiosidade, 

denominada pesquisa transformadora, que envolve ideias e descobertas com possibilidade 

para mudar radicalmente a compreensão sobre conceitos científicos e criar novos paradigmas, 

termo adotado pela National Science Foundation (NSF/Estados Unidos) e pelo Engineering 

and Physical Sciences Research Council (EP-SRC/Reino Unido). Essa nova categoria 

caracteriza a pesquisa que abrange a criatividade e alto risco, mas inclusive aquela com 

capacidade de conduzir para tecnologias radicalmente novas. No entanto, para alcançar esses 

resultados é necessário ter cautela, uma vez que as ideias transformadoras podem demandar 

um longo tempo de desenvolvimento, é possível que exijam altos investimentos e, ao final, 

podem não apresentar os resultados esperados. A ciência evolui desta forma, porém a 

compreensão dos limites da ciência frequentemente produz tensões. Para os entendidos assim 

é a ciência! 

O investimento público, assim, tem um papel fundamental na produção de 

conhecimento, principalmente quando o processo envolve custos e riscos elevados, que são 

evitados pelas empresas (MAZZUCATO, 2014; MARQUES, 2016). Os exemplos são as 

pesquisas nas áreas altamente inovadoras, como a farmacêutica, a de energias renováveis e a 

tecnologia da informação que o financiamento público assume altos investimentos em fases 

nas quais os resultados são totalmente duvidosos, ou seja, os investimentos mais importantes 

para pesquisa da biotecnologia, nanotecnologia e internet foram financiados pelo setor 

público, visto que o capital de risco chegou somente 15 ou 20 depois. Desta forma, entende-se 

que um Estado empreendedor é necessário para assumir o risco e a criação de uma nova visão, 

ao invés de corrigir as lacunas do mercado. 

Marques (2016, p. 23) explica que, havendo o entendimento que o investimento do 

Estado em pesquisa, com resultados tangíveis ou intangíveis, é primordial e que pode ter 

rendimento, assim a discussão continua sobre como distribuir os recursos disponíveis para 

atingir as expectativas da sociedade no curto e longo prazo. E como os políticos e os gestores 

do sistema público de ciência e tecnologia definem a distribuição dos recursos para cada 

categoria de pesquisa e o limite da interferência do Estado em determinar o que os 
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pesquisadores devem pesquisar. A busca do equilíbrio é essencial para os órgãos públicos de 

pesquisa consigam obter resultados de impacto para a sociedade e, simultaneamente, produzir 

uma reserva consistente de conhecimento fundamental. Também, cabe aos pesquisadores 

apresentar as suas produções e os impactos do conhecimento à sociedade. 

 

2.1.3. Formas de captação de recursos 

Existem uma diversidade de instituições do terceiro setor e com culturas muito 

distintas referentes à captação de recursos, podendo assim ser financeiras, materiais ou 

serviços voluntários. Desta forma, as facilidades de arrecadação oscilam em virtude da 

reputação, do reconhecimento e do porte das empresas conforme as sociedades mercantis 

segundo Camargo et al. (2001). 

Como nos lembra Etzioni (1967) apud Mainardes; Alves; Raposo (2010), há, no 

âmbito das organizações ditas “formais” aquelas denominadas “complexas” que, em função 

de seu grande tamanho ou da natureza complicada das operações que realiza, têm estruturas e 

processos demasiadamente complexos. A IES é uma organização complexa pois o próprio 

modelo tem lógica distinta das organizações de natureza empresarial ou pública. Ou seja, a 

IES é apreciada não apenas pelo seu grau de especialização, mas inclusive por ser um espaço 

onde são realizadas tarefas múltiplas que viabilizam as suas atividades de ensino, pesquisa e 

de extensão, e dessa forma, são desenvolvidas as relações com o seu ambiente interno e 

externo (MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010). 

Ainda que tais atividades sejam independentes, existe uma atuação própria para cada 

uma delas e para a organização como um todo. Perkins (1973) afirma que, do ponto de vista 

organizacional, as IES são qualificadas como as instituições de estrutura mais complexa da 

sociedade moderna (MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010), uma vez que os níveis mais 

baixos são formados por especialistas que possuem autonomia para trabalhar, como o caso 

dos docentes. Em vista disso, a principal característica que revela complexidade deste modelo 

de organização é a negociação entre os docentes e a alta direção, uma vez que os primeiros 

não recebem ordens (MINTZBERG; ROSE, 2003; MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010). 

Ainda assim, as IES procuram introduzir as teorias e modelos similares de organizações 

empresariais, todavia o que as diferenciam é a missão de cada uma. Assim, a missão acaba 

gerando culturas e climas muito específicos nos ambientes educacionais, tendo em vista os 

vários modelos organizacionais existentes (FERREIRA; HILL, 2007; MAINARDES; 

ALVES; RAPOSO, 2010). 
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No entanto, a captação de recursos nas IES não diferencia muito das características 

referentes ao terceiro setor. Segundo Riscarolli (2007), as IES também necessitam construir 

uma credibilidade e valor para demonstrar aos potenciais doadores. O envolvimento na causa 

é importante na decisão de doar para realização de um projeto prioritário. 

Para trabalhar no processo de envolvimento, a aplicação do método de captação de 

recursos possui: a informação que se pretende transmitir (conteúdo) e como se pode transmitir 

a informação (forma). De acordo com Pereira (2006), se a forma de transmitir a causa for 

realizada de maneira criativa, isso produz bons resultados. 

Em relação às IES, Kotler e Fox (1994, p. 409-420) destacam quatro categorias de 

doadores, quais sejam, indivíduos, fundações, grandes empresas e governo: 

• Indíviduos: são a principal fonte de doações para instituições educacionais. O 

departamento responsável na instituição necessita segmentar este grupo para o 

desenvolvimento de abordagens eficazes da seguinte forma: geográficas, 

demográficas, psicográficas e comportamentais.  

É importante que a instituição saiba o que motiva os indivíduos a doarem. E 

faz-se necessário a pergunta: quais benefícios são mais importantes para eles? 

Outra base importante, é o potencial de doação do indivíduo. Os captadores de 

fundos classificam entre pequenos, médios e grandes doadores. Cada perfil de 

doador possui uma abordagem distinta. 

• Fundações: as instituições são as principais beneficiárias de contribuições das 

fundações e são classificadas da seguinte forma: fundações familiares, 

fundações de caráter geral, fundações comunitárias e fundações empresariais. 

Dentro desta categoria, o departamento responsável na instituição pode 

localizar recursos disponíveis para fundações de pesquisa. As instituições 

devem manter relacionamentos contínuos com muitas fundações antes de 

enviar as apresentações das propostas. 

• Grandes Empresas: é outra alternativa de fonte de recursos para instituições 

educacionais. O departamento responsável na instituição deverá identificar 

potenciais doadoras e o nível de interesse em apoiar seus projetos. Na maioria 

das empresas respeitam alguns critérios básicos para aprovar uma proposta: 

contribuição para formação de profissionais para áreas de interesse das 

empresas, idoneidade e plena confiança na instituição, algum benefício direto 
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para empresas e relacionamentos entre as pessoas envolvidas no processo de 

negociação. 

• Governo: é uma fonte de recursos que vale a pena para instituições educacionais, 

principalmente, aquelas que necessitam de doações para o ensino e pesquisa 

(pós-graduação). O departamento responsável na instituição deverá monitorar 

os editais das oportunidades do governo (municipal, estadual e federal). Os 

órgãos governamentais exigem documentação mais detalhada para 

apresentação da proposta. 

Cruz e Estraviz (2003, p. 77) recomendam que, apesar da instituição se identificar 

melhor com uma das fontes listadas na, a própria instituição deve buscar e desenvolver 

campanhas e solicitações a outras fontes de financiamento. Além de evitar o risco de depender 

de uma única fonte, é necessário também de aumentar as possibilidades de arrecadação. 

Assim, a instituição deve expandir o contato com diversos públicos. A obtenção de recursos 

do governo, das empresas, de órgãos internacionais e da comunidade local é de fato uma 

entidade representativa, legítima e útil à sociedade. 
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Tabela 6 – Comparação entre as fontes de financiamento 

Fontes de 
financiamento 

Características Tipos de Apoio Recursos Necessários Desafios 

Indivíduos Doação com bens, dinheiro e/ou 
trabalhos voluntários. 

Verba, horas gratuitas de 
profissionais, bens, divulgação do 
projeto, presença em eventos 

Cartas, folhetos, telefonemas. 
Pessoal preparado para 
contatos. Visitas a doadores. 
Eventos. Tempo para construir 
e nutrir relações. 

Garantir continuidade. Muito 
trabalho para pouco recurso. 
Valorizar o doador. Cultivar 
doadores pode ser uma tarefa 
que requer grande investimento 
de tempo de dinheiro até dar 
resultados. Transformar o 
doador em contribuinte de longo 
prazo e grandes somas. 

Empresas Apoio se a entidade possui 
credibilidade e se a causa é 
realmente importante. A 
solicitação de recursos deve 
estar baseada na clareza da 
proposta e no detalhamento da 
divulgação. 

Recursos financeiros, humanos e em 
espécie, trabalho voluntário, auxílio 
organizacional, podem apoiar eventos 
especiais, vendendo convites. 

Indicações. Sensibilização com 
a causa. Material de 
divulgação. Projetos bem 
preparados. Conexões com a 
gerência local da empresa 
podem ser úteis. Conhecer a 
empresa. 

Ser claro e direto no pedido. 
Expectativa de profissionalismo 
por parte de grandes empresas. 
Visibilidade e retorno de 
imagem podem ser requisitados. 
Instabilidade econômica. Difícil 
acesso a quem decide. 

Fundações/Agências 
Nacionais ou 
Internacionais 

Apoio às atividades 
filantrópicas. A solicitação é 
padronizada e é realizada via 
home page da Fundação ou por 
um pedido simples por telefone 
ou carta. 

Dinheiro, treinamento, acompanha o 
projeto, desenho de indicadores, 
dinheiro inicial, financiamento para 
projeto específico, apoio institucional. 

Pessoas capacitadas. Bom 
projeto. Material de apoio. 
Referências à idoneidade. 

Ter profissionais capacitados 
para elaborar projetos. 
Compatibilizar interesse de 
fundações e entidades. Duração 
do financiamento. 
Frequentemente são dificíeis de 
acessar. Poucas áreas de 
prioridade. 

Governo Apoio por meio de convênios e 
concursos públicos. O convênio 
é uma prestação de serviços e a 
outra forma é por meio de 
contratos ou financiamentos. 

Técnico e financeiro e elaboração de 
projetos. 

Pessoas adequadas. 
Administração organizada. 
Diretoria constituída de fato. 
Documentação legalizada. 

Vencer a burocracia. Sobreviver 
dentro da política do governo. 
Diminuição da verba. 
Descontinuidade dos programas.  

Fonte: CRUZ, C. M.; ESTRAVIZ, M. Captação de diferentes recursos para organizações sem fins lucrativos. São Paulo: Global, 2003, p. 86-90. 
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Segundo investigação atenta de Riscarolli, Rodrigues e Almeida (2010, p. 18) na 

literatura especializada sobre captação, demonstra-se que as estratégias abrangem cinco 

passos de ações planejadas:  

a. Determinação das necessidades institucionais. As necessidades da instituição 

orientam o planejamento e a direção da captação, bem como a compatibilidade 

com as características, os interesses e a conveniência dos doadores.  

b. Determinação das metas de captação. As metas podem ser estabelecidas de 

forma mais elaborada, em concordância com as necessidades identificadas, 

e/ou buscando novas oportunidades, mas deverão estar sempre coerentes com 

os projetos institucionais propostos.  

c. Organização da informação sobre os doadores. Para uma estratégia coerente e 

eficaz, é necessário buscar as informações sobre os doadores. Sem ter 

conhecimento sobre o que eles fazem, quais são suas experiências e capacidade 

de doação, perde-se o foco e a eficiência da estratégia.  

d. Implementação da captação. A implementação dos programas de captação é 

sempre liderada por um representante da comunidade, com grande afinidade 

pela instituição, com alto poder aquisitivo e doador, e especialmente, 

respeitado pelos seus pares.  

e. Avaliação do Programa de Captação. Todo programa deve ser monitorado para 

medir o desempenho da captação a partir de um sistema de avaliação de 

desempenho por resultados com parâmetros, indicadores, métricas e com 

padrões de captação bem definidos. 

Entretanto, para obter atuação mais efetiva e sistematizada do processo, é necessário 

promover o estímulo à especialização e ao desenvolvimento de profissionais envolvidos com 

a sustentabilidade das organizações. Segundo Pereira (2006, p. 2-3), a Associação Brasileira 

de Captadores de Recursos (ABCR), fundada em 2000, é constituída com a respectiva visão:  

 

 
A ABCR pretende ser referência em capacitação, conhecimento e informação para 
captação ética de recursos no Brasil, legitimando e dando visibilidade à atividade. E 
com a missão de: promover, desenvolver e regulamentar a atividade de captação de 
recursos no Brasil (PEREIRA, 2006, p. 2-3). 
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Pereira (2006, p. 3) ainda afirma que “a captação de recursos ou de voluntários, na 

maioria das vezes, ainda não é um trabalho desenvolvido por profissionais especializados, que 

conheçam e apliquem os métodos de maneira eficiente, de forma a obter melhores 

resultados”. 

 

2.1.4. Captação de recursos nas IES estrangeiras 

No tocante ao ensino superior, o mercado educacional passou por mudanças nas 

últimas décadas e a competição entre as IES estabeleceu tanto a nível nacional quanto a nível 

mundial, uma vez que o fenômeno é considerado um assunto estratégico às nações (TAM, 

2007; MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010). 

Esta transformação no ensino superior começou a requisitar uma profissionalização 

das universidades (MEYER JR.; MURPHY, 2003; MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 

2010), justamente em que as IES até pouco tempo atrás, tinham a atenção somente na 

construção de conhecimento e mantinham a gestão num nível praticamente de amadorismo. 

Desta forma, com o aumento da procura de cursos, os esforços das IES se voltaram à gestão 

mais profissional e mais empresarial, exclusivamente para práticas acadêmicas (MICHAEL, 

1997; MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010). 

As IES, desta forma, buscaram se desenvolver em novas competências para gestão de 

recursos e alunos, desenvolvimento de uma imagem perante à sociedade, estudantes com 

preparação adequada para o mercado de trabalho, avaliação de desempenho, entre outros 

(MICHAEL, 2004; MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010). A missão das IES foi alterada 

para não somente atender o ensino e a investigação, mas também o serviço à comunidade, 

exigindo as próprias a estabelecer relacionamentos com os seus stakeholders (JONGBLOED; 

JÜRGEN; SALERNO, 2008; MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010). 

Segundo Pierro (2014, p. 39), para manutenção das principais universidades de 

pesquisa no mundo, as doações realizadas por ex-alunos, empresários ou filantropos são 

essenciais. 

A captação de recursos possui uma diversidade de experiências no cenário mundial. 

Riscarolli (2007, p. 38) comenta que um dos fatores que influencia essa diversidade são as 

normas culturais de cada país. O outro fator seria a estrutura constitutiva (sistema legal, 

tributário, burocracia pública e as alternativas de responsabilidade individual pelas coisas 

públicas e privadas) de cada nação. 



23 
 

Para sobrevivência num mercado bastante adverso, a gestão das IES deve ser 

direcionada para a identificação das necessidades do seu público e, posterior construção de 

estratégias baseadas nas respectivas necessidades (LAREDO, 2007; MAINARDES; ALVES; 

RAPOSO, 2010). No entanto, as IES notam as dificuldades no desenvolvimento das 

estratégias direcionadas por exigências da sociedade contemporânea. Cada país possui a sua 

própria experiência, como o caso do Estados Unidos, a obtenção de fundos para universidade 

tem existência desde o século XVII (PEREIRA, 2006). A Universidade de Harvard 

(Massachusetts) e o College of William and Mary (Virginia) foram as pioneiras a desenvolver 

atividades de captação de fundos. Esta atividade desenvolveu rapidamente e possibilitou a 

construção de muitas escolas e faculdades, públicas e privadas. E assim, o autor afirma que o 

fundraising é uma atividade que se desenvolveu no século XX. 

Nos tempos atuais, até 40% do orçamento das instituições, como a Universidade de 

Harvard ou o Massachusetts Institute of Technology (MIT) é oriundo dos conhecidos 

endowment funds, cujos rendimentos são investidos em pesquisa, infraestrutura e bolsas, uma 

vez que é o país que melhor desenvolveu técnicas em captação de recursos para escolas e 

universidades. Consequentemente, é o país que lidera a pesquisa e publicações sobre o 

assunto. 

No que se refere ao Reino Unido, a Universidade de Cambridge e a Universidade de 

Oxford são exemplos de instituições de ensino que não possuem históricos ou experiências 

nesta atividade. Para Watt (2013, p. 100), as respectivas instituições de ensino possuem 

experiência em parcerias comerciais, como exemplo, o Parque de Ciência e Tecnologia de 

Cambridge. Com as recentes campanhas de captação de recursos realizadas por Cambridge e 

Oxford, as duas instituições de renome tiveram resultados excelentes. E Watt (2013, p. 101) 

afirma que tudo mudou, diante disso as respectivas instituições saíram do modelo tradicional 

de captação de recursos e se aproximaram dos negócios e das comunidades financeiras.  

A Coreia do Sul é um exemplo de país que investiu muitos esforços para melhorar o 

sistema de educação de acordo com Ramesh (2013, p. 76). O governo coreano notou que 

tinha um papel fundamental na educação do país e, assim desempenhou um papel ativo no 

processo de inovação. Em vez de exigir a IES em agir numa determinada maneira, o governo 

alterou a regulamentação para criar incentivos. Consequentemente, a qualidade do ensino 

melhorou, haja vista que vieram mais recursos. 

A Universidade Rice, pequena instituição americana, consegue captar recursos a partir 

do relacionamento com a comunidade. De acordo com Foyle (2013, p. 110), a IES criou uma 
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comunidade de stakeholders que são informados e engajados para defender a missão da Rice - 

de ensinar, pesquisar e influenciar na comunidade. A respectiva IES possui um departamento 

de desenvolvimento de recursos para se empenhar nas atividades de construção de 

relacionamento.  

 

2.1.5. Captação de recursos nas IES brasileiras 

A realidade da captação de recursos nas IES brasileiras ainda está muito distante do 

sucesso alcançado pelas universidades americanas. Segundo Pereira (2006, p. 3), a principal 

diferença entre os recursos doados nos Estados Unidos e no Brasil se deve ao volume dos seus 

PIBs. Além disso, pode-se citar os aspectos culturais e históricos no que se refere à 

participação dos indivíduos e das empresas nas questões sobre a educação. 

A competição por alunos aumentou devido à redução anual das taxas de natalidade dos 

países desenvolvidos e, assim as instituições privadas e até públicas destes países, resolveram 

se expandir internacionalmente, dirigindo-se para o grande potencial existente em países em 

desenvolvimento (PEREIRA, 2006; MAINARDES; ALVES; RAPOSO; 2010). Desta forma, 

foram criadas uma concorrência forte e uma internacionalização dos serviços educacionais 

que afetam todas as instituições deste setor a nível mundial.  

Por outro lado, nos países em desenvolvimento, o ensino superior ainda cresce como 

decorrência do aumento da necessidade de profissionais qualificados, das pressões 

governamentais, da procura de maior qualidade de ensino, do crescimento do acesso ao ensino 

superior e da necessidade de prestar contas à sociedade pelo uso de recursos públicos e 

privados escassos, levando a um aumento indiscriminado de novas IES (MEYER JR.; 

MURPHY, 2003; MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010). 

Portanto, esta atividade num país sem cultura de doações e incentivos fiscais pode se 

tornar uma tarefa bastante difícil, mas não impossível. A Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP) e a Universidade 

Presbiteriana Mackenzie (Mackenzie) foram as primeiras IES brasileiras que começaram a 

criar ações para captação de recursos (ADAM, 2007).  

O pioneiro em realizar uma campanha de arrecadação de fundos foi o Mackenzie, em 

1953, denominada ‘Para um Mackenzie Maior e Melhor', em que foi possível arrecadar um 

valor aproximado, equivalente hoje a US$ 14 milhões (PEREIRA, 2006). 

A FGV-EAESP iniciou sua campanha de captação de recursos com ex-alunos em 

1991, e o Mackenzie retomou em 1999, segundo Adam (2007, p. 64). Ambas iniciaram as 
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atividades do zero, montaram as estruturas administrativas e aprimoraram as técnicas de 

captação de recursos. 

As associações para ex-alunos foram as primeiras iniciativas que as IES encontraram 

para iniciar a captação de recursos. Essas entidades são de extrema importância para a 

fidelização de alunos nas instituições (PEREIRA, 2006). Como exemplo, pode-se citar a 

Associação dos Engenheiros Politécnicos da Universidade de São Paulo - AEP4.  

Conforme Adam (2007, p. 65), a Diretoria da FGV-EAESP decidiu priorizar a 

captação de recursos com as empresas, devido a necessidade da reforma do prédio e a 

internacionalização da instituição. O relacionamento com os ex-alunos era importante, mas os 

resultados seriam a longo prazo. Ao contrário, o Mackenzie, deu prioridade para desenvolver 

um programa de relacionamento com ex-alunos. E acreditou que a captação de recursos seria 

uma consequência natural do processo de relacionamento. 

Pierro (2016, p. 39) afirma que, em 2014, o modelo de financiamento a partir do 

endowment funds5 é pouco praticado, no entanto já foi utilizado por oito universidades e 

instituições de pesquisa brasileiras, para fins de complementar as fontes tradicionais de 

recursos destinados ao ensino e à pesquisa. O principal exemplo é a Escola Politécnica da 

Universidade de São Paulo (Poli-USP) que lançou dois fundos endowment nos últimos três 

anos, denominados Amigos da Poli com patrimônio de R$ 5 milhões e o Endowment da Poli 

com R$ 800 mil, que são geridos pela diretoria da Escola em parceria com os alunos e AEP. 

O Instituto de Ensino e Pesquisa (INSPER) já obteve experiência, a partir da captação 

do IBMEC São Paulo, que se iniciou na construção do campus na Vila Olímpia, na capital 

(SP). A experiência desencadeou na instituição um processo de estruturação e de gestão 

centralizada da área de captação (RISCAROLLI; RODRIGUES; ALVES; 2010). 

As parcerias com institutos podem ser também alternativas interessantes, como o 

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, que contribuem no fortalecimento da 

imagem da IES nos âmbitos, nacional e internacional, e também fomentar os contatos com 

empresas e indivíduos. Para Pereira (2006):  

 
o Instituto Ethos é uma organização não-governamental que foi criada com a missão 
de mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerirem seus negócios de forma 
socialmente responsável, tornando-as parceiras na construção de uma sociedade 
sustentável e justa (PEREIRA, 2006, p. 2). 
 

                                                 
4 Disponível em: <http://www.politecnicos.org.br>. Acesso em: 27 jul. 2015. 
5 Endowment funds são compostos por dotações de grandes doadores cujos rendimentos são investidos em 

pesquisa, infraestrutura e bolsas. 
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Segundo a ANPEI, existem empresas no mercado que oferecem serviços 

especializados para prospecção e captação de propostas de ideias e projetos e, ainda, atuam 

como interface entre redes globais de empresas, ICTs e demandas tecnológicas das empresas, 

casos como: ITec (MCTI- ANPEI)6, Inventt7, NineSigm8, Yet2.com9 e etc. 

O parque tecnológico10 é mais uma possibilidade e que vem aumentando no Brasil e 

no mundo em razão dos impactos econômicos positivos para as cidades e o país onde estão 

localizados. É um ambiente que abriga empresas de base tecnológica de um ou mais setores, 

além de universidades e instituições de pesquisa para promoção da inovação. Para Plonski, 

“os parques tecnológicos alavancam os recursos públicos iniciais alocados na construção 

desses empreendimentos ao gerar investimentos das empresas em centros de pesquisa e 

desenvolvimento, empregos qualificados e dinamizar a economia” (ALISSON, 2015). 

Consequentemente, a concorrência trouxe implicações para todos os stakeholders 

associados à educação superior, como por exemplo, os alunos passaram a ter mais alternativas 

na escolha de sua formação profissional, bem como as próprias IES esbarraram com IES que 

se internacionalizaram, surgiram universidades virtuais e também universidades corporativas, 

originadas por meio das grandes organizações privadas (MINTZBERG; ROSE, 2003; 

MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010). 

 

2.1.6. Legislação brasileira 

Esta parte do estudo tem o intuito de aprofundar mais sobre a influência dos aspectos 

culturais de cada país, já que a estrutura constitutiva (sistema legal, tributário, burocracia 

pública e as alternativas de responsabilidade individual pelas coisas públicas e privadas) de 

                                                 
6  O iTEC é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – SETEC, do Ministério 

da Ciência Tecnologia e Inovação - MCTI,que visa ao desenvolvimento da inovação aberta com transferência 
de tecnologia entre as instituições de pesquisa e os setores empresariais, com a geração de novos negócios. 

 
7  Inventta é uma empresa brasileira especializada para prospecção e captação de propostas de ideias e projetos de inovação. 

Site: <http://inventta.net/>. Acesso em: 18 fev. 2016. 
 
8    NineSigma é uma empresa americana especializada para prospecção e captação de propostas de ideias e 

projetos de inovação.Site: http://www.ninesigma.com/. Acesso em: 18 fev. 2016. 
 
9    Yet2.com é uma empresa internacional especializada para prospecção e captação de propostas de ideias e 

projetos de inovação. Site: http://www.yet2.com/. Acesso em: 18 fev. 2016. 
 
10  Disponível em: 

<http://agencia.fapesp.br/parques_tecnologicos_alavancam_investimentos_em_inovacao/22150/>. Acesso 
em: 3 nov. 2015. 
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cada país influencia estreitamente os financiamentos promovidos por agentes públicos ou 

privados. 

Esse acontecimento observa-se tanto em países desenvolvidos como os Estados 

Unidos, que existe um valor de responsabilidade no desenvolvimento social das comunidades 

mais relacionados com os indivíduos, desta forma a legislação permite maior dedução de 

impostos como forma de incentivo. Quanto em países em desenvolvimento, como o caso do 

Brasil, que esta responsabilidade é mais restrita, já que o Estado assume a sustentação dos 

mecanismos de apoio social (RISCAROLLI, 2007). 

Consequentemente, a legislação brasileira não prevê dedução do Imposto de Renda 

para pessoas físicas que realizam doações, somente contribuições para fundos em defesa às 

crianças, adolescentes, apoio à cultura e audiovisual propiciam algum tipo de benefício 

(PEREIRA, 2006). 

O exemplo da Coreia do Sul é uma inspiração para boas práticas na reestruturação do 

sistema educacional. Ramesh (2013, p. 76) explica que o governo sul coreano constatou que, 

para o avanço do ensino superior no país, a gestão centralizada não seria a melhor alternativa, 

visto que a respectiva gestão não abre espaço à atuação da inovação e da criatividade. Em 

vista disso, o próprio governo, em vez de exigir que as instituições se comportem conforme o 

padrão esperado, criou-se uma regulamentação inteligente que concede incentivos e suporte 

para o crescimento das instituições.  

E assim, com a respectiva lei criada vieram os recursos financeiros, bem como a 

adequação do comportamento apropriado das IES. A política do governo sul coreano trata as 

IES públicas e particulares de forma igualitária; isso significa que ambas devem cumprir as 

mesmas regulamentações, inclusive aquela que determina que as IES devem comprovar 

determinadas características de inovação e diversificação em seus resultados.  

Diante do setor de educação superior brasileiro, nota-se que a regulamentação ainda 

atravessa por várias situações bastante centralizadoras. Segundo Covac (2013, p. 88), as IES 

perdem grande parte do tempo gerenciando um sistema burocrático bastante complicado para 

conseguir atender as exigências do Ministério da Educação (MEC). Outro fator que aponta os 

entraves para formação dos indivíduos é a educação a distância. Em face do lançamento da 

Portaria nº 40, em 2007, que criou uma série de restrições a essa modalidade, houve uma 

redução violenta nas matrículas. 

Após três anos de implantação, o programa Ciência sem Fronteiras (CsF) já apontou 

alguns problemas como o fato do Brasil possuir um padrão distinto de carga horária das 
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disciplinas, teor diferente dos programas dos cursos e até diferenças simples na nomenclatura 

das matérias. Os estudos no exterior, realizados em sistemas educativos avançados nas áreas 

de inovação e tecnologia, não são reconhecidos em sua totalidade nas universidades 

brasileiras e os alunos acabam sendo prejudicados pelas amarrações nas grades curriculares 

descompassadas dos cursos.  

Para especialistas, como Castro, esta situação deveria ter sido evitada se as IES fossem 

mais flexíveis (LIRA, 2014). Em defesa, os gestores universitários reconhecem que o 

descompasso poderia ser evitado a partir de uma intermediação entre o coordenador de curso 

da IES de origem e o coordenador de cooperação da IES de destino, para estabelecer os 

critérios de acompanhamento e criar o planejamento prévio das atividades a serem realizadas 

pelos bolsistas. 

Na esfera da pesquisa e da pós-graduação stricto sensu, observa-se que os órgãos 

governamentais têm que atender meticulosamente a legislação que regulamenta a execução 

dos recursos públicos, logo são divulgados os dispositivos e legislações previstas nos sites 

e/ou nos próprios editais de auxílios e bolsas das agências de fomento.  

No tocante à questão do mercado, um novo cenário no Brasil foi construído quando 

surgiu a Lei 10.973 no final de 2004, amplamente divulgada como Lei de Inovação federal e 

sua respectiva regulamentação, em 2005. Segundo a ANPEI (2015): 

 
o ambiente de inovação brasileiro permite que as instituições públicas participem do 
processo de inovação, regulando a transferência de tecnologia e a interação entre 
instituições científicas e tecnológicas (ICTs) e empresas, e orientando sobre os 
incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo 
(ANPEI, 2015, p. 5). 
 
 

Em seguida, foi sancionada a Lei 11.196 em novembro de 2005, também conhecida 

como Lei do Bem. Esta lei prevê incentivos fiscais para empresas que realizem atividades de 

pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. Muitos países utilizam incentivos fiscais 

para estimular as empresas a investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação (MBC, 2008). 

Para ANPEI (2015), no contexto brasileiro, existem dois principais incentivos fiscais à 

inovação nas empresas: 
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Incentivos fiscais para P&D em qualquer setor industrial, previstos no 
Capítulo III da Lei 11.196/2005 (Lei do Bem), regulamentada pelo Decreto 
5. 798/2006, acrescida da Lei 11.487/2007, regulamentada pelo Decreto 
6.260/2007. 11 
O Governo Federal divulgou a suspensão da Lei do Bem por meio da MP 
694 para fins de minimizar o déficit orçamentário, estimado em R$ 30,5 
bilhões, em 2016 e dar segurança para atingir a meta de superávit primário 
de 0,7% do PIB no próximo ano, segundo ANPEI12. 

Lei 11774_2008 Lei 11.774/2008, regulamentada pelo Decreto 66.909/2009 e legislação 
decorrente.  

 

Constata-se que as ICTs particulares ainda não fazem parte da Lei de Inovação federal, 

contudo as próprias podem se ajustar as normas da respectiva lei para aplicar à sua realidade. 

No domínio Paulista, o governo homologou a Lei 15099/13 | Lei nº 15.099, de 24 de julho de 

2013, que prevê programas específicos de inovação tecnológica para as microempresas e para 

as empresas de pequeno porte no Estado de São Paulo. 

Além dos incentivos mencionados acima, o Brasil conta ainda com os incentivos 

específicos para: 

Tecnologia da Informação13: 

• A Lei 11.077/2004, regulamentada pelo Decreto 5.906/2006, tem como 

precursora as leis 8.248/1991, conhecida como “Lei da Informática”, que 

vigorou até 2001, e a Lei 10.176/2001. A lei atual confere isenção ou 

redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para empresas 

que invistam em atividades de P&D em tecnologias de informação. 

PADIS/PATVD – Semicondutores e TV Digital: 

• As indústrias de equipamentos para a TV Digital e de componentes 

eletrônicos semicondutores que estiverem enquadradas nas regras da Lei 

11.484 terão isenção de Imposto de Renda e redução a zero das alíquotas 

do PIS/Pasep, Cofins, IPI e Cide. A lei também prevê redução a zero da 

alíquota do imposto de importação incidente sobre máquinas e 

equipamentos comprados pelas empresas para incorporação em seu ativo 

imobilizado.  

Inovar-Auto – Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e 

Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores14: 

                                                 
11 Disponível em: < http://leidainformatica.com/>. Acesso em: 28 dez. 2015. 
12 Disponível em: <http://www.anpei.org.br/lei-do-bem>. Acesso em: 28 dez. 2015. 
13 Disponível em: http://www.anpei.org.br/web/anpei/lei-de-informatica. Acesso em: 28 dez. 2015. 
14 Disponível em: < http://www.anpei.org.br/web/anpei/inovar-auto>. Acesso em: 28 dez. 2015. 
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• A Lei nº 12.175/2012 (a partir do art. 40), Decreto nº 7819/2012 regulamenta 

o Inovar-Auto. As empresas habilitadas ao Inovar-Auto farão jus a crédito 

presumido do IPI. Montadoras de veículos e fabricantes de autopeças com 

unidades de produção nas regiões Centro-Oeste, Nordeste ou Norte do Brasil 

podem ser beneficiadas com um regime diferenciado de tributação, concedido 

como incentivo fiscal pelo governo federal, com a contrapartida de 

investimentos em inovação tecnológica. 

Com base nessas iniciativas, os programas nacionais ou estaduais de fomento à 

inovação se ampliaram com empresas ou em parceria com agências de fomento. O 

lançamento de editais ou chamadas são as formas de captação de recursos financeiros para 

auxílios aos projetos de pesquisa ou bolsas para alunos/profissionais, bem como outros 

auxílios para desafios tecnológicos e prêmios como incentivo à pesquisa. 

A ANPEI disponibiliza, de forma resumida, as principais linhas de fomento e 

instrumentos de incentivo financeiro para os projetos de inovação. Para obter informações 

sobre os financiamentos, o interessado deve buscar no site www.anpei.org.br.  

Para geração de inovação, o país necessita de mudança da cultura e adaptar-se às 

novas estruturas e práticas, com empenho das empresas, do governo e das IES públicas e 

particulares, que permitam desenvolver parcerias e interações de sucesso, passíveis de agregar 

conhecimento. Para atender esta demanda, as ICTs estão implantando os Núcleos de Inovação 

Tecnológica – NITs, que tem a finalidade de promover a gestão de políticas de inovação, o 

fortalecimento de atividades de proteção da propriedade intelectual e de transferência de 

tecnologia (MCTI/SETEC/CNPq, 2013). 

Cabe ressaltar que o governo federal sancionou a lei no. 13.243, em 11 de janeiro de 

2016, denominado novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), que atualiza 

a legislação brasileira. A respectiva lei foi considerada uma vitória da comunidade científica, 

em razão de facilitar as atividades de pesquisa científica e as importações de insumos 

realizadas por empresas na execução de projetos de pesquisa, além de: 

• ampliar o tempo máximo que os docentes das universidades federais poderão 

trabalhar em projetos institucionais de ensino, pesquisa e extensão; 

• permitir a participação da União, estados e municípios no capital social de 

empresas para o desenvolvimento de produtos e processos inovadores que 

estejam de acordo com as respectivas políticas de desenvolvimento científico, 

por meio de recursos repassados por suas agências de fomento aos 
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pesquisadores vinculados a instituições científicas e tecnológicas (ICTs), nos 

ambientes promotores de inovação, como incubadoras de empresas, parques e 

polos tecnológicos; 

• estabelecer ainda novas competências para os Núcleos de Inovação Tecnológica 

(NITs), como a definição de estratégias para a transferência das inovações 

geradas pelas ICTs. A proposta aprimora a definição de propriedade intelectual 

resultante da parceria entre universidades e empresas, assim como a 

transferência de tecnologia; 

• simplificar o processo de emissão de visto de trabalho para pesquisadores 

estrangeiros que vierem ao Brasil para participar de projetos de pesquisa. 

O marco regulatório de CT&I busca o aperfeiçoamento e maior flexibilidade das bases 

institucionais, dos mecanismos de financiamento e dos procedimentos burocráticos, assim 

como facilitar e ampliar parcerias público-privadas para promoção à inovação nacional. A Lei 

11.196/05, conhecida como “Lei do Bem”, em seu Capítulo III, criou o uso de incentivos 

fiscais às pessoas jurídicas que realizarem ou contratarem pesquisa e desenvolvimento de 

inovação tecnológica. 

As agências de fomento (CAPES, CNPq e FAPESP) estão divulgando amplamente 

esta nova lei e ajustando os atos normativos referentes aos convênios e auxílios a 

pesquisadores. Espera-se que o novo Marco incentive mudanças também nas legislações 

estaduais de inovação tecnológica para que ocorra o alinhamento com a legislação nacional. 

A CAPES, em dezembro de 2016, promoveu o seminário “Lei do Bem – Como 

ampliar Parcerias Público-Privadas para Investimento em Ciência, Tecnologia e Inovação”. O 

evento reuniu representantes do governo, agências de fomento, especialistas nacionais, 

gestores da área de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I), representantes da academia e do 

setor privado para debater e aumentar a compreensão do marco regulatório atual.  

De acordo com essa perspectiva, o evento debateu oportunidades, desafios e 

perspectivas para aplicação dos incentivos fiscais para ampliar investimentos privados em 

C,T&I no Brasil, para facilitar os processos burocráticos de concessão de benefícios fiscais e 

para desenvolver novas parcerias entre universidades, institutos e empresas. 

No seminário teve ainda três mesas-redondas: o marco regulatório de incentivos 

fiscais para investimento na inovação científica e tecnológica; experiências de projetos 

universidades-empresas em C,T&I com financiamento público-privado e a visão do setor 

privado sobre o modelo atual de investimento privado em C,T&I. 
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2.1.7. IES Particulares 

O desenvolvimento do ensino superior no Brasil teve duas características relevantes: a 

primeira foi o seu início tardio, uma vez que as primeiras IES foram criadas somente em 1808 

e as primeiras universidades surgiram na década de 30. A segunda, foi o surgimento de um 

sistema de ensino privado paralelo ao setor público, que inicialmente teve a mesma missão e 

objetivos do sistema público reconhecidos na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), mas a partir da 

década de 60 adquiriu novas características (DURHAM, 2003; SAMPAIO, 2011). 

Com o regime instituído em 1964, a educação foi um elemento importante do modelo 

econômico e do tipo de sociedade que se pretendia implantar no Brasil (CORBUCCI; 

MARQUES, 2003). Lima e Contel (2011, p. 57) complementam que “o Governo Militar 

implementa profunda reforma do ensino superior no país”. Nesse sentido, as universidades 

passam por uma imensa redefinição de função e novas IES, públicas e particulares, são 

criadas para atender as novas formas de organização das políticas públicas instaladas pelo 

governo em prol de influentes stakeholders privados. 

Mendonça (2000, p. 14) afirma que o número de universidades existentes no país 

passou de 5, criadas em 1945, para 37, em 1964. Nesse mesmo processo de expansão, as 

instituições isoladas passaram de 293 para 564. A maior parte das universidades federais 

atuais tem a sua origem nesse processo. Também pode-se mencionar a agregação de escolas 

profissionalizantes e que acabou se formando as universidades católicas, exemplo como a 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), a primeira universidade privada 

no país, que foi reconhecida pelo Estado em 1946 e possui grande prestígio na comunidade 

acadêmica (CUNHA, 2000). 

Naquela época, a formação superior passou a fazer parte de projetos pessoais e de 

ascensão social para um número cada vez maior da população brasileira e que, ainda nota-se 

nos momentos atuais um comportamento similar para classes sociais C e D. A iniciativa 

privada percebeu a demanda de mercado com novos potenciais de consumidores, assim, o 

setor privado foi mais dinâmico e mobilizou recursos privados para aproveitar a oportunidade 

de crescimento mais rapidamente que o setor público, na maioria das vezes sem se preocupar 

com a qualidade do serviço oferecido ao público. Desta forma, entre 1960 a 1980, o número 

de matrículas no ensino superior passou de 200 mil para 1,4 milhão, segundo Sampaio (2011). 

Cabe destacar o fato que, ainda na década de 70, enquanto o setor privado atendia a 

necessidade de novas IES, o setor público investia na área de pesquisa para criação de 

regulação e apoio à pós-graduação stricto sensu. 
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A universidade brasileira no início da década de 80 teve uma atuação ativa e foi 

beneficiária do movimento pela redemocratização do país. O regime autoritário terminou, as 

entidades estudantis recuperaram o espaço de atuação, os docentes e funcionários técnico-

administrativos desenvolveram uma atuação política a partir da criação de suas respectivas 

entidades sindicais, os programas de pós-graduação stricto sensu atingiram um padrão de 

ensino e pesquisa que permitiam desenvolver críticas competentes das políticas 

governamentais em diferentes campos de conhecimento, como exemplos, na pesquisa 

nuclear e na educação básica (CUNHA, 2000). 

O Banco Mundial exerceu uma forte influência na política educacional brasileira na 

década de 90, em consonância com os processos de globalização e que garantiu mudanças 

estruturais sobre a perspectiva do modelo neoliberal da sociedade e capital. Dentre essas 

mudanças destaca-se as de âmbito econômico que se fazem sentir no mundo do trabalho com 

a flexibilização das relações capital e trabalho, a criação do terceiro setor e o mercado como 

estímulo das demandas sociais, educacionais, profissionais, etc. Em relação à política há o 

aprofundamento dos princípios do neoliberalismo e realiza-se a reforma no Estado que o 

torna menos provedor e mais regulador (JEZINE et al, 2011). Carvalho (2006, p. 2) afirma 

que documentos oficiais já apontavam a necessidade de nova reforma para produzir mais 

racionalidade e eficiência ao sistema, a partir da agenda governamental estabelecida durante 

o regime militar. Assim, os seguintes conceitos foram introduzidos na agenda de reformas: 

avaliação, autonomia universitária, diversificação, diferenciação, flexibilização e 

privatização. Um fato que ocorreu naquela época e demonstra a cultura conservadora nas IES 

públicas foi a promoção de uma ação voltada às universidades federais para dar mais 

autonomia por meio de um projeto apresentado em 1995, pelo Ministério da Administração e 

da Reforma do Estado (MARE) do governo federal. O objetivo deste projeto seria em 

transformar o status jurídico das universidades públicas para organizações sociais, entidades 

públicas não estatais, fundações de direito privado ou sociedades civis sem fins lucrativos. 

Entretanto, houve uma rejeição da comunidade acadêmica para implantação do respectivo 

projeto, e deste modo, a conversão para o novo status passou a ser somente voluntária. 

A redução de financiamento do governo federal e o risco da perda de docentes e 

funcionários técnico-administrativos, provocaram a criação de parcerias entre as 

universidades públicas e fundações privadas destinadas à complementação salarial de 

docente e à oferta de cursos de extensão pagos. Ademais, as sucessivas mudanças na 

legislação previdenciária do setor educacional induziram a aposentadoria precoce de 
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docentes bem qualificados. Esses docentes foram transferidos para o Quadro das IES 

particulares, formando assim novos grupos de pesquisa e de pós-graduação, e assim, 

promovendo a melhoria da pesquisa e nos programas de pós-graduação stricto sensu. 

Nas recomendações do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD) mencionou-se a questão da cobrança de mensalidades nas IES públicas, com a 

justificativa de garantir maior eficiência e equidade ao sistema. No entanto, ainda que os 

documentos oficiais indicassem a necessidade da cobrança de mensalidades, esse assunto foi 

sendo retirado do texto final da legislação desde a reforma universitária de 1968 para 

adequação de interesses divergentes.  

No Brasil, desde a década de 60, nas palavras de Sampaio (2011, p. 29) “instituiu-se 

no sistema de ensino superior brasileiro uma relação de complementaridade entre setor 

público e o setor privado” conforme nota-se na Figura 315. Essa complementariedade entre os 

setores se manifestou nos seguintes aspectos: natureza institucional dos estabelecimentos, 

política de acesso, localização geográfica, existência de pesquisa e pós-graduação stricto 

sensu, áreas de concentração dos cursos, titulação e regime de trabalho dos docentes etc.  

 
Figura 3 – Evolução da matrícula na Educação Superior de Graduação (1980-2013) 

 
Fonte: MEC/INEP 

                                                 
15Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17199-cne-
forum-educacao  superior-2015-apresentacao-10-jose-soares&Itemid=30192 >. Acesso em: 29 out. 2015. 
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A partir do contexto delineado acima, pode-se indicar que as organizações 

universitárias brasileiras apresentam os mesmos desafios desde os anos 60. As discussões 

sobre as questões à qualidade das atividades de ensino, ao financiamento, à expansão do 

ensino superior particular e às suas relações com o mercado, o Estado e a sociedade 

(MARTINS, 2007). Na Tabela 7 apresenta-se o faturamento do setor educacional16. 

                                                 
16 Disponível em: < http://g1.globo.com/educacao/noticia/2013/08/faturamento-de-faculdades-privadas-cresce-

30-em-2-anos-estima-estudo.html>. Acesso em: 29 out. 2015. 
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Tabela 7 – Faturamento do Ensino Superior no Brasil 

INSTITUIÇÃO Nº de 
alunos 

Receita 
líquida 

Participação 
de mercado 

Instituições integrantes 

Anhanguera 459 mil R$ 1,60 
bilhão 

8,30% Anhanguera, Uniban, Rede LFG 

Kroton 500 mil R$ 1,40 
bilhão 

7,90% Universidade Norte do Paraná (Unopar), 
Faculdades Pitágoras, Unic 
(Universidade de Cuiabá), Unime 
(Universidade Metropolitana de Educação 
e Cultura), Fama, Fais, Faculdade União 
e Uniasselvi 

Estácio 272 mil R$ 1,38 
bilhão 

5,30% Universidade Estácio de Sá, Faculdade 
Seama, Uniradial, Idez, Uniuol, 
Faculdade de Tecnologia Estácio, entre 
outras 

Unip 238 mil R$ 1,37 
bilhão 

4,60% Unip, Colégios Objetivo 

Laureate 145 mil R$ 956 
milhões 

2,80% Faculdades Metropolitanas Unidas 
(FMU). BSP - Business School São 
Paulo; CEDEPE Business School; Centro 
Universitário do Norte (UniNorte); Centro 
Universitário IBMR; Centro Universitário 
Ritter dos Reis (UniRitter); Faculdade de 
Desenvolvimento do Rio Grande do Sul 
(FADERGS); Faculdade dos Guararapes 
(FG); Faculdade Internacional da Paraíba 
(UNPB); Universidade Anhembi Morumbi; 
Universidade Potiguar (UnP); e 
Universidade Salvador (UNIFACS). 

Uninove 127 mil R$ 562 
milhões 

2,50% Uninove 

Unicsul 47 mil R$ 487 
milhões 

0,90% Universidade Cruzeiro do Sul e Unicid 

Ânima educação 42 mil R$ 400 
milhões 

0,80% Centro Universitário Una, Unimonte e 
UniBH 

Whitney 37 mil R$ 312 
milhões 

0,70% Universidade Veiga de Almeida e Centro 
Universitário Jorge Amado 

Ser Educacional 49 mil R$ 282 
milhões 

0,90% Uninassau, Faculdade Maurício de 
Nassau, Faculdade Joaquim Nabuco, 
Escola Técnica Joaquim Nabuco, Escola 
Técnica Mauricio de Nassau 

Grupo Tiradentes 37 mil R$ 197 
milhões 

0,70% Universidade Tiradentes (Unit), 
Faculdade Integrada Tiradentes (Fits) e 
Faculdade Integrada de Pernambuco 
(Facipe) 

Devry 27 mil R$ 180 
milhões 

0,50% Faculdade Área1, Faculdade Fanor, 
Faculdade do Vale do Ipojuca (Favip), 
Faculdade Boa Viagem, Faculdade Ruy 
Barbosa 

Ibmec 9 mil R$ 170 
milhões 

0,20% Ibmec 

Outras instituições 3,3 
milhões 

R$ 18,9 
bilhões 

63,80%   

TOTAL DO SETOR 
PARTICULAR 

5,16 
milhões 

R$ 28,2 
bilhões 

100%   

Fonte: Hoper Estudos de Mercado, 2012. 
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Observa-se que as fusões e aquisições de faculdades e universidades são o motivo do 

surgimento de gigantes no setor educacional e contribuíram para o crescimento do negócio 

que atinge 7 milhões de alunos no país. A Anhanguera e a Kroton são exemplos recentes de 

fusão. 

As IES também enfrentam novos competidores, que são as universidades empresariais 

e as universidades virtuais. Estas invadem o nicho de mercado ocupado pelas universidades 

tradicionais. Essas novas IES geralmente possuem grande capacidade de investimento e os 

seus esforços são concentrados nos segmentos tradicionais do mercado, uma vez que são a 

maior fonte de receita marginal das próprias (KALSBEK, 2003; MAINARDES; ALVES; 

RAPOSO, 2010). Isso significa que nenhuma universidade pode sentir-se segura e confiante 

com o espaço conquistado no mercado. Ela precisará sempre buscar novas vantagens 

competitivas.  

Esse fato tem motivado as IES a quebrarem seus paradigmas e a mudarem a sua 

cultura interna, logo as IES mais modernas de forma mais ágil às exigências da sociedade 

contemporânea (FERREIRA; HILL, 2007; MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010). Por 

conseguinte, a cultura interna das IES, onde dominava o foco acadêmico, passou a gestão da 

IES ganhar poder e iniciar um forte domínio sobre o corpo docente, apesar de suas próprias 

resistências (TSAI; BEVERTON, 2007; MAINARDES, ALVES, RAPOSO, 2010). 

Assim, no cenário atual, as IES mais ágeis e comprometidas com as necessidades da 

sociedade é que estão ocupando o espaço no mercado (MEYER JR.; MURPHY, 2003; 

MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010). No âmbito das universidades tradicionais, nota-se 

que a respectivas IES estão funcionando como organizações empresariais em razão das 

mudanças ambientais e ao crescimento da concorrência de universidades corporativas e 

virtuais. 

Segundo a OCDE (2008, p. 3-4), a principais tendências do ensino superior: 

a. expansão dos sistemas de ensino superior; 

b. diversificação do tipo de instituições; 

c. corpo estudantil mais heterogêneo; 

d. novos contratos de financiamento; 

e. maior ênfase no desempenho e na responsabilidade das instituições; 

f. novas formas de governança institucional; 

g. redes globais, mobilidade e colaboração. 
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Com o aumento da concorrência, as IES buscaram identificar as suas capacidades com 

o objetivo de implantar estratégias que possibilitem a melhoria de posicionamento 

competitivo (GONÇALVES; COLAUTO; BEUREN, 2007; MAINARDES; ALVES; 

RAPOSO, 2010). 

Embora a universidade seja muito diferente de uma organização empresarial típica, o 

seu comportamento deve conter uma administração estratégica de negócios (MINTZBERG; 

ROSE, 2003; MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010), assim, o espaço do ensino superior 

passa a requisitar a ser reconhecido e tratado como uma atividade empresarial como os outros 

ramos de negócio (GONÇALVES; COLAUTO; BEUREN, 2007; MAINARDES; ALVES; 

RAPOSO, 2010). 

No entanto, algumas IES ainda duvidam da utilização dos modelos de gestão 

operacional e estratégica para enfrentar um ambiente competitivo, uma vez que a gestão de 

uma IES é considerada bem específica. Além disso, apesar da urgência de mudar o modelo de 

gestão das IES, do tradicional elitismo para o empresarial, as instituições e corpo docente 

ainda resistem, temendo perder seu poder de decisão como o serviço educacional deve ser 

oferecido (RODRIGUES FILHO et al., 2007; ROCHA, 2000; MAINARDES; ALVES; 

RAPOSO, 2010). 

Ao conseguir visualizar a gestão nos níveis estratégico, pedagógico e administrativo, 

as IES podem encontrar os seus principais focos de atuação e, assim, direcionar as suas 

estratégicas competitivas (GONÇALVES; COLAUTO; BEUREN, 2007; MAINARDES; 

ALVES; RAPOSO, 2010). 

Ainda, fazendo monitoramento das ações e estratégias pedagógicas e administrativas, 

as IES conseguem incorporar valor à respectiva estrutura pois conseguem articular 

conhecimentos, experiências, valores e regras, sendo esta combinação uma ferramenta 

decisiva para o sucesso organizacional e para a criação de diferenciais competitivos que 

sustentem a permanência da IES no mercado. As IES que não evidenciam o compromisso 

com estratégias de gestão administrativa e acadêmica são propensas a perder a qualidade e 

competitividade, e assim, ter efeito na admissão de alunos e na obtenção de recursos 

(MCELWWEE; PENNINGTON, 1993; MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010), 

principalmente, com a redução dos recursos, as IES necessitam aprimorar as suas escolhas 

estratégicas para ter objetivos mais bem definidos. 

Desta forma, a utilização de uma gestão profissional nas IES reflete no fortalecimento 

da competitividade econômica por meio da inovação de produtos e processos, ênfase em 
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currículos que vão ao encontro às necessidades do mercado, para uma melhor preparação dos 

alunos para o mundo do trabalho e uma efetiva e eficiente gestão do trabalho institucional e 

docente (SCHUGURENSKY, 2002; MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010). 

Apesar disso, a maioria das IES ainda não conseguem implementar planejamentos 

estratégicos eficazes, uma vez que introduzir os conhecimentos do mercado empresarial nem 

sempre é uma tarefa fácil, devido à associação de diversas comunidades com ideologias 

diferentes, com programas de trabalhos específicos e tradições acadêmicas bastante diversas. 

Para tal fim, é necessário adaptar as teorias da estratégia empresarial ao ambiente complexo 

das IES, que é um desafio para uma entidade onde se observa tantos processos com interações 

complexas. Nota-se que em estruturas sociais, a liderança formal é o fio condutor da gestão 

das instituições (MICHAEL, 1997; MINTZBERG; ROSE, 2003; MAINARDES; ALVES; 

RAPOSO, 2010). 

A concorrência, consequentemente, trouxe implicações para todos os stakeholders 

associados à educação superior, como por exemplo, os alunos passaram a ter mais alternativas 

na escolha de sua formação profissional, bem como as próprias IES esbarraram com IES que 

se internacionalizaram, surgiram universidades virtuais e também universidades corporativas, 

originadas por meio das grandes organizações privadas (MINTZBERG; ROSE, 2003; 

MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010). 

Segundo Nunes (2005, p. 20), as IES particulares são conceituadas como aquelas que 

cobram mensalidades dos seus alunos, entre as quais se incluem as IES particulares 

propriamente ditas (empresas com fins lucrativos), as universidades comunitárias (instituições 

comunitárias públicas de direito privado, vinculadas a municípios, sem fins lucrativos) e as 

universidades confessionais (instituições de ensino ligadas a ordens ou organizações 

religiosas, sem fins lucrativos). 

O crescimento do ensino superior privado é um fato relativamente recente e que tem 

atraído interesse, em particular, aos países em desenvolvimento, de acordo com Durham 

(2003, p. 1). Desta maneira, como esse fenômeno não afetou os países desenvolvidos, onde se 

concentram boa parte das pesquisas, a investigação teve pouca relevância. No entanto, esse 

cenário começa a se modificar e entre os pesquisadores há uma preocupação crescente com o 

significado e os efeitos deste novo sistema. Reis (2007, p. 26) explica que o mercado da 

educação, que aumentou significativamente a partir da década de 90, “com modelos de gestão 

relacionados à racionalidade do lucro e oferta da “qualidade mínima”, em que se cumpre o 
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que é exclusivamente determinado pela legislação educacional. A lógica do mercado provoca 

e estimula as reflexões sobre a gestão universitária”.  

Na questão sobre o mercado, as IES devem realizar uma gestão administrativa e 

acadêmica direcionada à comercialização do serviço educacional, tanto na versão ensino, 

quanto na pesquisa ou de extensão. Não é possível ignorar que o mercado cada vez mais faz 

parte do mundo acadêmico (HÄYRINEN-ALESTALEO; PELTOLA, 2006; MAINARDES; 

ALVES; RAPOSO, 2010). Assim, embora de uma forma lenta, as IES estão sendo obrigadas 

a atender as pressões do mercado, evoluindo o ensino superior de um modelo centralizado e 

burocrático para um sistema aberto e flexível, focando principalmente no desempenho e 

resultados (SCHWARTZMAN, 2000; MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010). 

Uma das reflexões da gestão universitária é a experiência na internacionalização da 

educação superior, principalmente quando a IES já se configura como geradora de 

conhecimento inovador, que propicia o acesso às redes interativas de grupos de 

pesquisadores, a possibilidade de mobilidade dos docentes e alunos e a criação de parcerias de 

projetos de pesquisa internacionais. Para isso, a IES para manter uma capacidade competitiva, 

necessita de um gerenciamento empreendedor para assimilar os conceitos de qualidade, 

eficiência, eficácia, liderança e controle dos custos. 

No entanto, é possível que uma parcela muito pequena de IES brasileiras que assumem 

uma postura empreendedora (REIS, 2007). Até então, a maioria é gerenciada de maneira 

tradicional, uma vez que os processos são lentos, burocráticos, centralizados, autoritários e 

corporativos e as decisões não são pautadas na visão estratégica e profissional e muitas vezes 

predomina o “achismo”. A seguir, a Tabela 8 apresenta as características divergentes de 

gestão das IES (tradicional e a empreendedora) caracterizada por Brunner (2005): 

 

Tabela 8 – Universidade Tradicional versus Universidade Empreendedora
 

Universidade Tradicional Universidade Empreendedora 

Guiada para oferta Guiada pela demanda 
Reativa e resistente às mudanças Pró-ativa e estratégica 

Dependente do financiamento estatal 
ou da matrícula dos alunos 

Financiamento diversificado 

Consome seu capital Investimento no futuro 
Administrada Conceitos contemporâneos de 

gerenciamento 
Avessa às mudanças Admite o risco e é aberta às mudanças 

Fonte: Revista da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior, 2007. 
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Assim sendo, as IES empreendedoras são consideradas um novo paradigma para 

educação, uma vez que deve focar no desenvolvimento e difusão de conhecimentos criativos e 

inovadores, alavancando em vantagens competitivas para a região e para IES. Este modelo 

atribui-se para intitulada “terceira missão”, que tem o objetivo de criar, renovar e transferir 

conhecimento, segundo os estudiosos é uma rota fundamental na economia moderna e na 

competitividade das nações (FERREIRA; LEITÃO, RAPOSO, 2006; LAREDO, 2007; 

MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010). 

A liderança e a estrutura de tomada de decisão influenciam na qualidade das entidades 

tanto no ensino quanto na pesquisa e na extensão, intervindo na competitividade da IES 

inclusive em ambientes altamente regulados (KREYSING, 2002; MAINARDES; ALVES; 

RAPOSO, 2010). 

Em síntese, o futuro do ensino superior dependerá da capacidade dos gestores das IES 

para assumirem estratégias competitivas, encontrarem novos segmentos de mercado, procurar 

alternativas de autofinanciamento, estabelecer novas formas de relacionamento com o 

contexto socioeconômico, reverem os cursos existentes e/ou criarem cursos que promovam 

eficazmente os seus serviços (MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010). 

 

2.1.8. Gestão Universitária e o empreendedorismo 

Nos tempos atuais, a inovação e o empreendedorismo ainda é um desafio não somente 

no segmento da educação, mas também para toda a sociedade brasileira. Para Lucca (2008, p. 

11), a inovação é o “elemento propulsor do dinamismo e da competitividade”, entretanto, no 

Brasil existe uma falta de conscientização quanto à sua relevância. 

De acordo com Fontenelle (2012, p. 101), a inovação também pode ser percebida 

como ato de criar, inventar ou renovar, ou seja, realizar algo existente de um jeito novo. 

Assim, a inovação aplicada no contexto organizacional está sujeita à concepção de utilidade, 

representa a criatividade posta em prática, a serviço do processo da criação de valor às 

organizações. 

Para isso, o diálogo permanente com os atores envolvidos (alunos, 

docentes/pesquisadores, IES, empresas, governo, sociedade etc.) torna-se indispensável para 

estimular a implantação de uma cultura empreendedora, que propõe a formação de 

profissionais para atuar como agentes multiplicadores das ações de mudanças e, desta forma 

superar os modelos tradicionais de gestão, nas instituições de ensino superior.  
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De acordo com Figueiredo (2013, p. 9), para alcançar este diálogo é necessário realizar 

encontros periódicos entre os gestores das instituições de ensino superior para discutirem 

sobre a cultura empreendedora na educação superior, novos modelos organizacionais e a 

diversificação da captação de recursos. No âmbito da pós-graduação stricto sensu e da 

pesquisa, essa articulação é promovida pelo Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-

Graduação - FOPROP17, pelo Fórum Nacional de Mestrados Profissionais - FOPROF18 e 

pelas Associações Nacionais de Pós-Graduação, que realizam encontros para discussão sobre 

os assuntos pertinentes às respectivas áreas. 

Em consonância com a importância do entendimento por meio da comunicação, a 

partir da formação dos grupos de pesquisa no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq – 

DGP/CNPq, a IES pode estimular as relações com outras IES e também com as empresas e, 

assim, aumentar as chances de realizar pesquisas mais sólidas. Na entrevista concedida para 

Revista FAPESP, a pesquisadora Balbachevsky (2014) afirma que o aumento expressivo da 

formação de grupos19 nas áreas de ciências humanas, sociais aplicadas e linguística, letras e 

artes está rompendo uma tradição de fazer pesquisa de forma isolada. 

Esse aumento tem contribuído na consolidação de uma cultura de pesquisa coletiva em 

ciências humanas, motivada por iniciativas como os projetos temáticos da FAPESP e 

programas que incentivam a formação de redes. Pode-se citar exemplos de formação de redes 

como a influência de programas como os institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia 

(INCTs) do CNPq, Programa Nacional de Cooperação Acadêmica (PROCAD)20 da CAPES e 

outros programas financiados pelas fundações estaduais, aponta Fernanda Sobral, da UnB 

(FAPESP, 2014). 

As IES com modelos institucionais inovadores participam de redes formadas, em que 

duas ou mais organizações participam, com interesse comum na realização de um 

determinado projeto. Assim, cada unidade busca superar as suas limitações para aumentar a 

sua flexibilidade e a capacidade de progredir por meio da cooperação. Consequentemente, a 

cooperação entre empresas, IES e governo impulsiona a sustentação e o desenvolvimento da 

competitividade de uma região, contribuindo para o desenvolvimento da comunidade local 

                                                 
17 Disponível em: <http://www.foprop.org.br/?page_id=1430>. Acesso em: 7 ago. 2015. 
18 Disponível em: <www.foprof.org.br> . Acesso em: 7 ago. 2015. 
19  Disponível em: <http://www.bv.fapesp.br/namidia/noticia/112881/grupos-pesquisa-pais-crescem-29/>. 

Acesso em: 5 jul. 2015. 
20  O PROCAD é uma iniciativa da CAPES com o objetivo de apoiar programas de pós-graduação mais novos 

por programas mais maduros, visando fomentar projeto de pesquisa conjunta com recursos humanos e de 
infraestrutura disponíveis nas duas instituições. 
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(ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 1995; FERREIRA; LEITÃO; RAPOSO, 2006; 

MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010). 

A cooperação com empresas gera oportunidades para universidades. Um dos fatos 

dessa relação é a possibilidade de colocação dos alunos nas empresas. E também do ponto de 

vista de oferecer questões e objetos de investigação interessantes e que têm grande 

visibilidade, uma vez que respondem a desafios concretos e podem mobilizar a inteligência ou 

criar uma motivação especial para um objeto de pesquisa (PACHECO apud SHIMIZU, 

2016). Pode-se mencionar outro fato importante, denominado “renovação do tecido 

produtivo”, ou seja, a crescente criação de startups, de pequenas empresas. Atualmente, a 

respectiva renovação tem mais relevância, nos Estados Unidos e no Brasil, do que a 

transferência direta de tecnologia na forma de licenciamento ou comercialização de patentes, 

já que surge uma chance de criar riqueza a partir do conhecimento em uma velocidade bem 

maior do antes. 

O Ciência sem Fronteiras (CsF)21 é uma iniciativa do Governo Federal para aumentar 

a visibilidade e a inserção das instituições brasileiras nos padrões de classe internacional e que 

propiciam a articulação a nível global qualificando a produção de conhecimento e a formação 

de recursos humanos especializados para o avanço da tecnologia e da inovação no Brasil 

relacionadas estritamente às áreas de conhecimento definidas como prioritárias. Para 

fortalecer a capacidade técnico-científica, o programa de intercâmbio permite expor os alunos 

brasileiros a um ambiente de alta competitividade e empreendedorismo, atrair pesquisadores 

de reconhecida liderança internacional interessados em desenvolver atividades profissionais 

no país e promover a competitividade das empresas que possuem parcerias com IES ou 

núcleos de pesquisa autônomos (CsF/CNPq, 2015).  

Com base neste programa, foi criada a Rede CsF, que é uma organização social civil, 

sem fins lucrativos e não governamental, que tem o propósito de ser um ambiente de 

integração para conectar e engajar participantes de intercâmbio acadêmico, parceiros e as 

comunidades locais para desenvolver ciência, tecnologia, inovação e educação no Brasil. Esta 

rede conta com mais de 2650 membros envolvendo todas as unidades da federação e com 

vínculo em 23 países de mobilidade acadêmica internacional, bem como núcleos em 

instituições de ensino superior brasileiras e projetos de atuação virtual e presencial 

(UNIVERSIDADES EMPREENDEDORAS, 2016).  

                                                 
21  Foi criado por intermédio do Ministério da Educação (MEC/CAPES), do Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI/CNPq) e das Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC, pelo 
Decreto nº 7.642 de 13 de dezembro de 2011. 
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Levando em consideração que o ensino superior é um elemento importante para o 

desenvolvimento econômico, social e cultural no mundo atual, o modelo que apresenta uma 

gestão eficaz de uma IES é a universidade empreendedora, uma vez que procura formar 

profissionais que possam atuar como agentes multiplicadores de ações de mudança na 

sociedade (MACHADO, FARHANGMEHR; TAYLOR, 2004; TERRA et al., 2007; 

MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010). Nos estudos de Etzkowitz e Leydesdorff (1995) a 

partir dos quais este modelo de IES foi criado, resultou a proposta de modelo da hélice 

tríplice, que traduz as relações entre a universidade, o governo e as empresas. Assim, o 

modelo tem a seguintes bases: 

1) a IES deve produzir conhecimento socialmente relevante e tratar de transferi-lo ao 

setor produtivo, ganhando assim o título de universidade empreendedora e 

inovadora;  

2) a empresa leva adiante a inovação tecnológica, procurando atender aos interesses 

das comunidades; 

3) o governo participa, incentivando e estimulando o processo de inovação. 

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) em parceria com a 

Johnson Cornell University e o INSEAD, divulga um relatório anual intitulado Índice de 

Inovação Global22. O índice é uma iniciativa da OMPI em compreender como o processo de 

inovação ocorre entre os 143 países e a forma que ele se relaciona com o desenvolvimento 

econômico[...] segundo informe do Observatório Internacional SEBRAE (2015), o objetivo da 

pesquisa é “identificar as diversas facetas que a inovação pode assumir no processo produtivo 

e, desta forma, orientar os indivíduos, como os formuladores de políticas públicas líderes 

empresariais, para o desenvolvimento de soluções que gerem benefícios para a sociedade 

como um todo”. 

Segundo OMPI, o índice classifica o nível de inovação dos vários países, por meio de 

uma pontuação de 0 a 100, cruzando informações com diversos outros índices e base de 

dados. Na Tabela 9, destaca-se os dez países que tiveram os melhores resultados e a posição 

do Brasil no mapa internacional de inovação. 

 

 

                                                 
22 Disponível em:  <https://www.globalinnovationindex.org/content/page/data-analysis>/. Acesso em: 18 dez. 
2015. 
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Tabela 9 – Índice de Inovação Global 

POSIÇÃO PAÍSES 
1º Suíça 
2º Reino Unido 
3º Suécia 
4º Holanda 
5º Estados Unidos  
6º Finlândia 
7º Cingapura 
8º Irlanda 
9º Luxemburgo 

10º Dinamarca 
70º Brasil 

Fonte: Global Innovation Index, 2015. 
 

É um estudo bastante instigante, uma vez que revelou, na edição de 2010, que o Brasil 

despencou da 50ª para 68ª posição; Estados Unidos também caiu para 11ª posição. No 

entanto, na edição de 2015, o Brasil não conseguiu melhorar o seu desempenho. Ao contrário 

dos Estados Unidos, que está superando a crise econômica. Outro bom exemplo, é Cingapura, 

que esteve na 7ª posição em 2010 e 2015. É resultado de investimento do Estado na educação, 

na pesquisa e na indústria tecnológica, assim como a criação de regulamentações mais 

eficientes para patentes, direitos autorais e pirataria. 

Na FAPESP Week Montevideo23 Pacheco (SHIMIZU, 2016) na questão sobre a 

conexão das universidades com o setor produtivo, afirma que:  

 
uma parte importante das informações usadas pelo setor privado para inovar vem 
das universidades. Uma pequena parte disto é o resultado dos contratos entre 
empresas e universidades, mas grande parte decorre do conhecimento produzido 
pelas universidades e difundido de forma pública seja na forma de artigos 
publicados ou de congressos realizados (SHIMIZU, 2016).  
 
 

A relação entre IES, empresa e poder público é cada vez mais a base estratégica para o 

desenvolvimento econômico e social tanto em países desenvolvidos quanto em 

desenvolvimento. A partir deste cenário, as IES empreendedoras são consideradas como 

elementos propulsores para os sistemas de inovação, fornecendo conhecimento e 

desenvolvendo economias regionais e nacionais de forma sustentável e produtiva, uma vez 

que, ao invés das IES ficarem limitadas a formar profissionais capacitados, as IES 

empreendedoras ampliam a sua produção de conhecimento, estabelecendo novas relações com 

                                                 
23 Disponível em: <http://agencia.fapesp.br/resultados_de_pesquisas_e_o_papel_das_universidades/24340/>. 

Acesso em: 8 fev. 2017. 
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empresas e governo e, desta forma, criando novas áreas de atuação e atraindo mais recursos 

externos (SILVA; TERRA; VOTRE, 2006; TERRA et al., 2007; HUGGINS; JONES; 

UPTON, 2008; MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010). 

O Comitê da ANPEI afirma que a pesquisa é uma das principais fontes para 

desenvolver novos conhecimentos e tecnologias. Desta forma, a promoção de parceiras e 

diálogos entre universidades, centros de pesquisa e empresas de maneira que o 

relacionamento se torne mais duradouro e frutífero certamente irá criar um ambiente para 

identificação e aproveitamento de novas oportunidades relacionados ao desenvolvimento de 

inovações relevantes para o país. 

Enfim, as vantagens apresentadas desta gestão universitária podem ser resumidas em: 

aumento de conhecimento útil para sociedade; melhoria da qualificação de diplomados e 

investigadores; criação de novos instrumentos e métodos científicos; desenvolvimento de 

redes de cooperação e melhor interação entre IES e comunidade; melhoria da capacidade de 

solução de problemas; e criação de novas empresas (DEIACO; HOMÉN; MICKELVEY, 

2008; MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010). Para conseguir alcançar as respectivas 

vantagens, a IES necessita desenvolver a construção de conhecimentos relevantes para 

sociedade, comercialização de conhecimentos, patentes e licenciamentos de tecnologias, 

captação de recursos para investimentos em pesquisas, capital de risco, relacionamentos com 

empresas e governos, entre outros (CLARK, 2004; MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 

2010). 

Bramwell e Wolfe (2005, apud MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010, p. 141) 

afirmam que a IES para conseguir ter uma grande repercussão no desenvolvimento 

econômico regional não basta somente fornecer a pesquisa básica, faz-se necessária a 

cooperação técnica para elucidar as necessidades das empresas locais, tendo um papel de 

integrante do processo, o que representará num agente de diferenciação competitiva da IES no 

mercado. 

Jongbloed, Jürgen e Salerno (2008, apud MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010, p. 

141) explicam que a terceira missão das universidades vem com a incumbência de combinar 

duas funções, a primeira da transferência de conhecimento e, a segunda função, de 

comunitária – parcerias entre universidade e comunidade para resolver problemas conjuntos, 

estratégias de desenvolvimento econômico, social e regional, ensino e aprendizagem 

direcionados para participação cívica, colaboração com a indústria e os negócios locais, apoio 

a iniciativas sociais e culturas e ainda, ensino e investigação localmente relevantes. 
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No entanto, Brito Cruz (2016) destaca que em todos os países há uma crescente 

pressão para que as universidades produzam os resultados das pesquisas no curto prazo. Essa 

pressão se torna um fator desafiador para atividade de ensino e pesquisa nas universidades, 

uma vez que pode prejudicar o que deveria ser o foco de toda boa universidade: oferecer uma 

boa educação aos seus alunos, ou seja, expô-los em um ambiente com pesquisa avançada e 

estimulador de conhecimento para aumentar a curiosidade intelectual. Desta forma, 

possibilitará a formação de novas gerações de alunos educados nos mais elevados padrões 

acadêmicos e que possibilitarão transformar seus países. 

Por fim, Figueiredo (2013, p. 12) destaca que “nenhum país conseguiu manter seu 

índice de desenvolvimento sem um alto padrão de educação. Na história recente, nenhuma 

nação conseguiu ter crescimento sustentável sem um ensino qualificado”. Demo (1994) 

afirma que:  
a construção de conhecimento é o maior diferencial dos países em termos de 
oportunidade de desenvolvimento, e de que este tipo de construção deve ser 
abrangido, definido e promovido pelo sistema educacional, especialmente pela 
universidade, para que o desenvolvimento seja humano e sustentado (DEMO, 1994, 
p. 9). 

 

2.1.9. Escritório de apoio à pesquisa 

Para aprofundar sobre a atuação mais efetiva e sistematizada do processo, menciona-se 

nos capítulos anteriores que é necessário promover o estímulo à especialização e ao 

desenvolvimento de profissionais envolvidos com a sustentabilidade das organizações. 

Observa-se iniciativas isoladas para que a formação de profissionais capacitados não fique 

enclausurada somente na intenção. A FAPESP teve a iniciativa de criar um programa de 

treinamento denominado “Treinamento dos Escritórios de Apoio Institucional ao Pesquisador 

(EAIP)”, em 2010, que capacita funcionários da área administrativa de instituições de ensino 

e pesquisa para essa finalidade. Após um ano de treinamento, representantes da FAPESP 

visitam as IES para conhecer o desenvolvimento do apoio aos pesquisadores, que segundo a 

FAPESP (2016) já está surtindo resultados positivos e que consta no site da agência de 

fomento24: 
 
Nesses anos de reuniões com as mais diversas instituições, percebemos notáveis 
benefícios ao pesquisador: a confiança nos serviços prestados, a garantia do apoio 
institucional, a otimização na utilização e gerenciamento dos recursos concedidos, o 
alívio na carga burocrática e o incentivo para submissão de novos projetos. A 
direção dessas instituições percebe que há valorização do pesquisador, aumento da 

                                                 
24 Disponível em:< http://www.fapesp.br/eaip>. Acesso em: 24 fev. 2017. 
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capacitação de recursos de sua administração e também valorização da imagem da 
instituição diante das agências de fomento, em especial no caso da FAPESP. 
Posteriormente, a concessão da Reserva Técnica Institucional confere ao dirigente 
da instituição a possibilidade de melhoria da infraestrutura para o adequado 
desenvolvimento dos projetos vigentes e dos futuros (FAPESP, 2016). 
 

 

Desde a sua criação, 135 escritórios foram formados nas IES públicas (estaduais e 

federais) e particulares. Observa-se que a FAPESP priorizou o treinamento para IES públicas 

e posteriormente, abriu a possibilidade da participação das IES particulares no respectivo 

treinamento. 

Um exemplo de IES que estabelece um relacionamento inovador e empreendedor é a 

Universidade de Campinas (Unicamp). Brito Cruz (CASTRO, 2011) afirma que a: 

 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), por exemplo, criou em 2003 a 
Unidade de Apoio ao Pesquisador, que realiza prestações de contas de projetos às 
agências de fomento, preparação de formulários e documentos para submissão de 
projetos, levantamento de editais e fontes de financiamento e orientações nos 
processos de compras e no uso dos recursos (CASTRO, 2011). 
 

Essa unidade é uma agência de inovação (Inova) que estabelece uma rede de 

relacionamentos com a sociedade para incrementar as atividades de pesquisa, ensino e avanço 

do conhecimento. 

Outro exemplo de escritório que estabelece uma parceria bastante eficaz com o 

pesquisador é o Núcleo de Apoio ao Pesquisador do Ensino e Pesquisa Albert Einstein25, 

criado em 2012, que apresenta benefícios bastante significativos seja para o pesquisador como 

para a instituição (GARCIA et al., 2013), conforme descritos a seguir: 

I) Para o pesquisador: 

• existe uma percepção de segurança e valorização do trabalho por meio do apoio e o 

compromisso institucional durante todo o andamento do projeto;  

• ficam sob a responsabilidade do escritório de projetos a gestão dos recursos, emissão de 

notas fiscais e atendimentos aos prazos, permitindo ao pesquisador dedicar-se 

exclusivamente à sua pesquisa;  

• consegue cumprir os prazos estipulados pela agência de fomento;  

• sente mais motivado e encorajado em submeter mais projetos, devido a um sentimento 

de segurança institucional maior. 

                                                 
25 Disponível em: < http://www.einstein.br/Pesquisa/nucleo-de-apoio-ao-pesquisador/Paginas/submissao-de-
projetos-para-agencias-de-fomento.aspx>. Acesso em: 1 fev. 2016. 
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II) Para a instituição: 

• fortalece os vínculos e a identidade do pesquisador com a cultura da gestão da inovação 

da organização;  

• forma novas competências e capacidades de captação e gestão de recursos de fontes 

externas;  

• eleva a capacidade e qualidade das entregas, cumprimento dos prazos e do cronograma 

pretendido, obtendo uma maior efetividade no planejamento e execução dos projetos, 

através da manutenção e controle de bases de informações e auxiliando na estimativa e 

decisões de novos projetos;  

• possibilita a condução dos projetos de forma alinhada com os interesses da alta direção, 

ou seja, facilitando o alinhamento dos objetivos dos projetos com os objetivos da 

instituição; disseminou informações sobre o desempenho dos projetos, possibilitando a 

identificação de deficiências e melhores práticas para o conjunto da organização;  

• desenvolve novas competências de gestão de projetos aplicados a pesquisa científica, 

criando programas de capacitação e disseminando os conhecimentos; 

• proporciona a diferenciação entre as instituições privadas elevando a sua 

competitividade para a atração e retenção de pesquisadores com vínculos na 

universidade pública;  

• aumenta o número de submissão interna e externa de projetos, com o aumento de 

aprovações;  

• melhora a reputação da instituição perante as agências de fomento; 

• possibilita o aprendizado relacionado ao conhecimento e desenvolvimento de 

competências para interagir com os mecanismos de financiamento, o marco-legal e os 

instrumentos de políticas do sistema nacional de inovação.  

A ESPM possui o Escritório de Projetos e Apoio à Pesquisa – EPAP26, criado em 

2011. Estabelece um relacionamento eficaz com o pesquisador e também contribui na gestão 

das coordenações dos programas de pós-graduação stricto sensu. Ademais, contribui nos 

cursos de graduação, dando suporte à coordenação do programa de iniciação científica 

(PIBIC/CNPq e PIC/ESPM). 

Para estabelecer uma relação eficaz entre os aos docentes/pesquisadores e alunos na 

busca de alternativas de recursos financeiros, a IES deve ter uma política de promoção 

contínua e estímulo à especialização e ao desenvolvimento de profissionais responsáveis nesta 
                                                 
26 Disponível em: < http://www2.espm.br/pesquisa/escritorio-de-projetos-e-apoio-pesquisa>. 1 fev. 2016. 
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área. Profissionais mais qualificados podem ser um diferencial mais efetivo para redução do 

tempo gasto na gestão e administração burocrática dos projetos de pesquisa.  

A representatividade institucional deste modelo de escritório de projetos configura-se 

como um mecanismo facilitador para o desenvolvimento de parcerias entre as agências de 

fomento e as universidades, preservando os recursos que são investidos por agências de 

fomento nos pesquisadores e, simultaneamente, credenciando a organização para futuras 

captações, com aportes significativos do sistema nacional de financiamento à inovação no 

país, para projetos científicos (GARCIA et al., 2013). 

O escritório de gestão de projetos pode ser um dos fatores mais diretamente 

relacionados ao sucesso dos projetos de pesquisa científica executados no Brasil, uma vez é 

um apoio institucional para desonerar os pesquisadores da carga de trabalho exigida da gestão 

de um projeto, bem como auxilia as agências de fomento a cumprir a sua missão institucional 

de manter as prestações de contas governamentais de acordo com as exigências legais e com 

padrão exigido pelos Tribunais de Contas do Estado e da União (JUNQUEIRA, 2016) 

Dando prosseguimento no desenvolvimento deste estudo, o texto avança para 

marketing de relacionamento. 
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2.2. Marketing de Relacionamento 

Neste capítulo investiga-se o marketing aplicado a IES como alternativa de satisfação 

do cliente no desenvolvimento de um relacionamento a longo prazo. Segundo Nunes (2005, p. 

44), a IES pode escolher por dois caminhos para implementar a função de marketing: (1) 

utilizar estratégias clássicas, baseadas em transações, apostando na eficácia de políticas de 

captação moldadas para empresas que atuam em mercados de grande escala, alicerçadas em 

mídia de massa; ou (2) investir em novas estratégias, fundamentadas em uma visão menos 

convencional de marketing, identificadas com o contato cada vez mais direto e pessoal com os 

clientes potenciais. Para melhor compreensão, a Tabela 10 resume os caminhos comentados. 

 
Tabela 10 – O contínuo da estratégia de marketing 

 
UNIVERSIDADE 

Marketing Transacional Moto contínuo da estratégia de 
marketing Marketing Relacional 

Foco em troca: curso de 
graduação Unidade de análise 

Foco em relacionamento: 
graduação, pós-graduação e 

serviços 
Curto prazo: 5 anos da 

graduação Perspectiva de tempo Longo prazo: 50 anos da 
educação continuada 

Marketing mix: publicidade, 
preço, produto e posição 

Função de marketing 
dominante 

Marketing mix e marketing 
interativo 

Maior sensibilidade: queda de 
preços Elasticidade de preço Menor sensibilidade mais valor 

agregado 
Qualidade de resultado: diploma 

reconhecido e bem avaliado 
Dimensão de qualidade 

dominante 
Qualidade de interação: 

construção conjunta do diploma 
Relação candidatos e vagas: 

captação 
Medida de satisfação do 

cliente 
Relação ingressante x 
formandos: retenção 

Dados primários de secretaria Sistema de informações de 
clientes 

Interfaces em tempo real e 
dados relacionais 

Marketing é uma função com 
restrições e barreiras 

Interdependência entre 
marketing, operações e 

recursos humanos 

Marketing e um processo 
participativo e envolvente 

Comunicação interna entre a 
gestão e a academia Papel do endomarketing Comunicação, treinamento, 

metas, resultados, premiação 
 

Fonte: Adaptado de Nunes, 2005. 
 

Nota-se que apesar do importante auxílio que o marketing propicia às organizações no 

propósito de se posicionarem no mercado, conhecerem e se comunicarem com seus clientes, 

desenvolverem serviços e produtos adequados a partir do aprimoramento dos processos de 

produção e de serviço, ainda existe em alguns setores uma desconfiança, visto que há uma 

visão distorcida de que o marketing é um método de convencer um cliente a comprar um 

produto ou serviço, sem se preocupar com a qualidade e os princípios morais. Lanzer (2004, 



52 
 

p. 14) relata em seu estudo que nas IES esse pensamento de incompatibilidade entre 

marketing e a missão da organização é demonstrado pela colocação: 

 
Alguns administradores, conselheiros, docentes e ex-alunos acreditam que 
marketing é para empresas comerciais e que as instituições educacionais devem estar 
“acima” do marketing. (...) Em sua visão, o propósito da educação é oferecer 
conhecimento, habilidades analíticas e hábitos de reflexão racionalidade, enquanto o 
propósito de marketing – e dos negócios em geral – é ganhar dinheiro. Veem 
marketing como “venda pesada” e acreditam que ele deprecia a educação e as 
instituições educacionais que o utilizam. (KOTLER; FOX, 1994, p. 31). 
 
 

Assim, investiga-se o setor educacional e demonstrar-se que o marketing com foco no 

cliente em instituições de ensino pode conseguir resultados positivos nessa relação. Maria 

(2009, p. 30) esclarece que diversos estudos constataram “que níveis elevados de satisfação 

do cliente conduzem a um grande número de clientes leais”.  

Cabe ainda observar que ao utilizar o marketing, as IES escolhem, na maior parte das 

vezes, o estilo tradicional, uma vez que é o método mais utilizado e reconhecido na gestão do 

setor industrial (NUNES, 2005), no entanto, para o próprio setor se beneficiar com uma nova 

perspectiva é necessário buscar uma abordagem relacional com seus stakeholders para 

conseguir criar estratégias e ações bem dirigidas e, assim, fidelizar os clientes, poupar 

esforços, reduzir custos e melhorar a reputação da instituição. 

 

2.2.1. Conceitos de marketing de relacionamento 

A expressão marketing de relacionamento (MR) foi adotada na literatura do 

gerenciamento de serviços por Leonard L. Berry em 1983, em uma conferência de marketing 

de serviços da American Marketing Association (AMA). Todavia, estudiosos discutem que a 

ideia do cuidado das interações com os consumidores, a partir de um relacionamento é tão 

velha quanto a história dos negócios ou do comércio (GRONROOS, 2009; SASAKI, 2010). 

A definição do MR foi acompanhando o desenvolvimento do mercado e dos processos 

de gestão e se transformando com o passar do tempo (Tabela 11) e, ainda hoje, alguns autores 

comentam a dificuldade de defini-lo e como aplica-lo (BRETZE, 1999; SASAKI, 2010), no 

entanto, o significado principal do MR é a retenção de clientes. 
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Tabela 11 – Conceitos de Marketing de Relacionamento 
Autor Ano Definição 

Berry 1983 “O marketing de relacionamento está atraindo, 
mantendo e em organizações de vários serviços – 
melhorando os relacionamentos com os 
clientes.” 

Jackson 1985 “O marketing de relacionamento é o marketing 
para ganhar, construir e manter 
relacionamentos fortes e duradouros com 
clientes industriais.” 

McKenna 1991 “O marketing de relacionamento significa uma 
forma de integrar o cliente à empresa, criando 
e sustentando o relacionamento entre os 
clientes e a empresa.” 

Clive Porter 1993 “O marketing de relacionamento é o processo 
pelo qual as duas partes – o comprador e o 
provedor – estabelecem um relacionamento 
efetivo, eficiente, agradável, entusiástico e 
ético, que é pessoal, profissional e 
lucrativamente recompensador para as duas 
partes.” 

Vavra 1993 “Pós-marketing é o processo de proporcionar 
satisfação contínua e reforço aos indivíduos ou 
organizações que são clientes atuais ou que já 
foram clientes. Os clientes devem ser 
identificados, reconhecidos, comunicados, 
auditados em relação à satisfação e respondidos. 
O objetivo dos pós-marketing é construir 
relacionamentos duradouros com todos os 
clientes.” 

Peppers e Rogers 1993 “One-to-one (1 to 1) marketing é um tipo de 
marketing de relacionamento. Para ser 1 to 1, a 
empresa precisa atuar focada no cliente 
individual, seguindo a premissa de tratar 
clientes diferentes de forma diferente.” 

Morgan e Hunt 1994 “O marketing de relacionamento se refere a todas 
as atividades de marketing dirigidas a 
estabelecer, desenvolver e manter trocas 
relacionais bem sucedidas.” 

Sheth e Parvatiyar 1995 “Marketing de relacionamento é um processo em 
curso de engajar prospectos e clientes em 
atividades e programas colaborativos e 
cooperativos com o propósito de criar e 
melhorar o valor econômico mútuo, a um 
custo reduzido.” 

Gordon 1998 “Marketing de relacionamento é o processo 
contínuo de identificação e criação de valores e 
compartilhamento de seus benefícios com 
clientes individuais, durante todo o tempo de 
vigência da parceria.” 

Nickels and Wood 1999 “O marketing de relacionamento é o processo de 
estabelecer e manter relacionamentos de longo 
prazo mutuamente benéficos entre 
organizações e seus clientes, empregados e 
outros grupos de interesse.” 

Gummesson 2005 “Marketing de relacionamento é o marketing 
baseado em interações dentro da rede 
relacionamento.” 

Fontes: Adaptado de Sasaki, 2010;  Rocha, 2007. 
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Para o desenvolvimento deste estudo o conceito de Nickels e Wood (1999) tem a 

melhor explicação, uma vez que as palavras chave em sua definição são “manter” e “longo 

prazo”. No início cada processo é apenas uma peça na cadeia de relacionamento entre o 

negociador e o cliente ou outros grupos de interesse. No decorrer do tempo, cada processo 

tem o potencial de fortalecer a ligação de compromisso e confiança entre a entidade e os 

grupos de interesse. Definem grupos de interesse como os indivíduos e organizações, 

incluindo os funcionários, fornecedores, acionistas e a comunidade (stakeholders), que 

influenciam ou são influenciados por aquilo que a organização faz. Os funcionários são um 

grupo bastante importante porque os próprios resolvem os contratempos dos clientes. Desse 

modo, funcionários satisfeitos tem maior chance de satisfazer seus clientes. Ao contrário 

quando estão insatisfeitos, tem grandes chances de se sentirem desmotivados para tentar 

satisfazê-los. 

Maria (2009) explica que:  

 
o conceito de marketing de relacionamento foi sendo inserido na literatura, 
vinculado ao marketing de serviços e incorporado a modelos relativos ao processo 
de entrega dos serviços, principalmente pela maturidade dessa área em relação à 
ênfase na qualidade, representando um crescente reconhecimento dos benefícios 
potenciais, tanto para as empresas quanto para os clientes, devido aos avanços 
tecnológicos (MARIA, 1999, p. 46). 
 
 

A partir da ampla literatura sobre MR, Lindgreen (2001, apud Rocha, 2007) 

desenvolveu um modelo analítico a partir de uma revisão teórica, que busca facilitar as 

disciplinas referentes à área. O modelo estabelece os objetivos, as dimensões e os 

instrumentos do MR (Figura 4), segundo Rocha (2007, p. 94): 
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Figura 4 – Modelo analítico dos objetivos, dimensões e instrumentos do MR 
 

 
 
Fonte: Lindgreen, 2001. 
 

Com o aumento da competitividade no mercado, houve um estímulo no 

desenvolvimento de novas propostas de marketing e também outras mudanças precisaram 

ocorrer para que o MR pudesse ser desenvolvido na prática. Bancos de dados, tecnologia mais 

barata e acessível, processos mais flexíveis foram que permitiram que as empresas adotassem 

uma gestão mais focada para aprender com seus clientes continuamente e, assim, 

compreender melhor suas necessidades e atendê-los de forma mais assertiva (BARRETO, 

2007). 

Deste modo, Rocha (2007, p. 90) afirma que “o MR é instrumento de gestão, baseado 

na orientação para o mercado, que busca estabelecer um relacionamento profundo e 

duradouro com os públicos de interesse, como forma de obter vantagem competitiva 

sustentável”. 

Já que o objetivo de todas as empresas é alcançar um bom resultado, a melhor forma é 

obter e preservar a vantagem quanto à concorrência (LANZER, 2004). Para sobrevivência de 

uma organização é necessária a adoção de uma estratégia que permita se colocar em condição 

diferenciada no mercado, isto significa, que a qualidade, praticidade e atendimento devem 

estar presentes nas iniciativas diárias. Se a estratégia na organização estiver clara, a própria 

estará mais atenta aos fatores que podem afetar o seu desempenho. 
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Como o presente estudo tem o intuito de concentrar nos fatores relacionados ao uso do 

MR nas organizações educacionais, na visão de Rocha (2010, p. 212) é necessário investigar 

quais fatores externos que influenciam (pressão) no desempenho de uma organização e, de 

outro lado, quais competências internas que colaboram na implantação de ações que 

neutralizam esses impactos. 

Assim, os fatores externos que podem gerar riscos nos processos de uma organização 

são identificados. 

• Competitividade  

Grau de competitividade do Setor de Educação – qual a competitividade do 

setor? Quanto maior a competitividade, maior a pressão para a criação de 

estratégia de gestão dos clientes. 

• Concorrência 

Atuação da concorrência – como a concorrência faz a gestão da sua base de 

clientes? Caso os concorrentes já tenham começado a oferecer tratamento 

diferenciado em função do valor do cliente, aumenta a pressão para a empresa 

implementar esse tipo de estratégia. 

• Maturidade dos serviços 

Qual o grau de maturidade dos serviços atuais? Até que ponto o mercado já 

possui serviços maduros, com baixa possibilidade de inovação? Mercados 

maduros e com alto custo de inovação necessitam mais do marketing de 

relacionamento para criar vantagens competitivas. 

• Base de clientes 

Como está distribuída a carteira atual de clientes da IES? Analisando a carteira 

de clientes da IES, é possível avaliar se os recursos estão concentrados em 

poucos clientes com perfil altamente acadêmico ou pulverizado em clientes 

com perfis diversos. Como são os clientes potenciais? Quanto mais 

concentrado estiver os recursos em clientes de grande porte, maior a 

necessidade de utilização do marketing de relacionamento. 

A partir desta análise, é possível constatar a influência dos fatores externos e perceber 

o nível da necessidade de um marketing de relacionamento pela organização. Constatando tal 

necessidade, a organização precisa explorar os fatores internos que criam e capacitam para 

devida utilização. 
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Todavia, antes de iniciar qualquer ação do MR, a organização necessita avaliar se no 

ambiente organizacional tem condições para implementação do processo, visto que é preciso 

que exista uma combinação de elementos que remeta cada ação a um princípio fundamental, 

garantindo sinergia e reforço constante (D’ANGELO et al., 2006). 

Para avaliar esta questão, utiliza-se a proposta de Treacy e Wiersema (1995), que 

começa com a construção de proximidade com o cliente, se é viável usa-los na avaliação de 

quanto a organização está preparada para o marketing de relacionamento. Rocha (2007, p. 

214) resume os fatores internos conforme demonstrado na Figura 5. 

 

Figura 5 – Fatores internos que induzem o uso do MR 
 

 
 

Fonte: Adaptado de Rocha, 2007. 
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Com base na associação dos elementos relacionados à pressão externa e às habilidades 

internas, a organização tem condições de decidir se é apropriada a utilização do MR. Se a 

escolha for para aplicação, deverá definir a melhor estratégia de operação, firmada na atitude 

diferenciada diante dos clientes de maior valor, como prevenção de saídas rumo à 

concorrência (YAMASHITA e GOUVÊA, 2007). 

Rocha (2007, p. 215) explica que a organização pode apresentar atitudes de acordo 

com o valor potencial do cliente demonstrado na Figura 6.  

 

Figura 6 – Modalidade de relacionamento em função do valor do cliente 
 
Valor do cliente (atual ou potencial) 

 
Alto valor                                          Clientes de maior valor 
 

 

 

Médio valor                                        Clientes de valor intermediário 

 

 

Baixo valor                                          Clientes de baixo valor 
 
 
 

Atitudes da empresa 

Fonte: Rocha, 2007. 

Para clientes de maior valor atual ou potencial, a empresa pode desenvolver 

atendimento e soluções personalizadas; para clientes de valor intermediário, a empresa pode 

desenvolver serviços adicionais via canal de venda para não aumentar os custos direto e, para 

clientes de baixo valor, pode desenvolver a venda por processos massificados. Assim, a partir 

da escolha e com a proximidade dos clientes de maior valor, os processos essenciais devem 

envolver o desenvolvimento de soluções personalizadas e bons resultados, bem como o 

gerenciamento do relacionamento para aprofundar o conhecimento sobre os clientes. 

A Figura 7 resume os fatores relacionados ao uso do MR. 
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Figura 7 – Fatores relacionados ao uso do MR no setor de educação 
 

 
Fonte: Adaptado de Rocha, 2007. 

 

Considerando o fato que os antigos profissionais de marketing acreditavam que a 

habilidade mais importante a ser conquistada era a de conseguir novos clientes, os vendedores 

passavam a maior parte do tempo correndo atrás de novos clientes e deixavam de cultivar o 

relacionamento com aqueles já existentes. Comemoravam cada novo cliente como uma vitória 

e serviam os atuais com menos entusiasmo. No entanto, atualmente, a crença dos profissionais 

de marketing sofreu uma inversão, a prioridade é manter os clientes já conquistados e 

fortalecer cada vez mais o relacionamento entre eles (MARIA, 2009). 

Para manter a relação, a percepção que o cliente possui de um serviço é 

imprescindível, já que a sua avaliação será somente a impressão que o próprio obteve no 

contato com qualquer aspecto com a organização e o que levará a repetir o consumo do 

serviço, ou não. Segundo Lanzer (2004, p. 30), o julgamento é formado por vários aspectos, 

porém os momentos de contato costumam ser determinantes na formação dessa opinião sobre 
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a qualidade do serviço. Consequentemente, no setor de setor educativo, a integração entre a 

qualidade, o atendimento e o marketing de relacionamento podem ser elementos 

indispensáveis numa fórmula de sucesso.  

 

2.2.2. Gerenciamento de serviços 

Groonros (2009, p. 197) afirma que o “gerenciamento de serviços dá valor à 

importância de gerenciar a eficiência externa e os relacionamentos com os clientes para 

alcançar o sucesso”. 

A abordagem de marketing de massa nos dias de hoje é menos eficaz e lucrativa. Os 

mercados estão cada vez mais maduros e com excesso de oferta. Logo, na visão de Oliveira 

(2010, p. 33), existe a necessidade de diálogo e da construção de relacionamentos estáveis e 

fortes para tornar viável a maneira como os clientes desejam ser atendidos. 

Maria (2009, p. 34) afirma que a melhor propaganda é um cliente satisfeito, é certo 

que o próprio pode tornar-se defensor, associado e parceiro da empresa. O próprio cliente a 

defenderá e falará bem a seu respeito quando solicitarem opinião ou mesmo de forma 

voluntária. Algumas empresas adotam uma relação de parceria com os seus clientes no auxílio 

de criar novos produtos ou dar sugestões quanto a melhoria nos serviços da empresa. 

Assim, a satisfação conduz o aumento da lealdade. Segundo Rocha (2007, p. 95), a 

lealdade está relacionada ao modo como se sente em relação à empresa. Gordon (1999, p. 

129) desenvolveu uma escala na qual os clientes começam como potenciais e evoluem passo a 

passo até chegarem na situação de defensores (Figura 8). Cada procura do cliente por algum 

serviço pode possibilitar o aumento da confiança e da percepção sobre a qualidade e o valor 

da empresa e, desta forma, aumentar o nível de compromisso do cliente. 
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Figura 8 – Escala de vínculo entre processo de compra e relacionamento 
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Fonte: Gordon, 1999. 

 

Para que a relação seja leal é fundamental que a confiança, os valores éticos, o 

comprometimento e a cooperação sejam compartilhados entre a empresa e os clientes. 

Todavia, os clientes devem experimentar o serviço antes de poderem afirmar que estão 

satisfeitos ou insatisfeitos com o resultado (SASAKI, 2010), assim, os próprios podem avaliar 

os níveis de satisfação após ter experimentado e atualizar as percepções sobre a qualidade do 

serviço. A Figura 9 demonstra a ideia de relação entre expectativas, satisfação do cliente e 

qualidade do serviço. 
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  Figura 9 – Medição da qualidade do serviço 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Lovelock; Wright, 2001. 

 

Carlzon (1994, p. 28) compreende que a qualidade é “expressa diretamente pelo 

fornecedor do serviço e pode ser representada pelos seguintes elementos: atitude, 

comprometimento, flexibilidade, rapidez e, o que é mais importante, pela atenção 

demonstrada ao cliente” (MARIA, 2009). 

Outro princípio do marketing de relacionamento é considerar que situações 

problemáticas podem ocorrer no processo e deve se buscar a recuperação de clientes 

insatisfeitos (LANZER, 2004). A reclamação de clientes deve ser avaliada para detectar 

falhas no processo como: má qualidade dos serviços, problema de atitude de funcionários, 

falta de infraestrutura adequada, excesso de burocracia etc; assim, por apontar onde estão as 

deficiências, os clientes têm a expectativa de serem ouvidos e atendidos. Se for levada em 

consideração a devida reclamação, os clientes atendidos e recuperados desenvolvem um novo 

olhar positivo a respeito da empresa. Os clientes normalmente, além de fiéis, passam a 

defender a empresa.  

Lanzer (2004, p. 45) também diz que é necessário esclarecer que não significa que 

toda e qualquer reclamação dos clientes deve ser atendida. O MR demonstra que também é 

preciso conhecer o cliente e saber até que ponto vale o investimento pela empresa. Para 

conhecer melhor o cliente, a tecnologia pode ser um instrumento dinâmico na questão de 

gestão das relações, a partir da construção de bancos de dados sobre clientes, produtos, 

serviços, fornecedores e acionistas, entre outros. 
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Para tanto, a construção de uma base de dados que concentre e mantenha de forma 

organizada todas as informações dos clientes, produtos, serviços, entre outros, é indispensável 

para serem utilizadas na elaboração das estratégias da empresa. Além disso, outro fator 

importante do respectivo banco é guardar os dados históricos, o que nem sempre acontece nos 

sistemas corporativos (ADAM, 2007). 

Lanzer (2004, p. 52) explica que a tecnologia de banco de dados voltada para o 

marketing de relacionamento é intitulada CRM (Customer Relationships Management). A 

respectiva autora também comenta que não se deve confundir, no entanto, CRM com 

marketing de relacionamento. O primeiro refere-se a um suporte que colabora na execução do 

segundo. CRM não tem utilidade sem a compreensão do que seja marketing de 

relacionamento. Já o marketing de relacionamento é uma filosofia que pode ser implementada 

sem o apoio do CRM. O CRM é um sistema muito sofisticado e de alto custo, no entanto, 

fornece à empresa meios mais eficazes e integrados para atender, reconhecer e cuidar dos 

clientes, em tempo real e transformar esses dados em informações que, disseminadas pela 

empresa, permitam que os clientes sejam acolhidos por todos. 

Adam (2007, p. 185) esclarece que a tecnologia da informação é um dos principais 

suportes para as mudanças “nas condutas das empresas, de forma a atender os clientes, em sua 

estratégia e estrutura organizacional e na maneira de interagir com seu ambiente competitivo”. 

Furquim et al. (2014, p. 144) explica que a utilização de novas tecnologias pelos 

clientes tornou-se imprescindível devido à rápida disseminação das inovações tecnológicas. 

Dessa forma, surgem novos desafios para área de marketing, como a rede social que é um 

importante diferencial e pode gerar a distribuição rápida de informações entre os stakeholders 

e, também, divulgar uma informação importante para uma área específica, com ressalvas 

sobre a responsabilidade de uma organização de ser transparente e ética. A utilização da rede 

social pela organização necessita de um planejamento, antes de participar efetivamente. 

Assim, a respectiva participação possibilita a diminuição de riscos tais como: qualificação dos 

membros que serão adicionados, seleção de informações a serem disponibilizadas, bloqueio 

de acesso a dados estratégicos pela concorrência, realização de acompanhamento contínuo das 

mensagens postadas pelos membros, pois tanto as positivas quanto as negativas deverão ser 

respondidas, para manter a credibilidade da empresa. 

Yamashita e Gouvêa (2007) afirmam que existe um consenso geral entre as empresas 

de que um bom método de relacionamento,  
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com postura proativa, sem negligência do fator humano, pode ser bastante benéfica 
para o desenvolvimento de relações. A proatividade pode existir quando a empresa 
procura antecipar as necessidades ou estimular as necessidades latentes de seus 
clientes, atuar na prevenção de possíveis problemas, evitando, assim, o mau 
atendimento, e trabalhar na concepção do serviço/produto para oferecer o melhor 
valor, aos olhos dos clientes (YAMASHITA; GOUVÊA, 2007, p. 122). 

 

 

A vantagem competitiva do MR está no desenvolvimento de relacionamentos com os 

clientes e demais públicos (stakeholders) envolvidos com a empresa, em especial, aqueles que 

produzem resultados mais representativos, para a busca de uma melhoria contínua capaz de 

reter clientes pela fidelização. Se esses relacionamentos não puderem desencadear decisões e 

atitudes estratégicas, não terão sua potencialidade aproveitada de forma plena (LANZER, 

2004). 

 

2.2.3. Conceitos de stakeholder 

O termo stakeholder tem origem no termo stockholder (acionista) e com o passar do 

tempo o conceito se aprimorou, que antes era para satisfazer o acionista, passou a satisfazer 

seus públicos de interesse estratégicos, como clientes, funcionários, imprensa, parceiros, 

fornecedores, concorrentes, sindicatos e a comunidade local (ROCHA, 2010). 

Na década de 80 surgiu a teoria dos stakeholders que tem como base a obra de 

Freeman - Strategic Management: A stakeholder approach (1984). Nos anos 90, a teoria 

evoluiu com Donaldson e Preston (1995); Mitchell, Agle e Wood (1997) e Frooman (1999). 

Segundo os respectivos autores, a teoria tem como base um novo modelo de gestão de 

stakeholders que busca reconhecer, analisar e entender as características dos indivíduos que 

influenciam ou são influenciados pela ação das organizações (SILVA et al., 2013). 

A partir do amplo contexto que a teoria oferece, observa-se que diversos grupos de 

stakeholders se relacionam com uma instituição e podem, assim, ser uma fonte de 

contribuições ou recursos importantes, cada um representando interesses a serem satisfeitos. 

Os grupos podem ser divididos em (I) os primários, aqueles que têm relações contratuais 

formais ou oficiais com a instituição, ou seja, os clientes, fornecedores, funcionários, 

acionistas, entre outros) e; (II) os secundários, aqueles que não possuem tais contratos, ou 

seja, os governos, a comunidade local (CLARKSON, 1995; MAINARDES; ALVES; 

RAPOSO, 2010). Em vista disso, pode-se caracterizar a instituição como uma rede de 

relações, explícitas ou implícitas, nos seus ambientes interno e externo.  
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2.2.4. Stakeholders nas IES 

Atualmente, pode-se afirmar que existem muitas definições sobre os conceitos dos 

stakeholders na literatura científica, todavia a teoria elaborada por Freeman (1984) ainda 

continua com grande prestígio. Para o referido investigador, stakeholder pode ser qualquer 

indivíduo ou grupo de indivíduos, que é afetado pela empresa ou afeta o alcance dos objetivos 

da empresa, bem como são grupos que têm direito legitimado sobre a organização. Assim, os 

respectivos sujeitos possuem um papel significativo no sucesso dos negócios (OLIVEIRA, 

2014). 

A identificação dos stakeholders envolvidos com a IES é uma iniciativa fundamental 

no estabelecimento de vantagens competitivas da entidade, assim como identificar quais as 

necessidades e como provê-las para esses indivíduos ou grupos. O atendimento destas 

necessidades faz-se necessário como um componente importante de competitividade para IES 

(DOBNI; LUFFMAN, 2003, MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010). 

A IES é uma organização essencialmente prestadora de serviço, que oferece o 

conhecimento como produto principal por meio de cursos presenciais ou à distância 

(graduação, extensão, aperfeiçoamento e pós-graduação stricto sensu), pesquisas (grupos de 

pesquisa, projetos de pesquisa, iniciação científica e pós-doutorado) e atividades 

complementares (empresa júnior, estágio, etc). Ademais, existe a infraestrutura que são as 

salas de aula, laboratórios, bibliotecas e recursos de informática. Lanchonetes, ginásio de 

esportes e espaços de integração que são atributos físicos que agregam valor à instituição 

(LANZER, 2004). Neste contexto, a relação humana sobressai sobre o aspecto físico pelo 

simples fato que uma IES com estrutura física invejável e sem bons docentes não consegue 

formar bons profissionais. Portanto, no setor de serviços, é necessário atenção especial em 

todos os pontos de contato entre a organização e os seus clientes (internos e externos) para 

construção de uma vantagem competitiva. 

Lourenço e Mano (2014) afirmam que o setor de ensino superior:  

 
vive uma realidade cada vez mais marcada por uma lógica concorrencial baseada na 
criação de vantagens competitivas sustentáveis, que passam pela conquista de mais e 
melhores alunos, pelo desenvolvimento de mais e melhores estruturas de 
investigação e pela melhoria do desempenho organizacional através da melhoria dos 
níveis de satisfação das diferentes partes interessadas (LOURENÇO E MANO, 
2004, p. 2) 
 

Em vista disso, a Teoria dos Stakeholders pode ser muito útil na compreensão sobre a 

atenção disponibilizada a várias comunidades no meio que envolvem as próprias IES, bem 
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como o relacionamento entre si e suas comunidades (JONGBLOED; JÜRGEN; SALERNO, 

2008; OLIVEIRA, 2014). Mainardes, Alves e Raposo (2010), no entanto, argumentam que a 

identificação e a escolha dos diferentes stakeholders para instituição não é uma questão 

simples, para isso é necessária avaliar alguns quesitos: 

• Como é que sabe se a investigação das universidades está a tornar-se mais 

relevante e mais ligada às necessidades da sociedade e dos diversos 

stakeholders? 

• Quais as evidências existentes? 

• Quais os indicadores mais adequados? 

• Quais os mecanismos funcionais e estruturais que as instituições podem 

incorporar para lidar com a crescente complexidade em termos de necessidades 

dos stakeholders? 

Na opinião de Szawajkowski (2000, apud MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010, 

p. 142) alguns fundamentos podem colaborar como referência no desenvolvimento de 

relacionamento da IES com seus stakeholder descritos abaixo: 

• os gestores necessitam conhecer e gerir as exigências de todos os seus 

stakeholders, e leva-las em consideração ao tomar as suas decisões; 

• gestores devem se comunicar com os seus stakeholders para conhecer as suas 

exigências e contribuições, bem como o risco assumido por eles ao 

relacionarem-se com a organização; 

• os gestores precisam adotar comportamentos sensíveis as exigências e 

capacidade de cada um de seus stakeholders; 

• os gestores necessitam reconhecer a interdependência entre os stakeholders, 

tentando distribuir de forma justa os benefícios, tendo em consideração os seus 

riscos e vulnerabilidades; 

• os gestores devem cooperar com outra instituições públicas e privadas, com vista 

a minimizar os riscos inerentes à atividades da empresa; 

• os gestores devem evitar ações que podem prejudicar os seres humanos ou 

coloca-los em risco. 

Neste sentido, a utilização dos conhecimentos gerados pela Teoria dos Stakeholders 

pode ajudar as IES a descobrirem com quem lidam e o que pretendem estes indivíduos ou 

grupos, tornando-se assim possível o desenvolvimento de estratégias para atendê-los de 

maneira diferenciada. 
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Mainardes, Alves e Raposo (2010, p. 144) afirmam que vários investigadores tentaram 

identificar os diferentes grupos que podem influenciar ou que se beneficiam do ensino 

superior, não fazendo distinção entre clientes ou públicos da instituição, conforme descrito na 

Tabela 12. 

 

Tabela 12 – Grupos que podem influenciar ou beneficiam do ensino superior 

Investigadores Públicos das instituições de ensino superior 
Weaver (1976) Governo; administradores da instituição; docentes e 

consumidores (estudantes, as famílias, empregadores e a 
sociedade em geral) 

Smith e Cavusgil (1984) Fornecedores de dinheiro, produtos e serviços e agências 
reguladoras; agentes, tais como, os media e orientadores 
profissionais, que passam a mensagem da universidade quer aos 
estudantes quer aos empregadores; pais dos alunos 

Licata e Frankwick (1996) Estudantes; antigos alunos; comunidade empresarial; público em 
geral; pessoal docente e administrativo 

Owlia e Aspinwall (1996) Estudantes; empregadores; docentes; governo; famílias 
Rowley (1997) Estudantes; pais e famílias; comunidade local; sociedade; 

governo; corpo dirigente da instituição; autoridades locais; 
atuais e potenciais empregadores 

Franz (1998) Estudante; família; empregador; sociedade 

Fonte: Mainardes (2010) 

 

Nota-se que os investigadores acima destacaram apenas a identificação dos indivíduos 

ou grupos relacionados ao serviço de ensino. No entanto, deve-se levar em consideração que 

uma IES possui uma estrutura ainda mais complexa, uma vez que é possível identificar outros 

stakeholders nesse cenário. 

Burrows (1999, apud MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010, p. 145), assim, a 

partir de seus estudos apresenta possíveis grupos identificados de acordo com a Tabela 13. 
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Tabela 13 – Público atendido por uma IES 

CATEGORIA MERCADO GRUPOS CONSTITUTIVOS, COMUNIDADES, 
ENTRE OUTROS 

Entidades 
governamentais Externo Governo; conselhos de gestão; conselhos de 

administração; patrocinadores; organizadores de apoio.  
Administração  Interno Reitores/presidentes; vice-reitores/vice-presidentes; 

administradores.  
Funcionários  Interno Docentes, pessoal administrativo; pessoal de apoio.  

Clientes  Externo 
Alunos; pais; organismos de financiamento social; 
parceiros de serviços; empregadores; agências de 
emprego.  

Fornecedores Externo 
Instituições de ensino secundário; antigos alunos; outras 
universidades e institutos; fornecedores de comida; 
companhias de seguros; serviços contratados; utilidades.  

Concorrentes Externo 

Diretos: Instituições de ensino superior públicas e 
privadas; Potenciais: Instituições de ensino superior à 
distância; novas alianças; Substitutos: Programas de 
formação nas empresas.  

Doadores Externo 
Indivíduos (inclui administradores, amigos, pais, antigos 
alunos, empregados, indústria, conselhos de investigação, 
fundações)  

Comunidades Externo Vizinhança; sistemas escolares; serviços sociais; câmaras 
do comércio; grupos de interesse especiais.  

Reguladores 
governamentais Externo 

Ministério da educação; organizações de apoio; agências 
de financiamento estatais; conselhos de investigação; 
organismos de apoio à investigação; autoridades fiscais; 
segurança social; gabinetes de patentes.  

Reguladores não 
governamentais Externo Fundações; organismos de acreditação; associações 

profissionais; patrocinadores religiosos.  
Intermediários 
financeiros Externo Bancos; gestores de fundos; analistas.  
Parceiros de 
alianças Externo Alianças e consórcios; co-financiadores empresariais de 

serviços de investigação e ensino. 

Fonte: Burrows, 1999; adaptados por Mainardes; Alves; Raposo, 2010; Silva et al., 2013. 

 

No quadro acima, constata-se a diversidade de stakeholders envolvidos no ambiente 

do ensino superior, cada grupo pode exercer maior ou menor pressão sobre a IES e possuir 

maior ou menor importância.  

A utilização da função de marketing na gestão do setor de ensino superior ainda é feita 

por meio do modelo tradicional, baseado em aspectos transacionais, com foco prioritário no 

produto (curso) e com baixa valorização do relacionamento no seu ambiente interno e 

externo. Apesar desta baixa valorização, o ambiente organizacional sofre influências dos 

ambientes citados. No ambiente interno envolve inúmeras informações originadas de seus 

stakeholders como administração e funcionários. E no ambiente externo, envolve informações 

macroambientais (demográficas, político-legais, tecnológicas, econômicas, sócio-culturais e 

naturais) originadas dos stakeholders entidades governamentais, fornecedores, concorrentes, 
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doadores, comunidades, reguladores governamentais, intermediários financeiros, e parceiros 

de alianças (SILVA et al., 2013). 

Mitchell, Agle e Wood (1997, apud Mainardes; Alves; Raposo, 2010, p. 147) 

desenvolveram uma teoria, denominada Stakeholders Salience, que procura identificar e 

explicar a importância de cada stakeholder e como desenvolver a relação com cada grupo. 

Segundo esta teoria, os stakeholders varia em termos de poder, legitimidade e urgência – 

terão poder se tiverem permissão de acesso aos meios, coercitivos, utilitários ou normativos, 

de estabelecer o seu desejo na relação; legitimidade se as suas ações forem desejáveis e 

apropriadas dentro de um sistema de normas, valores e crenças, socialmente construído; e 

urgência na medida em que as suas necessidades solicitarem uma ação imediata. 

A partir das características acima mencionadas, pode-se identificar setes classes de 

stakeholders (Figura 10): 

Figura 10 – Tipologia de classificação de stakeholders 

 

Fonte: Adaptado de Mitchell; Agle; Wood, 1997. 

 

A teoria dos Stakeholders Salience classifica a importância de cada classe agrupando 

em três grupos: latentes, expectantes e definitivos conforme Tabela 14. Com esta 

categorização, define a importância em ordem crescente – reduzida (stakeholders latentes), 

média (stakeholders expectantes) e elevada (stakeholders definitivos). Cabe mencionar, ainda, 

que esta classificação não é estática, podendo a sua importância mudar ao longo do tempo. 
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Tabela 14 – Tipologia no modelo Stakeholder Salience 

Tipo  Possível classificação 
Stakeholders Latentes: possui apenas 
um dos atributos – poder, 
legitimidade ou urgência  

• Stakeholder adormecido: grupo ou indivíduo que tem 
poder para impor a sua vontade na organização, mas não tem 
legitimidade ou urgência. Desta forma o seu poder fica em 
desuso, tendo ele pouca ou nenhuma interação com a 
empresa. Em contrapartida, a gestão precisa conhecer este 
stakeholder com o intuito de avaliar o seu potencial de 
conseguir um segundo fator; 
• Stakeholder discricionário: grupo ou indivíduo que 
possui legitimidade, mas não tem poder de influenciar a 
empresa, nem alega urgência. Nestes casos, a atenção que 
deve ser dada a este stakeholder diz respeito à 
responsabilidade social corporativa, pois tendem a ser mais 
receptivos; 
• Stakeholder exigente: quando o atributo mais 
importante é a urgência. Sem poder nem legitimidade, não 
exigem tanto da empresa, porém devem ser monitorizados 
quanto ao potencial para conseguirem um segundo atributo. 

Stakeholders Expectantes: possui 
dois dos três atributos 

• Stakeholder dominante: grupo ou indivíduo que tem a 
sua influência na empresa garantida pelo poder e pela 
legitimidade. Assim sendo, espera e recebe muita atenção da 
instituição; 
• Stakeholder perigoso: Quando há poder e urgência, no 
entanto não existe legitimidade. O stakeholder coercivo (e 
possivelmente violento) para a organização pode ser um 
perigo; 
• Stakeholder dependente: grupo ou indivíduo que detém 
os atributos de urgência e legitimidade, porém dependem do 
poder de um outro stakeholder para que suas as 
reivindicações sejam levadas em consideração. 

Stakeholders Definitivos: possui os 
três atributos simultaneamente 

• Stakeholder que tenha sempre uma necessidade urgente, 
a instituição deverá e terá que atender, uma vez que possuem 
os três atributos para realizar com que a organização responda 
rapidamente às suas necessidades. 

Fonte: Adaptado de Mitchell; Agle;  Wood, 1997. 

 

Na opinião de Mainardes, Alves e Raposo (2010, p. 148) a contribuição de Mitchell, 

Agle e Wood (1997) é reconhecida em toda a literatura científica; todavia nota-se que a 

contribuição foi mais na criação de um modelo de categorias de stakeholders do que na 

identificação dos respectivos indivíduos ou grupos. Diante deste fato, ainda na ânsia de ajudar 

a responder como e quais as formas de satisfazer esses stakeholders que agregarão valor ao 

público e melhorar o bem comum, Bryson (2004), assim, desenvolve uma sistematização de 

algumas técnicas existentes para identificar os respectivos atores. As técnicas de identificação 

são variadas e com finalidades diversas o que possibilita a utilização em diferentes situações, 

tais como: algumas auxiliam apenas na identificação dos stakeholders e suas necessidades e 
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outras colaboram para delinear estratégias atuais e futuras em relação à função, às 

necessidades, ao apoio ou ao antagonismo. 

Destarte, compete à gestão da instituição definir claramente quem são os stakeholders, 

quais são suas necessidades e qual a importância de cada um deles. Contudo, as IES têm 

grandes dificuldades de identificar corretamente os stakeholders envolvidos com a 

organização, tão pouco estabelecer de forma palpável as necessidades de cada um e o grau de 

importância no relacionamento com eles. Isso quer dizer que muito há de ser realizado para as 

IES conseguirem atender às necessidades dos seus stakeholders e, assim sendo, a Teoria dos 

Stakeholders pode colaborar de forma bastante expressiva nesta tarefa (DOBNI, LUFFMAN, 

2003; MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010). 

 

2.2.5. Gestão de relacionamento com os stakeholders (internos e externos) 

O MR também requisita um preparo e uma adequação das partes envolvidas 

(stakeholders internos e externos) para que os processos sejam implantados com sucesso. Os 

stakeholders internos devem ser encorajados a participar das mudanças e melhorias dos 

processos, por meio de treinamentos, palestras, campanhas de incentivo, comunicação interna 

e monitoramento por parte dos gestores no dia a dia. A participação dos líderes de primeiro 

escalão é primordial, dessa forma demonstra o comprometimento da empresa com a estratégia 

(ROCHA, 2007). 

Após os primeiros treinamentos, os stakeholders internos devem incorporar os 

conceitos em suas atividades; cientes sobre a percepção do stakeholder externo quanto à 

empresa a partir dos serviços e a implementação de tecnologia como suporte. Adam (2007) 

observa que por meio dos stakeholders internos da empresa que são construídas as relações 

com os stakeholders externos. Qualquer tecnologia não funciona por si só e solicita 

profissionais capacitados para operá-la. 

Com o passar do tempo, a empresa necessita promover treinamentos e reciclagens 

periódicas a seus clientes internos, como componente elementar para a interação direta com 

os clientes externos, bem como delegar poderes, conferindo-lhes autoridade, responsabilidade 

e incentivos para que atendam da melhor forma possível as necessidades dos citados. Isto 

significa que a capacitação do pessoal de atendimento se inicia na seleção de pessoal com 

perfil correto à cultura da empresa e prossegue com programas de formação, especialização e 

aperfeiçoamento (YAMASHITA; GOUVÊA, 2007). Ademais, para gerar motivação para o 

alcance de metas e resultados, a empresa deve criar um sistema de compensação que ofereça 
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incentivo ao seu comprometimento e às ações necessárias de solucionar problemas e, ao 

mesmo tempo, atrair os clientes externos.  

No entanto, os autores citados acima acreditam que um bom atendimento aos 

stakeholders externos deveria fazer parte da norma de atitudes de todo profissional de forma 

espontânea, sem o estímulo de bonificações. Embora, como recomenda os estudos 

acadêmicos, existem empresas que premiam pelo bom atendimento e, outras, que praticam a 

premiação sobre os resultados obtidos em vendas, por serem esses mais diretamente 

mensuráveis. 

Enfim, a construção do relacionamento com os stakeholders externos deve ser 

realizada de maneira coordenada e integrada por toda a empresa. Portanto, para ocasionar em 

melhor atendimento, pressupõe resolver os conflitos internos para avançar no relacionamento 

com seus stakeholders externos com uma reorganização do fluxo de informações, 

comunicação clara, respeito e valorização dos profissionais. Não é possível desenvolver ações 

que atingem a empresa como um todo sem a integração entre suas partes; é necessária uma 

complementação, e não competição entre ambas. 

No caso do contexto universitário, a instituição necessita correlacionar com variedade 

de comunidades ou stakeholders que são formados por organizações ou grupos de indivíduos, 

com algumas características similares quando pertencentes ao mesmo grupo (JONGBLOED, 

JÜRGEN; SALERNO, 2008; MAINARDES; ALVES; RAPOSO; 2010). As relações, assim, 

com os stakeholders podem ser compreendidas a partir da Teoria do Marketing de 

relacionamento (POLONKY; SCHUPPISER; BELDONA, 2002; MAINARDES; ALVES; 

RAPOSO, 2010), uma vez que a Teoria dos Stakeholders está no meio do marketing 

relacional (GUMMESON, 1994; MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010).  

Segundo a gestão de stakeholders, a IES é visualizada como o centro de uma rede de 

públicos interessados e se consegue a vantagem competitiva por meio do relacionamento com 

os respectivos públicos conforme descrita na Figura 11: 
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Figura 11 – A IES e seus stakeholders 

 

Fonte: Adaptado pela autora (Rocha; Goldschmidt, 2010). 

 

A gestão de stakeholders implica não somente conhecer quem são os indivíduos, 

grupos, instituições ou organizações que podem influenciar o cumprimento da missão da 

organização, mas, também, analisar a capacidade de influência que os respectivos envolvidos 

possuem nos ambientes. Assim, a IES pode a partir de seus stakeholders transmitir que toda 

universidade tem uma história exclusiva e que de alguma forma contribuiu para comunidade, 

segundo Watt (2013) é: 
essencial ter a capacidade de expor isso claramente para os públicos com os quais 
mantemos relacionamento. A captação de recursos tem muito a ver com 
comunicação, com estabelecer relações nos níveis governamental, corporativo e 
individual. E cada um desses públicos pode abraçar uma determinada marca que 
toque as pessoas. Se conseguirmos transmitir isso, poderemos ser bem-sucedidos em 
mobilizar recursos para nos ajudar (WATT, 2013, p. 103). 
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De acordo com as metodologias e técnicas anteriormente mencionadas, para cada 

stakeholder identificado e o seu nível de importância, a IES necessita desenvolver estratégias 

de relacionamentos adequados. Os autores Jongbloed, Jürgen e Salerno (2008) exemplificam 

as diferentes formas de relacionamentos descrita abaixo. 

• o Governo é considerada a fonte mais importante de fundos para as IES 

públicas, logo é classificado como um stakeholder definitivo, ou seja, um 

stakeholder caracterizado por poder, legitimidade e urgência. Apesar disso, é 

necessário notar que o stakeholder governo não é unitário e representa muitos 

outros stakeholders, uma vez que as universidades associam com outras áreas, 

tais como: saúde, indústria, desenvolvimento territorial etc. 

• Comunidade de docentes e investigadores são considerados um stakeholder 

importante, assim, é classificado como definitivo. A importância é elucidada 

pelo fato que os próprios constituem o grupo da produção científica, sem a qual 

as IES não teriam a qualidade e a excelência reconhecidas por órgãos 

governamentais e/ou organizações internacionais. 

• Alunos também tem de ser considerado um stakeholder definitivo, uma vez que 

sem eles as IES perderiam a razão de sua existência. 

• Vários stakeholders classificados como latentes podem passar a ser expectantes. 

Exemplos das empresas que possuem colaboradores com formação 

especializada ao longo da vida, faz que os empregadores modifiquem a posição 

da empresa para stakeholder definitivo. A emergência de uma economia do 

conhecimento juntou o atributo urgência aos atributos legitimidade e poder que 

estes stakeholders já possuíam por meio da participação nos conselhos de 

administração e gestão das IES.  

• Se um stakeholder for identificado como perigoso, então recomenda-se reforçar 

as possibilidades de relacionamentos com o intuito de formalizar algum tipo de 

parceria estratégica. 

Polonsky, Schuppisser e Beldona (2002, apud MAINARDES, ALVES, RAPOSO, 

2010, p. 119) propõem uma perspectiva dos stakeholders apoiada em diferentes tipos de 

relacionamentos, assim, o desenvolvimento dos relacionamentos levando em consideração os 

fatores que os afetam, ou seja, orientação para a relação, confiança, comunicação, 

aprendizagem mútua, poder, reciprocidade e compromisso descritos na Tabela 15.
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Tabela 15 - Escala de stakeholders 

Tipo de stakeholder 
Orientação para o 
relacionamento e 

forma de avaliação 
Confiança Comunicação Aprendizagem Poder Reciprocidade 

Aliado Cooperativo 
estratégico 

Confiança baseada na 
identificação 

Argumentativa Muito 
frequente 

Bidirecional Informal 
Conteúdo indireto 

Unidimensional 
Bidimensional 
Tridimensional 

Reduzido 
Positiva e fraca 
Compromisso 

elevados 

Colaborador Cooperativo 
Estratégico 

Confiança baseada no 
conhecimento 

Argumentativa/persu
asiva Muito frequente 
Bidirecional Informal 

Conteúdo indireto 

Unidimensional 
Bidimensional 

Mais elevado 
Normativo 

Positiva e fraca/forte 
Compromisso 

limitado 

Neutro Individualista 
Operativo 

Confiança baseada no 
cálculo econômico 

Argumentativa/persu
asiva Muito frequente 
Bidirecional Informal 

Conteúdo indireto 

Unidimensional Elevado 
Normativo/utilitário 

Positiva/negativa e 
forte 

Reduzido/sem 
compromisso 

Concorrente Individualista/compet
itivo Operativo 

Confiança baseada no 
cálculo econômico 

Persuasiva Pouco 
frequente 

Unidirecional Formal 
Conteúdo direto 

Unidimensional Elevado 
Utilitário/normativo 

Negativa e forte 
Reduzido 

compromisso 

Ameaçador Competitivo 
Operativo Desconfiança 

Persuasiva/manipulat
iva Pouco/muito 

frequente 
Uni/bidirecional 

In/Formal Conteúdo 
direto 

Unidimensional 
Muito elevado 

Utilitário/normativo 
coercivo 

Negativo e forte 
Reduzido elevado 

compromisso 

Fonte: Adaptado de Polonsky; Schuppisser; Beldona, 2002
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2.2.6. Tipos de Stakeholders 

A investigação relacionada com a estratégia e as discussões sobre os fundamentos dos 

stakeholders em tomada de decisão nas organizações aumentou de modo considerável nas 

últimas duas décadas, segundo MAINARDES et al. (2011, p. 4), assim identificar os 

stakeholders mais importantes para a sobrevivência organizacional pode auxiliar no 

fornecimento de informações fundamentais para a gestão de uma organização. 

Portanto, neste estudo é destacado quatro stakeholders chaves que influenciam em 

termos dos processos e resultados para captação de recursos, de modo que seja consistente 

com as suas necessidades e prioridades, a partir dos relacionamentos com as IES. 

Ι. Funcionários 

Os funcionários (comunidade de docentes e pessoal administrativo) têm a capacidade 

de exercer atividades que contribuam para a imagem das IES, a partir das relações que 

mantêm com os discentes, as empresas, o governo, os fornecedores etc. Para conservar uma 

imagem exemplar perante o mercado, as IES estão investindo na contratação de docentes 

competentes para fortalecer a imagem de prestígio e de qualidade (MAINARDES; 

DOMINGUES, 2010). 

A vinculação existente na IES com os docentes é distinta, não é apenas de 

funcionários (OPORTO, 2014). Cabe observar que os gestores estratégicos consideram os 

docentes como stakeholders diferenciados, uma vez que atuam diretamente na formação dos 

discentes transmitindo conhecimento e participando do plano estratégico da IES. Se 

pertencem ao corpo docente da pós-graduação stricto sensu, atuam nas atividades de 

formação de mestres e/ou doutores, realizam produções científicas, acadêmicas, técnicas e 

tecnológicas, bem como participam do desenvolvimento de relacionamentos por meio das 

redes de pesquisa vinculados aos grupos de pesquisa, nacionais e/ou internacionais. A atuação 

dos docentes é registrada no CNPq (Currículo Lattes) e inserida na Plataforma Sucupira da 

CAPES, para fins de avaliação dos Programas de Pós-Graduação. O sistema de avaliação da 

CAPES é utilizado como instrumento para comunidade acadêmica na busca de um padrão de 

excelência para os mestrados e doutorados nacionais, assim como serve de suporte para a 

formulação de políticas para a área de pós-graduação e ações de fomento, tais como bolsas de 

estudo, auxílios e demais apoios (FERRAZ; QUONIAM; MACCARI, 2014). Dessa forma, as 

atividades realizadas pelos docentes permanentes são reconhecidas quando contribuem para 
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uma boa avaliação do programa durante a avaliação quadrienal do desempenho dos 

programas de pós-graduação27 realizada pela CAPES. 

O pessoal administrativo raramente é investigado porque sua importância é 

considerada secundária quando comparada com outros atributos normalmente testados 

(professores, conteúdos dos cursos, estruturas das IES, entre outros). Na visão de Mainardes e 

Domingues (2010, p. 110), o pessoal administrativo das IES demonstra que é um elemento 

essencial para a qualidade de uma instituição, afinal, é esse pessoal que possibilita o bom 

funcionamento dos serviços da entidade. 

No âmbito da pesquisa e pós-graduação stricto sensu, geralmente pode-se contar com 

serviços da secretaria escolar dos mestrados e doutorados, coordenação dos programas, pró-

reitoria, laboratórios, núcleos, biblioteca e escritórios de apoio. 

Tanto a comunidade docente quanto o pessoal administrativo devem manter contato 

para que a IES consiga responder aos imperativos de sobrevivência das organizações 

modernas: qualidade, competência, competitividade, produtividade, avaliação, controles, 

participação, estratégias de marketing, foco no consumidor e no social e agregação de valor 

social e econômico (MAINARDES; DOMINGUES, 2010). 

 

ΙΙ. Clientes 

Os clientes (discentes) são geralmente os stakeholders mais estudados na área da 

educação; sem eles, não haveria sentido a existência de uma IES (ROCHA, 2010). 

O intuito é oferecer aos discentes uma formação de excelência para que sejam líderes 

transformadores da sociedade (OPORTO, 2014). Neste estudo, os discentes escolhidos 

pertencem aos cursos de graduação (iniciação científica) e cursos de mestrado e doutorado 

pois daremos ênfase à área de pesquisa e pós-graduação stricto sensu. Os discentes de 

graduação que buscam despertar sua vocação científica mediante a participação em projetos 

de pesquisa conseguem obter recursos financeiros por meio de bolsas de estudo financiadas 

por agências de fomento (PIBIC/CNPq e IC/FAPESP) ou outros tipos de incentivo. A 

respectiva participação do discente nesse programa está sendo valorizada tanto por programas 

de pós-graduação stricto sensu quanto para a seleção de candidatos às bolsas de estudo da 

FAPESP já que agrega qualidade ao curso e reduz o tempo de titulação dos discentes no 

programa, conforme consta a seguir: 

                                                 
27 Atribuição de conceitos de 1 a 7 para cada programa de pós-graduação. 
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Tendo em vista que as bolsas de pós-graduação visam principalmente à formação de 
novos quadros para o sistema de pesquisa do Estado, a FAPESP adota, na análise 
das solicitações, prioridade para o candidato recém-formado e que tenha concluído o 
curso de graduação dentro do prazo normal de sua duração, com excelente histórico 
escolar e, preferencialmente, com estágio bem-sucedido de iniciação científica 
(FAPESP, 2017). 
 
 

Dando continuidade à sua formação, o indivíduo ingressa no mestrado acadêmico ou 

profissional, com que terá a possibilidade de adquirir novos conhecimentos nas disciplinas 

oferecidas pelos programas de pós-graduação, na participação nos grupos de pesquisa, na 

preparação de seu trabalho de conclusão, na participação em congressos científicos e na 

submissão de artigos científicos, com a possibilidade de os estudos serem financiados pelas 

agências de fomento (CAPES, CNPq e FAPESP) ou pela própria instituição, durante os dois 

anos. 

No doutorado, espera-se que o discente adquira capacidade de trabalho investigativo 

de forma independente e criativa nas disciplinas oferecidas pelos programas de pós-

graduação, na participação nos grupos de pesquisa, na preparação de seu trabalho de 

conclusão, na participação em congressos científicos e na submissão de artigos científicos, 

com a possibilidade dos estudos serem financiados pelas agências de fomento (CAPES, CNPq 

e FAPESP) ou pela própria instituição, durante os quatro anos. 

A atuação dos discentes também é registrada no CNPq (Currículo Lattes) e inserida na 

Plataforma Sucupira da CAPES para fins de avaliação dos Programas de Pós-Graduação. 

Após a obtenção dos títulos acadêmicos (mestrado acadêmico/profissional e doutorado), os 

discentes são denominados “egressos” e acompanhados por um determinado tempo pelos 

respectivos programas. As atividades realizadas pelos discentes também contribuem para uma 

boa avaliação do programa, na avaliação trienal do desempenho dos programas de pós-

graduação realizada pela CAPES. 

Por fim, cabe mencionar o pesquisador que pretende realizar um estágio de pós-

doutorado dentro de uma IES. Ele já tem a capacidade de trabalho investigativo independente 

e criativo; logo, a contribuição no desenvolvimento das atividades dos programas de pós-

graduação é bastante significativa. A duração é mais flexível e as agências de fomento 

(CAPES, CNPq e FAPESP) oferecem bolsas de estudo aos pesquisadores durante o 

respectivo estágio. 
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ΙΙΙ. Entidades governamentais 

As entidades governamentais podem ajudar a influenciar o comportamento da IES, a 

partir das legislações, editais de projetos e avaliações dos cursos de graduação e pós-

graduação stricto sensu, bem como nas parcerias com empresas para o desenvolvimento de 

novos conhecimentos. 

As três entidades governamentais mais conhecidas no âmbito da pesquisa e da pós-

graduação são: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP). 

A CAPES28 , agência do Ministério da Educação, foi criada em 11 de julho de 1951 

pelo Decreto nº 29.741, com o objetivo de “assegurar a existência de pessoal especializado 

em quantidade e qualidade suficientes para atender às necessidades dos empreendimentos 

públicos e privados que visam ao desenvolvimento do país” (CAPES, 2017).  

As atividades que a CAPES realiza podem ser agrupadas nas seguintes linhas de ação: 

(1) avaliação da Pós-Graduação stricto sensu; (2) acesso e divulgação da produção científica; 

(3) investimentos na formação de recursos de alto nível no país e exterior; (4) promoção da 

cooperação científica internacional; e (5) indução e fomento da formação inicial e continuada 

de professores para a educação básica nos formatos presencial e a distância. 

A CAPES desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-

graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação; logo, tem 

sido decisiva para os êxitos alcançados pelo sistema nacional de pós-graduação, tanto no que 

diz respeito à consolidação do quadro atual, como na construção das mudanças que o avanço 

do conhecimento e as demandas da sociedade exigem. 

O CNPq29, agência do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, 

foi criado em 1951, tem como principais atribuições fomentar a pesquisa científica e 

tecnológica e incentivar a formação de pesquisadores brasileiros, assim sendo desempenha 

papel primordial na formulação e condução das políticas de ciência, tecnologia e inovação. 

Sua atuação contribui para o desenvolvimento nacional e o reconhecimento das instituições de 

pesquisa e pesquisadores brasileiros pela comunidade científica internacional.  

                                                 
28 Disponível em: <www.capes.gov.br>. Acesso em 28 fev. 2017. 
 
29 Disponível em: <www.cnpq.br>. Acesso em 28 fev. 2017. 
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O CNPq desenvolveu a Plataforma Lattes para unificar o cadastro nacional de 

pesquisadores, que permite a obtenção de uma série de informações que não estão disponíveis 

nas bases referenciais, como os projetos de pesquisa, as orientações em andamento e 

concluídas, artigos aceitos em periódicos, artigos em jornais e revistas, produtos e processos 

etc. Dessa forma, propicia uma integração com as principais agências de fomento para 

avaliação dos programas de pós-graduação, bem como para a concessão de recursos 

financeiros à pesquisa no país (FERRAZ; QUONIAM; MACCARI, 2014). Ademais, os 

pesquisadores podem cadastrar os grupos de pesquisa no Diretório dos Grupos de Pesquisa da 

Plataforma Lattes. É um eficiente instrumento para o intercâmbio e a troca de informações 

entre a comunidade científica e tecnológica. 

A FAPESP30, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, 

Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, é considerada uma das principais agências de 

fomento à pesquisa científica e tecnológica do país. Com um orçamento anual correspondente 

a 1% do total da receita tributária do Estado, a FAPESP apoia a pesquisa e financia a 

investigação, o intercâmbio e a divulgação da ciência e da tecnologia produzida em São 

Paulo. 

A agência de fomento paulista apoia a pesquisa científica e tecnológica por meio de 

bolsas e auxílios à pesquisa, que contemplam todas as áreas do conhecimento, em três linhas 

de financiamento: (I) Linha Regular: atende à demanda espontânea, isto é, as propostas de 

projetos apresentadas por iniciativa dos estudantes de graduação e pós-graduação e de 

pesquisadores-doutores; (II) Programas Especiais: têm o objetivo de induzir o 

desenvolvimento de pesquisas que promovam o avanço da fronteira do conhecimento e 

respondam às demandas do sistema de ciência e tecnologia do Estado de São Paulo e do país, 

exemplos como apoio a jovens pesquisadores, ensino público, apoio à infraestrutura, entre 

outros e; (III) Programas de Pesquisa para Inovação Tecnológica: têm o objetivo de induzir 

pesquisas com potencial de desenvolvimento de novas tecnologias e de aplicação prática nas 

diversas áreas do conhecimento, afinadas com a política de ciência, tecnologia e inovação do 

governo estadual, exemplos como BIOTA, políticas públicas, programa de apoio à pesquisa 

em parceria para inovação tecnológica (PITE) e pesquisa inovativa em pequenas empresas 

(PIPE), entre outros.  

                                                 
30 Disponível em:< www.fapesp.br>. Acesso em 28 fev. 2017. 
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Para atender à demanda da comunidade científica e contribuir na gestão e 

administração de projetos de pesquisa nas IES paulistas, a FAPESP implantou um programa 

de treinamento para as equipes dos Escritórios de Apoio Institucional ao Pesquisador (EAIP), 

que tem a duração de quatro dias. Os escritórios têm a finalidade de auxiliar o pesquisador nos 

aspectos administrativos dos projetos desenvolvidos com recursos da FAPESP, desde a 

contratação, passando pela compra dos itens concedidos, pela liberação de recursos, 

preparação dos documentos para importação, incorporação do material permanente adquirido 

até a finalização com a apresentação da Prestação de Contas à FAPESP, conforme as 

exigências estabelecidas na legislação que rege a execução de recursos públicos. A FAPESP 

disponibiliza um canal direto de comunicação por meio do serviço “Converse com a 

FAPESP” aos EAIP, para atendimento prioritário das dúvidas adicionais. 

Para desenvolver a cooperação internacional, a FAPESP estimula os pesquisadores a 

desenvolverem colaborações em pesquisa com pesquisadores de outros países. Existem vários 

acordos firmados com agências de fomento, instituições de pesquisa e empresas estrangeiras. 

As oportunidades de financiamento estão disponíveis no site da própria agência 

(www.fapesp.br/chamadas).  

 

IV. Parceiros de Alianças 

Para uma empresa que pretende inovar, independentemente de seu porte ou segmento, 

é necessário ter clareza de sua estratégia de negócio e as necessidades de desenvolvimento 

que a sustentarão ao longo do tempo, incluindo a capacitação para novas competências e a 

geração ou aquisição de novos conhecimentos e tecnologias (ANPEI, 2015). Assim, a 

elaboração das estratégias, de negócio e tecnológica, é uma prática importante na avaliação 

das necessidades da empresa pois assim é possível tomar a decisão sobre o que será 

desenvolvido internamente, o que será adquirido do mercado ou o que será desenvolvido em 

colaboração com uma ICT pública ou privada. 

As IES brasileiras criaram estruturas para intermediar as relações universidade-

empresa denominadas Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT). A partir da Lei de Inovação 

(2004), essa estrutura tornou-se obrigatória às ICTs e tem a finalidade de proteger os 

resultados da pesquisa realizada na academia, por meio de propriedade intelectual, bem como 

de tratar da comercialização dos resultados da pesquisa, por meio de licenciamento de 
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tecnologias. Assim, a cada ano a criação de NITs vem crescendo no Brasil (RUSSANO, 

2013). 

As universidades são reconhecidas como importantes produtoras de novos 

conhecimentos; no entanto, ainda são pouco utilizadas pelas empresas como fonte de 

inovação. As empresas dizem que fatores como redução de riscos, incertezas e custos das 

atividades de PD&I, assim como ter acesso a conhecimento de ponta motivam para considerar 

parcerias estratégicas com universidades. Por outro lado, os pesquisadores de universidades 

dizem que a possibilidade de testar suas pesquisas em campo, ter acesso a recursos adicionais 

para desenvolvimento das pesquisas e ter melhoria de infraestrutura são elementos 

motivadores para a interação com as empresas. Ainda assim, materializar essas parcerias não 

é uma tarefa fácil: a cooperação universidade-empresa necessita de mudanças nas estratégias 

organizacionais e culturais (TOLEDO, 2015). As dificuldades nas interações se devem em 

grande parte à criação tardia das universidades e da industrialização no Brasil. 

Russano (2013) explica que: 

 
a produção de conhecimento, atualmente, exige a combinação de diversos atores em 
um processo de retroalimentação e que a interação bem-sucedida destes atores 
implica em um processo longo de aprendizagem em função das diferenças de 
objetivos e de cultura, principalmente quando se trata da interação universidade-
empresa (RUSSANO, 2013, p. 17) 
 
 

As universidades brasileiras passaram a ocupar-se com esse novo desafio mais 

intensamente na última década, enquanto que as universidades em todo mundo já possuem 

estruturas e atuam de forma mais efetiva em relação ao Sistema Nacional de Inovação. Em 

vista disso, a universidade brasileira pode contribuir de forma efetiva e abrangente se atuar 

também na gestão de estímulo à inovação e ao empreendedorismo, a partir da interação com 

empresas por meio de projetos colaborativos de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

(PD&I), a gestão de iniciativas de empreendedorismo tecnológico, a gestão de parques 

científicos e tecnológicos, incubadoras, start-ups, entre outros (TOLEDO, 2015). 

 

2.2.7. Criação de valor aos stakeholders (internos e externos) 

A troca de valor é a peça mestre do marketing de acordo com Nunes (2005), que 

oferece uma explicação mais abrangente: a razão de ser do marketing é proporcionar aos 

clientes um valor superior ao fornecido pela concorrência. 
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Segundo alguns estudiosos, o valor percebido varia dependendo do momento: antes da 

compra, durante o consumo ou após o consumo. O stakeholder pode ter um julgamento 

diferente a cada momento. Do mesmo modo, o valor percebido varia de cliente para cliente 

(BARRETO, 2007). 

No âmbito geral, as IES necessitam criar diferenciais competitivos. Para Susin e Susin 

(2007), no setor de educação o foco do negócio deve ser centrado nos resultados de valor 

acadêmico e de formação profissional, a partir dos quais o aluno precisa adquirir competência, 

com base no conhecimento, habilidades e atitudes. Para tanto, o docente precisa estimular a 

busca pelo conhecimento e criar competências nos alunos. 

Além da transação efetiva da matrícula no curso de graduação, o aluno pode adquirir 

seus livros na livraria, realizar cursos complementares, praticar algum esporte na instituição. 

E depois de formado, pode continuar utilizando a biblioteca, recebe cursos de atualização à 

distância via e-mail institucional ou particular, pode realizar um curso de especialização. Mais 

adiante, pode também realizar o mestrado. Desiste da carreira profissional e pode investir 

mais na carreira acadêmica; na sequência, realiza o doutorado. E num futuro mais adiante, 

pode matricular seus filhos na IES de origem, além de transformar-se em doador ou 

patrocinador (NUNES, 2005). 

O exemplo corresponde ao valor adicionado ao stakeholder nas transações contínuas 

ao longo de toda a vida em uma organização universitária, no entanto, apesar da grande 

concorrência, as IES dispensam os alunos quando se formam e passam a denomina-los de ex-

alunos, bem como retiram os benefícios concedidos pela instituição (SUSIN; SUSIN, 2007). 

Os autores complementam com a possibilidade de criar parcerias com outras IES, que 

são referências em uma determinada área. Esta ação pode gerar um aperfeiçoamento bastante 

significativo para os docentes e pesquisadores na área de pesquisa e pós-graduação stricto 

sensu da organização. E com o passar do tempo, pode-se evoluir para participação nas redes 

de pesquisa dos centros de pesquisa nacionais e/ou internacionais de acordo com Zaneti 

(2012): 

 
Para Britto (2002), a utilização do conceito genérico de rede como referencial, tem 
auxiliado a investigação de temas como: alianças estratégicas entre empresas como 
forma de cooperação produtiva e tecnológica; programas de cooperação envolvendo 
agentes com competências distintas para viabilizar determinada inovação; processo 
de terceirização que dão origem a redes estruturadas verticalmente no interior das 
cadeias produtivas; sistemas flexíveis de produção baseados em relações estáveis e 
cooperativas; empresas de uma determinada região; e sistemas de inovação baseados 
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na especialização e interação de diversos tipos de agentes (empresas, universidades e 
outras instituições) (ZANETI, 2012, p. 35). 
 
 

Para os estudiosos, o marketing deve percorrer toda a empresa, liderado pelo dirigente 

máximo. E assim, convocar os stakeholders internos que devem ser encorajados a participar 

das mudanças e melhorias dos processos, por meio de treinamentos, palestras, campanhas de 

incentivo, comunicação interna e monitoramento por parte dos gestores no dia a dia (ROCHA, 

2007). 

Susin e Susin (2007, p. 58) afirmam que “são inúmeras as estratégias para captação, 

retenção e fidelização de clientes, porém cabe salientar que não adianta uma estratégia bem 

elaborada, com informações precisas se não for possível implantá-la com êxito”. 

Para isto, a IES necessita adotar processo de criação de valor voltada para o 

stakeholder, conforme a Figura 12 (McDonald et al., 2001). 

 

Figura 12 – Criação de valor para o stakeholder 

 

 

Fonte: Adaptada de McDonald et al., 2001. 
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Para criar valor ao stakeholder conforme a Figura 12, o plano de marketing não pode 

ser decorrente de um departamento específico, isolado e dissociado dos níveis de comando ou 

de operação da organização, logo o MR deve percorrer toda a organização universitária, 

liderado pelo dirigente máximo (NUNES, 2005). E razão das mudanças e complexidades no 

âmbito global, o estabelecimento de um relacionamento mais adequado com os stakeholders 

tem sido utilizado como estratégia para uma nova criação de valor nas organizações. A partir 

desta estrutura de revisão teórica, o estudo tem o objetivo de analisar a estratégia de captação 

de recurso financeiro em órgãos do governo brasileiro e de empresas, a partir do 

envolvimento de um departamento especializado, como o escritório de apoio institucional ao 

pesquisador, para oferecer apoio a alunos e docentes/pesquisadores nos projetos de pesquisa, 

bem como contribuir no fortalecimento da imagem da IES à frente das agências de fomento. 

Ademais, o respectivo escritório tem a finalidade de contribuir com os dados obtidos para 

delinear políticas de pesquisa na própria instituição. 

A Figura 13 mostra as etapas de um processo de captação de recursos financeiro à 

pesquisa. 
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Figura 13 – Etapas do processo de captação de recursos à pesquisa 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

O estudo pretende também compreender como MR pode ser aplicado a IES brasileira, 

uma vez que é um instrumento de gestão e que pode contribuir no estabelecimento de um 

relacionamento profundo e duradouro com seus stakeholders, obtendo assim uma vantagem 

competitiva sustentável. No tocante aos stakeholders, é necessário conhece-los para 

identificar as suas necessidades e criar estratégias para gerar valor aos envolvidos. 

Diante de ambientes cada vez mais competitivos, as IES necessitam desenvolver 

ferramentas de gestão, adotando ações que levem a conquista de vantagens competitivas 

sustentáveis, independentemente da complexidade das relações entre os envolvidos. Em vista 

disso, as próprias devem definir missão e visão (core competence) e ter disponibilidade de 

recursos, orientação para o mercado e medidas de desempenho (CHEN et al. 2006; 

MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010). Pode-se observar que, uma das estratégias mais 
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eficazes na competição entre as IES é a cooperação, uma vez que nos ambientes com recursos 

escassos, a cooperação contribui para elevar o padrão educacional e administrativo das IES 

parceiras (YOSHIDA, 1994; MAINARDES; ALVES; RAPOSO, 2010). 

O estudo discutirá no próximo capítulo sobre os aspectos metodológicos referentes ao 

desenvolvimento do estudo de casos múltiplos e os procedimentos de coleta de dados. 
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3. METODOLOGIA 

Este capítulo tem o objetivo de relatar a abordagem metodológica que esta pesquisa 

percorrerá durante o estudo sobre captação de recursos, marketing de relacionamento e 

stakeholders. Desta forma, o método de pesquisa e o detalhamento das técnicas utilizados na 

coleta, na análise e compreensão dos dados (GIL, 2012; BARDIN, 2011; YIN, 2014) serão 

detalhados ao longo deste capítulo. A Figura 14 demonstra o percurso metodológico 

conduzido no estudo, que será detalhado a seguir. 

 

Figura 14 – Abordagem metodológica da pesquisa 

 

Fonte: Lima . 2010. 
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3.1. Tipo de pesquisa 

A escolha do tipo de pesquisa depende do objetivo do estudo, podendo ser 

exploratória, descritiva ou causal, conforme Malhotra (2006). 

• Pesquisa exploratória: possibilita maior compreensão de um problema, sendo 

utilizada em campos de estudos pouco estabelecidos, nos quais é necessário 

obter dados adicionais para definir o problema. É caracterizada pela 

flexibilidade e versatilidade dos métodos de coleta dados, utilizando alguns 

caminhos, como análise de dados secundários, entrevistas com especialistas, 

estudo de caso, grupo de foco, entre outros. 

•  Pesquisa descritiva: possibilita o relato de características de situações ou 

funções de mercado, visando: verificar característica de grupos relevantes, 

como stakeholders (externo e internos) ou áreas da IES; determinar percepções 

dos clientes em relação às características dos serviços; prever variações de 

consumo. Necessita da formulação prévia de hipóteses específicas, utilizando 

para coleta de dados, survey, painéis e observação. 

• Pesquisa causal: possibilita obter relações de causa e efeito. Como os gestores 

frequentemente tomam decisões baseadas em relações causais. O principal 

método é a experimentação. 

A investigação proposta assumiu um caráter exploratório, visto que o estudo pretende, 

em particular na primeira fase, compreender o termo e identificar as estratégias de captação de 

recursos, compreender o termo e identificar a aplicação do MR e os respectivos stakeholders 

nas IES. O estudo no âmbito da pesquisa exploratória tem como característica a busca pelo 

conhecimento e proporciona maior familiaridade com o problema e, assim, possibilitando a 

delimitação dos elementos pertinentes às questões da pesquisa (GIL, 2012). Para tanto, é 

necessário realizar um levantamento bibliográfico preliminar para que seja formulado o 

problema de modo claro e preciso. 

O primeiro passo de qualquer pesquisa científica é realizado de duas formas: pesquisa 

documental e pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica (fontes secundárias) 

proporciona o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, possibilitando que alcance 

a conclusões inovadoras (MARCONI; LAKATOS, 2010), assim, é toda bibliografia tornada 
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pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, 

livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico, entre outros.  

No tocante à pesquisa documental, os documentos são caracterizados que ainda não 

receberam um tratamento analítico ou que ainda podem ser reelaborados conforme é 

direcionada a pesquisa. Nesta categoria estão os documentos conservados em arquivos nas 

IES particulares ou órgãos públicos. 

Enfim, para ampliar a busca do conhecimento, está sendo realizada uma pesquisa 

bibliográfica em livros, dissertações, teses, artigos científicos, manuais técnicos de autores e 

entidades especializados sobre os temas discutidos neste estudo. Espera-se, ainda, que durante 

o estudo seja viável a realização da pesquisa documental (fontes primárias) nas unidades 

investigativas para enriquecer as fontes de informações. 

3.2. Abordagem metodológica 

Na visão de Creswell (2010, p. 36), o pesquisador escolhe uma estratégia de 

investigação que proporciona a direção específica aos procedimentos em um projeto de 

pesquisa. Foi incorporada a Grounded Theory como uma das estratégias de investigação 

qualitativa para disponibilizar uma lista completa neste estudo. Esta abordagem é denominada 

também de metodologia de pesquisa.  

As principais estratégias de investigação, ilustradas na Figura 15 são: quantitativa, 

qualitativa e métodos mistos. 
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Figura 15 – Estratégias de investigação 

 

Fonte: Adaptado de Creswell, 2010; Tarozzi, 2011. 
 

• A pesquisa quantitativa possibilita a realização de testes nas teorias objetivas e 

examina-se a relação entre as variáveis. As respectivas variáveis podem ser medidas 

por meio de instrumentos para assim os dados numéricos possam ser analisados por 

procedimentos estatísticos. A estrutura do relatório final é fixa, a qual consiste em: 

introdução, literatura e teoria, métodos, resultados e discussão.  

• A pesquisa qualitativa possibilita explorar e entender o significado que os indivíduos 

ou grupos atribuem a um problema social ou humano. O processo de pesquisa envolve 

as questões e os procedimentos que emergem, os dados tipicamente coletados no 

ambiente do participante, a análise dos dados construída de forma indutiva a partir de 

particularidades para os temas gerais e as interpretações realizadas pelo pesquisador 

acerca dos significados dos dados. 

• A pesquisa de métodos mistos combina ou associa as abordagens quantitativas e 

qualitativas. É considerada mais do que uma simples coleta e análise dos dados, pois 

envolve também o uso de duas abordagens em conjunto, de modo que a força geral de 

um estudo seja maior do que a da pesquisa qualitativa ou quantitativa isolada.  
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Para atender os objetivos específicos de identificar estratégias de captação de recursos 

utilizadas por IES brasileiras; compreender como MR pode ser aplicado a IES e identificar os 

stakeholders nos ambientes externos e internos, a pesquisa desenvolve uma análise 

qualitativa, uma vez que possibilita explorar e compreender de forma mais organizada como 

as relações entre os indivíduos ou os grupos que podem contribuir em criar vantagens 

competitivas sustentáveis às organizações. 

 

3.3. Método de pesquisa 

Em razão da necessidade de maior compreensão sobre o tema, considera-se apropriado 

o método estudo de caso, uma vez que permite demonstrar a aplicabilidade do estudo em um 

ambiente de ensino superior. Yin (2015, p. 4) explica “como método de pesquisa, o estudo de 

caso é usado em muitas situações, para contribuir ao nosso conhecimento dos fenômenos 

individuais, grupais, organizacionais, sociais, políticos e relacionados”. O estudo de caso foi 

sendo adotado, de forma espontânea, como método de pesquisa em várias áreas de 

conhecimento (psicologia, sociologia, enfermagem, administração, educação, antropologia, 

entre outras; o fato deste sucesso origina-se pelo desejo de entender fenômenos sociais 

complexos. Assim, o respectivo método permite a condução de um estudo de caso único ou 

de casos múltiplos para investigar um objeto de pesquisa em um contexto real. 

Assim sendo, para realizar a pesquisa de dados primários, nesse estudo será utilizado o 

método de estudo de caso múltiplo, tendo como unidades investigativas três IES (A, B e C) 

que possuem escritórios de apoio institucional ao pesquisador ou similar. A decisão da 

escolha por três casos justifica-se pelos benefícios e fortalecimento da análise, ao contrário do 

caso único, que torna muito vulnerável a respectiva análise. 

A escolha das três unidades de análise se baseou na experiência de buscar recursos 

financeiros para financiar os projetos de pesquisa por meio de bolsas de estudo e/ou auxílios 

de empresas e/ou do governo brasileiro, no âmbito da pesquisa e/ou de pós-graduação stricto 

sensu, bem como aquelas que desenvolvem estudos, serviços processos ou produtos na área 

de inovação. 

Ademais, pretende-se também realizar a pesquisa de dados primários com técnicos 

especialistas vinculados em agências de fomento, dado que a relação com os alunos e 
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docentes é firmada por meio de documentos que exigem compromisso e responsabilidade 

entre as partes. 

O perfil inicial das unidades de análise (IES, Instituto ou Centro de Pesquisa) no setor 

privado que:  

• desenvolvem pesquisas e/ou possuem programas de pós-graduação stricto 

sensu; 

• captam recursos financeiros no governo;  

• possuem Escritório de Apoio Institucional ao Pesquisador (EAIP) ou similar, 

em funcionamento; 

• possui uma política de relacionamento; 

• reconhecem os seus stakeholders; 

• desenvolvem estudos, serviços, processos ou produtos na área de inovação. 

Após a definição das unidades investigativas, recomenda-se a elaboração de um 

protocolo de estudo de caso, que é um documento que engloba não somente o instrumento de 

coleta de dados, assim como estabelece o procedimento e a conduta a serem adotados para sua 

aplicação (GIL, 2012). No entendimento de Yin (2015), o protocolo é desejável em qualquer 

situação, em um estudo de caso múltiplo é considerado essencial, em razão de aumentar a 

confiabilidade da pesquisa do estudo de caso e, também, contribuirá para orientar o 

pesquisador na realização da coleta de dados. 

De acordo com Yin (2015, p. 88), o protocolo de estudo de caso consiste de quatro 

seções. 

• SEÇÃO A: uma visão geral do estudo de caso (objetivos e circunstâncias favoráveis, 

assuntos do estudo de caso e leituras relevantes sobre o tópico sendo investigado). 

• SEÇÃO B: procedimentos de coleta de dados (procedimentos para a proteção de 

sujeitos humanos, identificação de prováveis fontes de dados, apresentação de 

credenciais para contatos de campo de outras advertências logísticas). 

• SEÇÃO C: questões de coleta de dados (questões específicas que o pesquisador do 

estudo de caso deve ter em mente na coleta de dados e potenciais fontes de evidência 

para tratar cada questão). 

• SEÇÃO D: um guia para o relatório de estudo de caso (esboço, formato para os dados, 

uso e apresentação de outra documentação e informação bibliográfica). 
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Para construção do estudo de caso, o estudo adotará as etapas recomendadas por 

Eisenhardt (1989) na Tabela 16 

 

Tabela 16 – As etapas de um estudo de caso 

ETAPAS DESCRIÇÃO JUSTIFICATIVA 
Definições iniciais Definição das questões de 

pesquisa 
Focar esforços e ter subsídio 
teórico para a parte empírica 

Seleção de caso Seleção de caso representativo Focar esforços em casos úteis que 
reproduzam ou estendam a teoria 

Desenho dos instrumentos 

Definição do roteiro de 
entrevista e  
Utilização de fontes de 
evidências variadas 

Busca-se triangulação e visão 
sinérgica das evidências 

Trabalho de campo Coleta de dados no campo com 
flexibilidade para fazer ajustes 

Análises iniciais permitem ajustes 
no trabalho de campo 

Análise dos dados Análise dos dados do caso 
Obtém-se familiaridade com os 
dados para uma proposição teórica 
preliminar 

Formulação de pressupostos 
Tabulação das evidências 
relacionadas ao caso; busca dos 
“porquês” na teoria 

Construção da validação interna 
permite a formulação de 
pressupostos 

Comparação com a teoria 
Comparação com a teoria 
conflitante e similar ao 
encontrado no campo 

A comparação com a teoria 
permite a reformulação da 
proposta e novas sugestões 

Fechamento Saturação da teoria, quando 
possível Fechamento do trabalho 

Fonte: Adaptado de Rocha. 2007 
 

Desta forma, para orientar a coleta de dados deste estudo foi utilizado o protocolo 

(Anexo I). 

 

3.4. Corpus da pesquisa 

A realidade da captação de recursos nas IES brasileiras ainda está muito distante do 

sucesso alcançado pelas universidades estrangeiras. Apesar disso, nota-se que algumas IES 

conseguem superar essas dificuldades, quando buscam novas formas de fazer algo diferente - 

de inovar. A inovação está presente no Brasil, em todas as suas fases, e o estado de São Paulo 

se destaca em relação aos demais. O respectivo Estado já faz ciência ao longo de sua história 

com financiamento e fomento reconhecidos como uma das melhores estruturas de pesquisa e 

desenvolvimento da América Latina. Desta maneira, o Estado paulista atrai empresas que 

investem em inovação nos segmentos da indústria, do comércio, dos serviços e do 

agronegócio. Outro diferencial é a presença de universidades Estaduais, Federais e 
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particulares, com alto conceito nos rankings internacionais, e que agregam ensino superior de 

alta qualidade, com núcleos de pesquisa que se associam por meio de redes de colaborações e 

laboratórios voltados para produção científica em diversas áreas. 

Assim, este estudo tem o objetivo geral de identificar estratégias competitivas e 

formatos de captação de recursos para investimentos na área de pesquisa e pós-graduação 

stricto sensu, como objetivo secundário pretende-se analisar como o relacionamento com os 

stakeholders contribuem para desenvolver uma gestão universitária eficiente. 

Deste modo, a cooperação entre empresa-IES-governo gera oportunidades e que 

abrange diferentes atores, denominados stakeholders internos e externos. A IES é visualizada 

como o centro de uma rede de públicos interessados e se consegue a vantagem competitiva 

por meio do relacionamento com os atores, logo a identificação dos stakeholders envolvidos 

com a IES é uma iniciativa fundamental no estabelecimento de vantagens competitivas da 

entidade, assim como identificar quais as necessidades e como provê-las para esses indivíduos 

ou grupos. 

Para este estudo foram utilizados elementos qualitativos e estabelecidos os seguintes 

critérios de seleção para escolha de três IES paulistas: (I) desenvolvem pesquisas e possuem 

programas de pós-graduação stricto sensu; (II) IES que captam recursos financeiros no 

governo e/ou empresa; (III) IES que possuem escritórios de apoio institucional ao pesquisador 

ou similar; (IV) IES que desenvolvem estudos, serviços, processos ou produtos na área de 

inovação e; (V) IES que aceitaram participar da pesquisa. Assim sendo, o estudo de caso 

múltiplo foi desenvolvido com três unidades investigativas (duas particulares e uma pública). 

A Tabela 17 resume os principais pontos referentes às três IES selecionadas para realização 

deste estudo. 
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Tabela 17 – IES selecionadas para estudo 
IES UNIDADE A UNIDADE B UNIDADE C 

Tipo Particular Pública Particular 
Setor Saúde Agronegócio Gestão empresarial 

Área entrevistada 
Pesquisa e pós-

graduação stricto 
sensu e Inovação 

Relações 
Institucionais 

Pesquisa e pós-
graduação stricto 

sensu 

Cargo 

Gerente do 
escritório 

Presidente de 
relações 

Coordenador de 
programa  

Coordenador de 
inovação Coordenador Pró-Reitor 

Pesquisador Pesquisador Pesquisador 

Duração das entrevistas 
(Total: 494 min.= 8h23m) 

53 min. 53 min. 66 min. 
52 min. 27 min. 39 min. 
55 min. 60 min. 89 min. 

Foco de análise 

Captação de 
recursos e 

relacionamento 
com seus 

stakeholders 

Captação de 
recursos e 

relacionamento 
com seus 

stakeholders 

Captação de 
recursos e 

relacionamento 
com seus 

stakeholders 
 

Fonte: Autoria própria. 
 

O foco da análise foi observar as estratégias de captação de recursos; identificar os 

stakeholders e; como as relações geram valor aos seus stakeholders nas três unidades 

investigativas. Observa-se que as respectivas unidades possuem características distintas, no 

entanto, todas passam pelos mesmos critérios de seleção para angariar os recursos financeiros 

oferecidos pelo governo (meritocracia) na área de pesquisa ou necessitam ter condições 

específicas para elegibilidade nas parcerias com as empresas. As entrevistas duraram 494 

minutos e os entrevistados colaboraram significativamente em responder as dezoito questões. 

 

3.5. Técnica de coleta de dados 

A coleta de dados no estudo de caso é considerada mais complexa que nas demais 

modalidades de pesquisa (GIL, 2012). No estudo de caso é utilizada sempre mais de uma 

técnica para garantir a qualidade dos resultados obtido, uma vez que se espera que o estudo 

seja validado. A utilização de várias fontes (documentação, registros em arquivos, entrevistas, 

observação direta, observação participante e artefatos físicos) estabelece o principal recurso 

para averiguar a relevância aos resultados da pesquisa. 

Na visão de Lakatos e Marconi (2010, p. 179), a: “entrevista é um importante 

instrumento de trabalho nos vários campos das ciências sociais ou de outros setores de 
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atividades, como da Sociologia, da Antropologia, da Psicologia Social, da Política, do Serviço 

Social, do Jornalismo, das Relações Públicas, da Pesquisa de Mercado e outras” e que tem a 

finalidade de conseguir informações com o entrevistado sobre determinado assunto ou 

problema. No tocante ao conteúdo, Selltiz (1965, p. 286-295) apresenta seis tipos de 

objetivos: 

• Averiguação de “fatos” – descobrir se os indivíduos que estão de posse de certas 

informações são capazes de compreendê-las. 

• Determinação das opiniões sobre os “fatos” – conhecer o que as pessoas pensam 

ou acreditam que os fatos sejam. 

• Determinação de sentimentos – compreender a conduta de alguém por meio de 

seus sentimentos e anseios. 

• Descoberta de planos de ação – descobrir, por meio das definições individuais 

dadas, qual a conduta adequada em determinadas situações, a fim de prever 

qual seria a sua. As definições adequadas da ação apresentam em geral dois 

componentes: os padrões éticos, do que deveria ter sido feito e considerações 

práticas do que é possível fazer. 

• Conduta atual ou do passado – inferir que conduta a pessoa terá no futuro, 

conhecendo a maneira pela qual ela se comportou no passado ou se comporta 

no presente, em determinadas situações. 

• Motivos conscientes para opiniões, sentimentos, sistemas ou condutas – 

descobrir quais fatores podem influenciar as opiniões, sentimentos e conduta e 

por quê. 

Conforme o propósito do entrevistador, é possível escolher o tipo de entrevista em: 

informal (livre ou não estruturada), focalizada (semiestruturada o semidirigida), pautas 

(semiestruturada ou semidirigida) ou estruturada (fechada) (GIL, 2012). 

Neste estudo foi utilizada a entrevista por pautas e semiestruturada como técnica de 

coleta de dados, como principal instrumento da coleta de informações, uma vez que o 

entrevistador acompanha um roteiro previamente estabelecido; as perguntas a serem 

realizadas ao indivíduo são predeterminadas. O objetivo desta técnica é criar situações em que 

os entrevistados se sintam mais interessados a compartilhar fatos, opiniões e sentimentos 

acerca das questões abordadas, facilitando que os diálogos nas entrevistas se tornem mais 
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densas e profundas. A documentação entregue pela IES será também utilizada, uma vez que 

colabora e aumenta a possibilidade de outras fontes (YIN, 2015). 

Na pesquisa de campo foram entrevistados pró-reitores de pesquisa e pós-graduação 

stricto sensu, docentes/pesquisadores de pesquisa e de programas de pós-graduação stricto 

sensu e gerentes de IES, sendo três profissionais de cada unidade de análise. O roteiro de 

entrevista (anexo III) foi desenvolvido para identificar estratégias de captação de recursos 

utilizadas por IES brasileiras; os stakeholders envolvidos na captação de recursos, e como o 

relacionamento pode otimizar essas relações gerando valor aos envolvidos. 

O roteiro da entrevista foi dividido em duas partes, criado com base teórica e de 

estreita relação com os objetivos deste estudo. A primeira parte aborda captação de recursos – 

Tabela 18 e; a segunda, marketing de relacionamento e seus stakeholders – Tabela 19. 

 

Tabela 18 – Questões sobre captação de recursos 

I – CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
QUESTÕES INVESTIGATIVAS CATEGORIAS/AUTORES 

Quem participa neste processo? Formas de captação –Kotler e Fox 
(1994) 

Qual o seu papel neste processo? Formas de captação –Kotler e Fox 
(1994) 

Quais os resultados neste processso? Formas de captação –Kotler e Fox 
(1994) 

Na sua opinião existe uma cultura empreendedora na IES, que 
proporcione as relações entre universidade, governo e 
empresas?  
 

Cultura empreendedora na educação 
superior – Etzkowitz e Leydesdorff 
(1995); Mainardes, Alves, Raposo 
(2010); Figueiredo (2013), Pacheco 
(2016) 

O que você poderia me dizer sobre desenvolvimento e difusão 
de conhecimentos criativos e inovadores na IES?  
 

Inovação – Lucca (2008); 
Fontenelle (2012); Plonski (2015) 

Que tipo de estratégias são utilizadas pela IES para captação de 
recursos?  
 

Estratégias de captação – Riscarolli, 
Rodrigues e Almeida (2010) 

O que você poderia me dizer sobre desenvolvimento de 
campanhas e solicitações a outras fontes de financiamento pela 
IES? 

Fontes de financiamento – Cruz e 
Estraviz (2003) 

Na sua opinião, após a criação do departamento que dá apoio 
aos alunos e docentes/pesquisadores (EAIP) houve diminuição 
da sobrecarga burocrática e continuidade de buscar novos 
auxílios e bolsas na IES?  
 

EAIP – FAPESP (2016) 

Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 19 – Questões sobre MR e seus stakeholders 

II – MARKETING DE RELACIONAMENTO E SEUS STAKEHOLDERS  
QUESTÕES INVESTIGATIVAS CATEGORIAS/AUTORES 

Na sua opinião, quais os stakeholders mais importantes no processo 
de captação de recursos? 

Stakeholders na IES – Lanzer 
(2004); Mainardes; Alves; Raposo 
(2010); Rocha e Goldschmidt 
(2010); Mainardes e Domingues 
(2010); Silva et al. (2013), 
Lourenço e Mano (2014)  

Como é o seu relacionamento com os stakeholders? 

Relacionamento com os 
stakeholders – Mitchell, Agle e 
Wood (1997); Dobni; Luffman, 
2003; Rocha (2007); Mainardes; 
Alves; Raposo (2010)  

Quais ações sua organização faz para engajar esses stakeholders? 

Relacionamento com os 
stakeholders – Polonsky, 
Shuppisser e Beldona (2002) 
Jongbloed, Jurgen e Salerno (2008); 
Rocha (2007);  

Quais os resultados dessas ações? Baseado na sua experiência, 
quais fatores externos que mais influenciam a IES?  

Influência dos fatores externos – 
Rocha (2007) 

Baseado na sua experiência, quais condições internas favorecem a 
implementação do marketing de relacionamento?  

Influência dos fatores internos – 
Rocha (2007) 

Você acha que existem estratégias para criar valor aos stakeholders 
na IES?  

Criação de valor ao cliente – 
Yoshida (1994); McDonald et al. 
(2001); Nunes (2005); Chen et al. 
(2006); Rocha (2007); Susin e 
Susin (2007); Mainardes; Alves; 
Raposo (2010) 

Baseado na sua experiência, como selecionar os stakeholders para 
se relacionar a longo prazo com a IES?  

Escala de vínculo – Gordon (1999) 

O que você poderia me dizer sobre as parcerias entre 
universidades, centros de pesquisa, governo e empresas de maneira 
que o relacionamento se torne mais duradouro e frutífero?  

Desenvolvimento de novos 
conhecimentos e tecnologias - 
ANPEI (2015). 

Que tipos de dificuldades você encontra na IES para desenvolver 
uma gestão de relacionamento a longo prazo com os seus 
stakeholders mais importantes?  

Criação de valor aos stakeholders – 
Mitchell, Agle e Wood (1997); 
Mainardes; Alves; Raposo (2010)  

Na sua opinião, a IES estabelece métricas para avaliar o 
relacionamento com os diversos stakeholders?  
 

Criação de valor aos stakeholders – 
Mainardes; Alves; Raposo (2010) 

Fonte: Autoria própria. 

 

As cartas de apresentação (anexo I) foram enviadas às unidades investigativas e, após 

aceite da participação pela instituição, foram agendadas as reuniões com os cargos descritos 

acima. Antes de iniciar a gravação de cada entrevista, a entrevistadora faz um breve resumo 

sobre objetivo da pesquisa, bem como se disponibiliza para esclarecimentos adicionais 

referente às questões do roteiro de entrevista (anexo III). As nove entrevistas são gravadas 
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digitalmente e armazenadas em computador. As gravações são transcritas manualmente para 

arquivos de texto (Microsoft Word). 

 

3.6. Técnica de análise dos dados 

O tratamento dos dados possibilita examinar, classificar e recombinar as evidências 

obtidas por meio das entrevistas realizadas, com objetivo de apontar caminhos para as 

principais questões apresentadas neste estudo. Em vista disso, a técnica de análise dos dados 

adotada foi a análise de conteúdo.  

A Análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações que 

utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

(BARDIN, 2011). Esta técnica é utilizada por sociólogos, historiadores e administradores com 

o objetivo de analisar diversas formas de comunicação. Observa-se que os administradores 

utilizam esta técnica nos estudos organizacionais. 

Na análise de conteúdo foram selecionadas as categorias de análise e as respostas 

foram tabuladas por agrupamento no software excel. 

A Figura 16 descreve o desenvolvimento da análise de conteúdo e as etapas que 

servirão de suporte para a interpretação dos resultados desta pesquisa. 
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Figura 16 – Desenvolvimento da análise de conteúdo 

 

 

Fonte: Bardin, 2011, p. 132. 

 

Ainda, Bardin (2011, p. 125) explica que a análise de conteúdo das entrevistas é 

realizada conforme as seguintes etapas: a pré-análise, a exploração do material, o tratamento 

dos resultados, a inferência e a interpretação. 

Após a realização das entrevistas e registro dos dados coletados, foi realizada uma 

exploração no conteúdo do material. Em seguida, foi conduzida a análise de conteúdo das 

nove entrevistas seguindo as etapas conforme recomendações de Bardin (2011, p. 125). 

A pré-análise é o momento da organização, portanto, tem o objetivo de operacionalizar 

e sistematizar as primeiras ideias, facilitando o surgimento de um esquema para o 

desenvolvimento das operações e, em seguida, a criação de um plano de análise. Nesta etapa o 

pesquisador deve seguir os seguintes passos: 
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• Leitura flutuante: consiste em estabelecer contato com os documentos a serem 

analisado e em conhecer o texto, deixando-se invadir por impressões e 

orientações; 

• Escolha dos documentos: refere-se à demarcação do universo dos documentos a 

serem analisados. Nesta pesquisa são avaliados os documentos de análise 

entregues antes das entrevistas, selecionados a priori, com objetivo de 

identificar as informações sobre a área da pesquisa e pós-graduação e quais os 

seus diferenciais. 

• Formulação das hipóteses e dos objetivos: uma hipótese é uma afirmação 

provisória que se propõe verificar. Porém, não é obrigatório ter-se como guia 

um corpus de hipóteses, para se proceder a análise. O objetivo é a finalidade 

geral a que se propõe a pesquisa;  

• Referenciação dos índices e elaboração de indicadores: refere-se a quais são os 

índices encontrados nos documentos e à construção dos indicadores por meio 

de recortes do texto nas unidades comparáveis de categorização para análise 

temática e de modalidade de codificação para o registro dos dados;  

• Preparação do material: configura-se como a preparação formal dos 

documentos a serem analisados, constituindo-se uma nova edição com todas as 

respostas mais organizadas. 

A segunda fase consistiu na exploração do material, mais especificamente, na 

codificação dos dados coletados. Segundo Bardin (2011, p. 133), a codificação corresponde a 

uma transformação dos dados brutos do texto por meio de recorte, agregação e enumeração, 

assim permite atingir uma representação ou descrição exata das características do conteúdo. 

Nesta fase foram utilizadas como critérios de codificação dos materiais coletados a 

classificação, a agregação dos dados e a definição de categorias de análise. Segundo Bardin 

(2011, p. 147), a categorização é uma operação de classificação de elementos constitutivos de 

um conjunto por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo gênero 

(analogia), com os critérios previamente definidos”.  

As categorias para esta fase de análise de conteúdo foram agrupadas segundo a revisão 

da literatura sobre os temas principais deste estudo. 
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A terceira fase da análise de conteúdo correspondeu ao tratamento das informações 

obtidas durante as entrevistas realizadas nas três unidades investigativas, posteriormente 

transcritas e analisadas. 

A interpretação dos resultados relativa à quarta fase da análise dos dados foi realizada 

com base na revisão da literatura sobre os temas propostos nesta pesquisa (Tabela 18 e 

Tabela 19) e objetivou a análise comparativa dos dados entre as três unidades investigativas. 

E conclui-se com as similaridades e diferenças em cada uma das categorias de análise com a 

possibilidade de desenvolver uma nova proposta de gestão universitária na área de pesquisa e 

pós-graduação stricto sensu, bem como a utilização dos resultados para fins teóricos e 

orientação para futuras pesquisas. 

O estudo discutirá no próximo capítulo a análise do caso múltiplo e seus respectivos 

resultados para discussões. 
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Este capítulo tem o objetivo de apresentar as três unidades investigativas brasileiras, 

duas IES particulares e uma IES pública. O estudo abrange a análise e a interpretação das 

informações obtidas na pesquisa de campo, com base nas categorias de análise pré-

estabelecidas. 

A seleção das IES participantes desta pesquisa teve os seguintes critérios adotados: (I) 

IES que desenvolvem pesquisas e oferecem programas de pós-graduação stricto sensu; (II) 

IES que captam recursos financeiros no governo e/ou empresa; (III) IES que têm escritórios 

de apoio institucional ao pesquisador ou similar; (IV) IES que desenvolvem estudos, serviços, 

processos ou produtos na área de inovação e; (V) IES que aceitaram participar da pesquisa. 

Durante a fase do preparo do roteiro das entrevistas, buscou-se entender a gestão das 

pesquisas e dos programas de pós-graduação stricto sensu, a forma de captação de recursos, o 

relacionamento entre os stakeholders e os incentivos de inovação. 

Cabe destacar que não foi possível fazer referências sobre as IES visto que os nomes 

dos entrevistados têm suas identidades mantidas no mais rigoroso sigilo, segundo termo de 

consentimento livre e esclarecido (anexo IV). 

As entrevistas foram realizadas durante os meses de novembro de 2016 a fevereiro de 

2017 e contaram com a colaboração de pró-reitores, docentes/pesquisadores, gerente e 

coordenadores da área de pesquisa e de programas de pós-graduação stricto sensu, sendo três 

profissionais de cada unidade de análise. 

A transcrição das entrevistas possibilitou a análise dos resultados de forma 

segmentada, em concordância com as categorias pré-definidas:  

A) Captação de Recursos: Formas de captação, Cultura empreendedora na educação, 

Inovação, Estratégias de captação, Fontes de financiamento e EAIP. 

B) Marketing de relacionamento e seus stakeholders: stakeholders na IES, relacionamento 

com os stakeholders, influência dos fatores externos, influência dos fatores internos, 

criação de valor ao cliente, escala de vínculo, desenvolvimento de novos 

conhecimentos e tecnologias, criação de valor aos stakeholders 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados das análises das entrevistas por cada IES 

participante. 
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4.1. Caso 1 - Unidade A 

A primeira unidade investigativa é uma IES particular, localizada na cidade de São 

Paulo, que tem um modelo de atuação o qual contempla de forma sólida o investimento em 

pesquisa, ensino, treinamento e apoio à melhoria do sistema público de saúde, de forma a 

contribuir com o desenvolvimento pleno da sociedade brasileira. 

A IES oferece cursos técnicos, de graduação em Enfermagem e pós-graduação lato e 

stricto sensu, além de pesquisa científica e consultoria e treinamento para instituições de 

saúde públicas e privadas. Assim, o Ensino e a Pesquisa são áreas que contribuem para o 

avanço da qualidade, da excelência e da capacidade de inovação da instituição.  

A pesquisa realizada na IES tem sido reconhecida pela excelência na produção 

científica. Assim, recebeu em 2012, o prêmio SciVal Brasil, cujo intuito é consagrar as 

instituições brasileiras que se destacaram pela excelência da produção científica, ou seja, 

indica que os pesquisadores do mundo inteiro leram os trabalhos produzidos da IES e julgam-

nos dignos de citação. 

A IES acredita que a evolução de um centro médico de excelência para um centro de 

pesquisa de excelência, incorporando a formação acadêmica de pesquisadores, a geração de 

pesquisa e a assistência médica de alto padrão representam componente essencial para o pleno 

desenvolvimento e maturação da organização, a exemplo de vários centros com características 

semelhantes nos Estados Unidos e na Europa. 

Além disso, a melhoria da infraestrutura e ampliação de recursos humanos alavancará 

novos projetos de pesquisa, que poderão usufruir tecnologias de ponta, aumentando a 

possibilidade de realização de projetos com destacada inovação. O aumento da qualidade da 

ciência gerada deverá estar intrinsecamente ligado à produção científica do corpo docente e 

do corpo discente do programa, que deverá refletir-se no alto nível dos projetos de pesquisa, 

com publicações em periódicos de alto fator de impacto. 

O crescimento da inserção internacional por meio das cooperações com grandes 

instituições americanas e centros médicos é um fator que contribui para aumentar as chances 

de os egressos dos cursos de pós-graduação terem uma experiência científica além da 

fronteira brasileira. 

Na pesquisa de campo, entrevistaram-se três profissionais que ocupam os cargos de 

gerente (duração: 53 minutos), coordenador (duração: 52 minutos) e pesquisador (duração: 55 
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minutos) na área de pesquisa e pós-graduação da Instituição. As entrevistas foram realizadas 

em novembro de 2016 na própria unidade, gravadas e transcritas. 

 

4.1.1. Histórico 

O início se deu em 1989, a partir da criação da Faculdade de Enfermagem e de uma 

Escola Técnica. Desde então, foram desenvolvidas muitas outras iniciativas dirigidas à 

capacitação de profissionais na área da saúde, tais como a criação dos programas de pós-

graduação e residência médica, no ano de 2004. No entanto, notou-se também a necessidade 

de integrar essas iniciativas e traçar um plano de desenvolvimento capaz de tornar a IES em 

uma referência nacional, surgindo assim um Centro de Educação em Saúde. O respectivo 

Centro estabeleceu bases sólidas de registro acadêmico, contratou e treinou profissionais e 

impulsionou o Instituto de Ensino e Pesquisa, que apoia a área de ensino. Hoje, as atividades 

de ensino e pesquisa são o motor de inovação, que não se restringem somente aos pacientes 

do hospital, mas reúne todas as atividades de ensino da instituição e oferece, no âmbito de 

ensino formal, cursos técnicos, de graduação e de pós-graduação, além de cursos de 

atualização, eventos científicos treinamentos sofisticados e das pesquisas (clínica e 

experimental). 

A excelência na área da saúde é uma busca constante, desde seu início. Portanto, as 

atividades foram ampliadas com o intuito de se transformar em uma das referências em 

tratamentos com tecnologia de ponta e atendimento humanizado e, dessa maneira, suas 

fronteiras foram expandidas com ações de responsabilidade social. 

Para obter descobertas e tecnologias cada vez mais avançadas, uma vez que essa área 

está em constante transformação, são necessários altos investimentos em pesquisas e estudos 

acadêmicos em vários países. Para isso, a IES estimula a evolução contínua de alunos e 

profissionais com investimento na inovação com modernos meios de ensino e treinamento. 

A respectiva IES está à frente de projetos importantes, que demonstram como a 

parceria público-privada pode render frutos para a comunidade, inspirando outras instituições 

a aumentarem as fileiras em prol da saúde no Brasil. As competências e conhecimentos da 

instituição estão a serviço não só dos pacientes das próprias unidades, bem como também de 

diversos locais na grande São Paulo, no Brasil e no mundo.  

Ademais, cabe mencionar a Diretoria de Inovação e Gestão do Conhecimento, que tem 

o objetivo de definir a visão e a estratégia de inovação do hospital, assim como contribui para 
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transformar ideias em novos produtos e serviços na área da saúde, que são utilizados no 

tratamento dos pacientes. 

O Instituto de Ensino e Pesquisa da unidade iniciou ações para a criação de um 

escritório institucional de apoio ao pesquisador (EAIP) em 2012. Dessa forma, o EAIP tem o 

objetivo de apoiar o pesquisador em todas as questões burocráticas, administrativas e 

estratégicas que envolvam a submissão de projetos de pesquisa para as agências de fomento 

do governo. O escritório trabalha em parceria com a pesquisa, construindo desde o início da 

concepção do projeto uma relação de parceria. O escritório trabalha com o pesquisador na 

escolha da melhor chamada/edital, na procura sempre das possíveis alternativas viáveis e 

apropriadas para o projeto. Assim, o escritório fica responsável por questões burocráticas, 

para possibilitar que os pesquisadores dediquem mais tempo para os assuntos pertinentes ao 

projeto, potencializando desse modo os resultados a serem alcançados. 

Os resultados das entrevistas estão descritos a partir do item 4.1.2. 

 

4.1.2. Participação, o papel e os resultados no processo de captação de recursos  

Neste item são apresentadas as respostas à questão 1 (“Quem participa neste 

processo?”); à questão 2 (“Qual o seu papel neste processo?”) e à questão 3 (“Quais os 

resultados deste processo?”) da parte A do questionário. 

Após a análise das respostas, o resumo consta na Tabela 20. 

De modo geral, a instituição de pesquisa tem participação, mas o processo de captação 

se concentra nos três atores (pesquisador, instituição de fomento à pesquisa e o escritório). 

Segundo os entrevistados, a captação de recursos envolve três atores: o investigador, 

que precisa ter seus projetos financiados; o governo (Estado) ou até a indústria (Mercado) que 

têm interesses e fontes de financiamento para disponibilizar às pesquisas e; o terceiro é o 

Escritório de Apoio Institucional ao Pesquisador (EAIP). O depoimento expressa a ideia: 
 

“[..].a gente tenta ser um “relações públicas”[..].? Quase que um intermediador entre 

quem precisa do dinheiro e quem tem o dinheiro[...]quem tem dinheiro para dar para 

determinado assunto e quem precisa sobre aquele assunto, então nós tentamos ser um 

facilitador”. 

 

Assim, o Escritório de Pesquisa ratificou que o papel é de um facilitador para resolver 

questões entre os atores, pesquisador e quem disponibiliza o recurso financeiro.  
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Tabela 20 – Tabela resumo das respostas sobre participação, o papel e os resultados (Unidade 
A) 

CATEGORIA COMPONENTES DAS RESPOSTAS 

Participantes 

(P)esquisador 
(G)overno 
(EMP)resa/indústria 
(ESCR-P) Escritório de apoio à pesquisa da IES 
(ESCR-I) Escritório de Inovação da IES 

Papel de cada um 

(P) Responsável pela pesquisa e pelo recurso 
(G) Fomentador e regulador de recurso financeiro à 
pesquisa 
(EMP) Parceiro ou patrocinador da pesquisa 
(ESCR-P e ESCR-I) Facilitador do processo de 
captação 

Resultados obtidos 

(P) Confiança, gratidão, melhor relacionamento, 
qualidade, agilidade, publicações de papers em 
periódicos internacionais com bom impacto, 
parcerias com centros internacionais de excelência 
(ESCR-P) Melhor relacionamento com 
stakeholders, serviços diferenciados e aumento 
significativo da captação de recursos 
(ESCR-I) Melhor relacionamento com 
stakeholders, serviços diferenciados, aumento de 
parcerias com empresas/indústrias 

Fonte: Entrevistas, 2016. 
 

Com relação aos resultados desse processo de captação de recursos, a entrevistada 

explicou que nos Estados Unidos as áreas de pesquisa são divididas entre pre-award e post-

award. Os dois procedimentos funcionam em áreas diferentes, ou seja, o pre-award é como 

ficasse com a Reitoria da Pesquisa, e o post-award com a diretoria financeira e administrativa 

da Universidade. Talvez, os indivíduos das duas áreas nem se conheçam. Ao contrário, na 

unidade investigativa A, os dois procedimentos funcionam em um mesmo departamento, ou 

melhor, quem faz o pre-award está sempre em contato com quem faz o post-award. E assim, 

quando surge uma chamada de edital com a possibilidade de obter financiamento, a equipe do 

pre-award verifica se tem algum pesquisador com perfil ideal para submeter uma proposta – a 

entrevistada I comentou: quantas vezes a gente vê um edital e pensou num pesquisador que 

expressa a ideia: 

 
“[...]nossa, isso é a cara do pesquisador[...]” 
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A partir da atitude de enviar ao pesquisador, o escritório o ajuda em todo o processo, 

desde a escolha do edital até a prestação de contas. Quando diz isso, significa que o escritório 

faz todo o trabalho burocrático e administrativo para o pesquisador – envia diariamente os 

editais nacionais e/ou internacionais aos órgãos governamentais e/ou privados, detalha o 

edital – verifica os requisitos, elegibilidade, tanto da instituição quanto do pesquisador, da 

preparação dos documentos, do orçamento referente ao projeto de pesquisa e faz todo o 

processo de post-award. O papel do pesquisador é verificar se algum dos seus projetos de 

pesquisa, de acordo com sua linha de pesquisa e de seu interesse, está em consonância com 

algum dos editais abertos. Nessa unidade investigativa, nota-se um diferencial no serviço 

disponibilizado aos pesquisadores, uma vez que é oferecida uma consultora científica, que faz 

uma leitura atenta e algumas recomendações para adequar a linguagem e qualificar o projeto 

de pesquisa às exigências do edital. Isso pode contribuir na análise do assessor ad hoc da 

agência de fomento, uma vez que ao ler o projeto, encontrará a relevância da pesquisa para 

área de conhecimento. 

Por conseguinte, toda ajuda que o escritório dá para o pesquisador no pre-award é 

muito importante para o estreitamento de um relacionamento, segundo entrevistada: 
 

“[...]toda essa ajuda que a gente dá para ele no pre-award , a gente constrói um relacionamento muito 

importante...o pesquisador se sente muito grato, ele olha e fala “nossa, vocês me ajudaram muito”...quando ele 

consegue, então, ele nem acredita que ele conseguiu e fala “nossa, se não fosse vocês[...]” 

 

A ideia, o objeto científico e o projeto de pesquisa pertencem do pesquisador; no 

entanto, a possibilidade de contar com uma ajuda para materializar o desejo em submeter uma 

proposta junto a uma agência de fomento faz com que ele estreite os laços de confiança com a 

equipe do escritório e dê valor a ela. Quando a proposta é aprovada pela agência de fomento, 

o pesquisador procura o escritório para implementar o projeto de pesquisa e a parceria 

prossegue no post-award. Por outro lado, se a submissão da proposta foi realizada sem 

qualquer auxílio, torna-se mais difícil o pesquisador chegar ao post-award. É uma relação 

construída desde o início do processo. 

Após a criação desse tipo de apoio ao pesquisador, houve um aumento bastante 

significativo na captação externa para instituição, que subiu mais de 320% após sua 

implantação. Não obstante, segundo a entrevistada, depois que o processo alcança um 

determinado limite, uma vez que o número de pesquisadores qualificados e especializados 



110 
 

num determinado assunto é pequeno, em decorrência disso o número de pedidos na FAPESP 

também é limitado.  

A instituição, assim, alcançou resultados bastante expressivos no relacionamento com 

o pesquisador a partir da oferta de um serviço especializado; faz com que ele tenha gratidão 

pela ajuda institucional (“ele não se sente solto”) e o incentiva a ter mais engajamento dentro 

da instituição. Além disso, a entrevistada afirmou que os resultados financeiros são visíveis, 

uma vez que eles conseguiram melhorar significativamente o indicador de captação de 

recursos. 

 

Escritório de Inovação 

A entrevistada contou que um artigo de telemedicina foi aceito para publicação 

recentemente. É um artigo sobre comunicação que, por outro lado, ofereceu um feedback à 

equipe de telemedicina para entender algumas barreiras e dificuldades. Agora, há o projeto do 

aplicativo em desenvolvimento, junto com a expertise dos funcionários da engenharia, o 

envolvimento de uma empresa terceirizada e uma aluna de doutorado. A doutoranda é 

responsável pela fase dos testes pois foram recrutados quase 600 indivíduos no hospital para 

realizar os testes no aplicativo em duas versões: versão controle e versão aplicativo. O 

aplicativo está tendo um resultado muito interessante e gerará um produto interno ou externo 

para instituição que virá a ser um grande ganho para os indivíduos. 

A captação de recursos na área de inovação é um pouco diferente da outra área de 

pesquisa de acordo com a entrevistada, já que a fonte de financiamento pode ser a mesma; 

porém, as duas áreas buscam recursos de financiamento na FAPESP por meio de editais 

distintos. O Centro de Inovação Tecnológica é voltado a questões relacionadas à inovação e, 

assim, procura recursos financeiros nos editais do governo com interesse na indústria ou a 

busca é feita diretamente com a indústria. Como exemplo, é possível citar a lei de informática 

pois esta possibilita que a indústria de tecnologias da informação e comunicação (TIC) reduza 

o pagamento do imposto IPI (Imposto sobre o Produto Importado), mas em contrapartida, a 

empresa do setor de tecnologia (inovação das áreas de hardware e automação), necessita pôr 

em prática o investimento em Pesquisa e Desenvolvimento. A partir dessa possibilidade, a 

instituição teve que se adaptar e contratou engenheiros da computação e, hoje, desenvolve 

muitos softwares e equipamentos para a área da saúde. Com isso, a instituição obteve o 

credenciamento junto ao Comitê da Área de Tecnologia da Informação (CATI), o que 



111 
 

proporcionará o aumento da captação de recursos para a área de inovação, que indica ter 

muitos recursos financeiros disponíveis para esse fim. 

Em seguida, a entrevistada relatou uma outra possibilidade de captação de recursos, 

que é a EMBRAPII – Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Primeiramente, 

faz-se necessário atender ao requisito de ter experiência com indústrias parceiras e, nessas 

parcerias, ter obtido o rendimento de uma receita de 5 milhões no período de três anos. O 

objetivo dessa parceria é atender às necessidades da indústria, ou melhor, a indústria tem uma 

demanda e esta contrata uma instituição de pesquisa. Assim, EMBRAPII paga 1/3 da despesa, 

a indústria paga 1/3 da despesa e a instituição de pesquisa paga 1/3 da despesa por meio da 

oferta de recursos humanos especializados. 

Outra alternativa interessante de fomento para o Setor, segundo a entrevistada, é o 

Melinda Gates, que concede até 1 milhão de dólares, para fins de projetos de doenças 

negligenciadas, e cujo auxílio do departamento de inovação do departamento de inovação é 

muito importante. A Melinda Gates tem o objetivo de desenvolver um produto específico para 

América Latina e/ou África. O objetivo é distribuir esse produto a todos aqueles que dele 

necessitem, resolvendo o problema que tenham em comum. 

Além disso, a instituição tentou desenvolver, alguns anos atrás, uma cultura de 

inovação dentro da pesquisa básica. Segundo a entrevistada, isso visou a criar a possibilidade 

de desenvolver uma patente da pesquisa antes de ser publicada em revistas científicas. Agora, 

a instituição tem um Centro de Inovação Tecnológica, criado há dois anos, conduzido pela 

Diretoria de Inovação e Gestão do Conhecimento. 

 

4.1.3. Cultura empreendedora na IES 

Neste item, são apresentadas as respostas à questão 4 (“Na sua opinião existe uma 

cultura empreendedora na IES, que proporcione as relações entre universidade, governo e 

empresas?”) e à questão 5 (“O que você poderia me dizer sobre desenvolvimento e difusão de 

conhecimentos criativos e inovadores na IES?”) da parte A do questionário. 

Após análise das respostas, o resumo consta na Tabela 21. 

 

 



112 
 

Tabela 21 – Tabela resumo das respostas sobre cultura empreendedora e difusão (Unidade A) 

CATEGORIA COMPONENTES DAS RESPOSTAS 

Cultura empreendedora 

(P) Diálogo com mercado, surgimento de ideias 
inovadoras, parcerias com empresas, parcerias 
com IES nacionais, parcerias com IES 
internacionais 
(ESCR-P) Captação de recursos de empresas, 
relacionamento com empresas, pesquisadores e 
colaboradores 
(ESCR-I) Criação de start-up para apoiar 
ideias dos colaboradores internos 

Conhecimentos criativos e 
inovadores 

(P) infraestrutura, ambiente, relações, 
publicação de artigos, incentivo da cultura de 
inovação 
(ESCR-P) Plataforma de gestão de projetos de 
pesquisa e relacionamento com pesquisadores 
(ESCR-I) oferece cursos de Design Thinking, 
colabora no desenvolvimento de processo 
criativo, estimula a criatividade 

Fonte: Entrevistas, 2016. 

 

Na visão da entrevistada, a instituição tem uma cultura empreendedora e busca 

submeter projetos de pesquisa nos editais lançados pela FAPESP e pelo CNPq. Atualmente, 

contam com trinta projetos financiados pelas respectivas agências de fomento. Desses 

financiamentos, lembrou-se de uma boa experiência pela qual passaram em 2013, por meio de 

um edital em conjunto com a FAPESP, por meio do qual a Natura buscou projetos de 

pesquisa de bem-estar que se enquadrassem no planejamento estratégico da empresa. Três 

projetos de pesquisa foram aprovados naquela época, para os quais os pesquisadores tiveram 

autonomia para desenvolver os estudos sem a interferência da empresa. Dessa forma, a 

pesquisadora beneficiária comentou que o projeto em desenvolvimento desde 2014 tem 

potencial para o mercado. O estudo investiga mais especificamente a redução do estresse, a 

melhoria do bem-estar, a mudança modo de o cérebro funcionar em estado de atenção, 

memória e tarefas envolvam aspectos emocionais. Daí surgiu a ideia de desenvolver um 

aplicativo a ser testado em sua efetividade no processo de pesquisa e desenvolvimento antes 

de chegar ao mercado.  

Outro ponto muito importante é a instituição dispor de diversas parcerias com 

empresas privadas e, também, o interesse que as áreas internas da própria instituição 

dialoguem entre si, uma vez que a ideia é a de que o instituto de pesquisa não fique fechado 
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em si mesmo. Por isso, os pesquisadores são estimulados a cooperar com a inovação, 

desenvolvendo projetos na área de telemedicina, neurologia e oncologia ampliando suas 

relações com outras universidades nacionais (ex.: UNIFESP) e universidades internacionais 

(ex.: MD Anderson Câncer Center, Harvard Medical School). 

Esses exemplos demonstram que as parcerias com a indústria estão se tornando cada 

vez mais fortes na instituição, já iniciada na pesquisa básica, mas agora fortalecida com a 

criação da Diretoria de Inovação e Gestão do Conhecimento. 

A cultura de inovação já estava sendo promovida dentro da instituição, uma vez que os 

setores faziam algo diferente que agregava valor ao paciente, segundo a entrevistada. Todavia, 

com a criação da Diretoria, veio a cultura do empreendedorismo e criou-se o setor de start-up, 

que apoia ideias dos colaboradores internos para criação de produtos que são interessantes 

para instituição. Essa cultura empreendedora está sendo aos poucos disseminada, a partir de 

iniciativas como a organização de dois eventos anuais sobre start-ups, que são bastante 

dinâmicos e diferentes daquilo a que estamos acostumados no Brasil. Outra alternativa 

adotada pela instituição para disseminar a cultura foi incluir uma disciplina de 

empreendedorismo no curso de doutorado. O resultado se resume no comentário da 

entrevistada:  
 

“[...] eu tive um feedback agora de um médico que falou que é o melhor curso que ele está 

tendo!... a gente trouxe esse curso que está fazendo bastante sucesso[...]a ideia não é só o 

doutorado, a ideia é colocar no mestrado e na graduação[...]” 

 

O desenvolvimento da pesquisa ocorre na instituição e contam com uma plataforma de 

gestão de projetos de pesquisa denominada SGPP, registrada no INPI. A difusão de 

conhecimentos surge a partir da publicação dos resultados. O pesquisador hoje em dia é 

avaliado pela publicação de seus artigos, o número de citações, em quais revistas e o fator de 

impacto de cada revista. Para ter boas publicações, a entrevistada relatou: 
 

“[...]nada dá saltos; não acontece se você não tem todo aquele apoio antes para ele. Então, 

a boa publicação dele vai ser quando, lá no começo, ele teve um apoio para submeter o 

projeto, ele conseguiu [...] depois de um ano, saiu a resposta, vai para reconsideração e 

volta, [...] ele ficou dois anos e meio realizando aquela pesquisa, vai, pede mais dinheiro 

[...] para você ver: olha o caminho que ele percorre para publicar!” 
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O Brasil não tem a cultura da inovação e muito menos da propriedade industrial e da 

propriedade intelectual, então fica mais difícil realizar a difusão dessa cultura. Apesar disso, a 

instituição resolveu lançar dois cursos de Design Thinking neste ano, que é justamente o 

indivíduo entender o projeto. Foram criados oito grupos, com cinco pessoas. São oito grupos, 

oito desafios – para os quais os próprios colaboradores precisam criar um processo para 

encontrar uma verdadeira solução. Segundo a entrevistada, às vezes é mais interessante 

chegar com um desafio para os grupos resolverem juntos com um olhar multidisciplinar, uma 

vez que cada grupo tem médico, enfermeiro, engenheiro e designer. A ideia nisso é criar 

multidisciplinaridade, trabalhar com projetos reais e, a principal, empatia. Além disso, a 

entrevistada explicou: 

 
“A gente vai no centro do problema, vai conversar com a pessoa que percebeu o desafio, 

percebeu que tem o problema para que aquilo seja melhorado”. 
 

O ambiente institucional contribui para o indivíduo ser criativo. Segundo a 

entrevistada, nota-se cada vez mais que o ambiente e as relações interferem na capacidade 

produtiva do indivíduo. Ademais, deve-se somar o perfil e o interesse de cada indivíduo para 

que isso se transforme nos resultados esperados. 
 

4.1.4. Resultados dos fatores externos e internos 

Neste item são apresentadas as respostas à questão 4 (“Quais os resultados dessas 

ações? Baseado na sua experiência, quais fatores externos que mais influenciam a IES?”) e à 

questão 5 (“Baseado na sua experiência, quais condições internas favorecem a 

implementação do marketing de relacionamento?”). da parte B do questionário. 

Após análise das respostas, o resumo consta na Tabela 22. 

A partir dos comentários da entrevistada resume-se que os resultados são: a gratidão 

pelo pesquisador do apoio fornecido pelo Escritório, a diminuição do tempo dos 

pesquisadores para cuidar de assuntos burocráticos, aumento do índice de captação de 

recursos na instituição. No caso da agência de fomento, é a possibilidade de abrir um canal de 

relacionamento, o que facilita lidar com as questões relacionadas à pesquisa. 
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Tabela 22 – Tabela resumo das respostas sobre resultados das ações e fatores externos 
(Unidade A) 

CATEGORIA COMPONENTES DAS RESPOSTAS 

Fatores externos 

(P) Redução de recurso, sentimento de 
frustração, surgimento de problemas em dar 
continuidade à pesquisa 
(ESCR-P) Diminuição do índice de captação de 
recursos, aumento da prioridade nas agências de 
fomento  
(ESCR-I) Necessidade de mudança na cultura 

Fatores internos 
 

(P) Atuação com profissionalismo, 
compromisso,   
(ESCR-P) Contratação de responsável pela 
gestão do marketing de relacionamento, equipe 
eficiente, gestão do marketing de 
relacionamento 
(ESCR-I) Flexibilidade no relacionamento com 
a empresa, fidelização das parcerias 

Fonte: Entrevistas, 2016. 
 

Os fatores externos não atrapalham o relacionamento, mas podem diminuir a 

quantidade de projetos de pesquisa aprovados e, assim, acabar gerando uma frustração nos 

pesquisadores que não tenham sido selecionados para o financiamento público. Considerando 

que o fator econômico é inerente a todos, a entrevistada não conseguiu identificar nada em 

particular. No entanto, a entrevistada observou que a FAPESP não faz distinção entre 

instituição pública e privada. Porém, em relação ao CNPq, a opinião não é a mesma, uma vez 

que, em geral, o índice de projetos de pesquisa aprovados é baixo. 

As iniciativas são ótimas para incentivar tanto o corpo clínico quanto o corpo 

assistencial a participarem dos processos de pesquisa; mas é necessário compreender que, 

sendo uma instituição de destaque na américa latina, a carga de trabalho e a exigência são 

muito grandes para os funcionários. Então, nem todos, apesar de quererem participar dos 

processos de pesquisa de forma efetiva, conseguem fazê-lo, segundo a entrevistada. Um bom 

exemplo é o de um médico que pretendia inscrever-se no processo seletivo do curso de 

doutorado e teve que adiar o processo para ano seguinte, uma vez que a sua carga horária não 

permitia. Decidiu, então, iniciar o curso como ouvinte. A situação melhorou bastante, 

principalmente com funcionamento do programa de pós-graduação stricto sensu na 

instituição, mas é importante pensar um pouco mais de que maneira tornar isso mais 

produtivo. 
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A redução de investimento à pesquisa atingiu também a instituição, de acordo com a 

entrevistada. Todavia, as instituições federais e estaduais foram as mais atingidas. 

Divulgaram-se notícias sobre a situação em algumas grandes universidades federais, como o 

‘laboratório que sacrificou os ratos porque não tinha mais verba para alimentá-los’. Isso não 

acontece nesta instituição. Todavia, sem dúvida, quando é o caso de verba pública (FAPESP e 

CNPq), acontece também nesta instituição. A falta de comunicação da agência de fomento 

sobre a demora no resultado, a exemplo do Edital Universal, que necessitava, no mínimo, de 

uma explicação à comunidade científica. 

Uma das condições internas favoráveis foi a instituição desejar e ter um responsável 

para a implementação do marketing de relacionamento, de acordo com o depoimento da 

entrevistada. Para isso, o Diretor de Pesquisa engajou-se na contratação de um indivíduo para 

essa função porque não adianta adotar as ferramentas se a instituição não tem como atender o 

cliente. É como se a instituição criasse um SAC e não houvesse ninguém para atender às 

ligações telefônicas dos clientes. Em resumo, as condições internas são favorecidas quando há 

um responsável para solicitar os recursos necessários ao bom andamento do escritório. Esses 

recursos não se restringem a elementos materiais, é preciso também pensar no capital 

humano., conforme relato da entrevistada: 
 

“[...] na verdade, é isso: é ter um responsável para falar: ``olha, eu preciso ter mais um funcionário para 

o pre-award, eu preciso agora ter... `` - porque a coisa foi crescendo e aos poucos fomos ficando submersos em 

trabalho[...] então acho que é uma condição interna que a instituição tem que fazer [...]. Se a gente não quiser e 

não tiver um responsável não vai, não há dinheiro que funcione!” 
 

Ademais, a entrevistada afirmou que a principal condição interna é da própria 

instituição querer investir nessa implementação. Às vezes, apesar de o recurso financeiro ser 

pequeno para criar um departamento, é melhor fazer por etapas. O fato aconteceu na 

respectiva instituição, segundo a entrevistada, considerando que a construção do Escritório 

não aconteceu do dia para a noite. Foi criado em 2012, e com uma única funcionária, que 

fazia tudo sozinha; com o tempo, o departamento foi crescendo gradativamente com a 

incorporação de atividades já existentes na instituição e a contratação de dois funcionários 

para uma nova atividade específica. Em resumo, a entrevistada afirmou que: 
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“[...] a instituição quer isso, ela quer proteger o pesquisador da burocracia, ela quer dar um apoio ao 

pesquisador, ela quer que o pesquisador se sinta apoiado, então acho que é essa condição de: ter indivíduos, ter 

vontade, ter o mínimo de dinheiro para contratar e ter esses indivíduos com as qualidades que já comentamos 

anteriormente. Acho que são ações internas”. 
 

A entrevistada explicou que o primeiro fator interno que contribui no relacionamento é 

o modo de agir, com profissionalismo. Nota-se que os pesquisadores de outras universidades, 

como o caso de algumas universidades públicas, são docentes excelentes; ainda assim, em 

várias ocasiões as reuniões agendadas foram desmarcadas sem aviso aos participantes. Por 

outro lado, em um ambiente privado, a realidade é diferente e, até os formatos dos relatórios 

são diferentes pois busca-se algum aspecto dos resultados que seja mais relevante em 

comparação com um relatório cientifico. Também, às vezes é necessária a ajuda dos 

pesquisadores para elaborar as apresentações à diretoria interna.  

Outrossim, a entrevistada observou a situação em que o pesquisador da instituição 

colabora com o pesquisador ou cooperador da indústria responsável pelo projeto. Isso se dá, 

por exemplo, na interpretação da linguagem científica para a elaboração de uma apresentação 

à diretoria ou a outros stakeholders internos; é o compromisso e a preocupação de cada vez 

maiores no intuito de entender a necessidade do outro. A própria entrevistada tem formação 

em administração de empresas, o que contribui para deixar o respectivo parceiro mais 

tranquilo, de acordo o comentário: 

 

“Eles sabem que realmente podem contar conosco[...]. E responder os e-mails com agilidade” 

 

O fato é que não importa se o pesquisador está se relacionando com um aluno ou com 

uma indústria, já que o marketing de relacionamento não é utilizado somente para segunda 

opção; ao contrário, também é utilizado para construir relações dentro de uma organização, 

que poderá promover parcerias frutíferas. 

 

Escritório de Inovação 

A instituição oferece, dá credibilidade e confia nesse parceiro e, dessa forma, surgem 

novas oportunidades e possibilidades de aliança. Essa palavra não é muito difundida no 

Brasil, uma vez que “a gente não confia nas pessoas”. É mais uma mudança de cultura. Então, 

o maior ganho é criar uma aliança estratégica e ter um parceiro para unir forças no 

desenvolvimento de novos produtos e atingir o mercado.  
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A entrevistada considera que a marca e a qualidade da instituição favorecem o 

relacionamento. Assim, se a instituição entende que essa empresa é digna de parceria, o 

processo torna-se mais flexível, uma vez que é bem difícil de se associar ou mesmo entrar 

com um evento sem pagar. Apesar de o sistema ser um tanto conservador, o setor consegue 

flexibilizá-lo para que esse parceiro consiga estar na instituição. Portanto, não são todos que 

têm as vantagens mencionadas; existem empresas multinacionais que querem ter acesso 

interno, no entanto, não conseguem passar a credibilidade necessária, então, comentam: 
 

“[...]poxa, por quê que essa indústria nacional está sempre nos eventos e eu não estou?[...]”. 
 

Eis a justificativa: a indústria é parceira e fiel. É necessário trabalhar mais juntos, de 

verdade, para compreender qual é a verdadeira parceria que a instituição busca com a 

indústria; a indústria multinacional não entende essa premissa, ao contrário, a vê com uma 

ideia invertida do Brasil. A entrevistada afirma que o Brasil está mudando nesse sentido. 

 

4.1.5. Estratégias para captação de recursos na IES 

Neste item são apresentadas as respostas à questão 6 (“Que tipo de estratégias que são 

utilizadas pela IES para captação de recursos?”), da questão 7 (“O que você poderia me dizer 

sobre desenvolvimento de campanhas e solicitações a outras fontes de financiamento pela 

IES?”), da questão 8 (“Na sua opinião, após a criação do departamento que dá apoio aos 

alunos e docentes/pesquisadores (EAIP) houve diminuição da sobrecarga burocrática e 

continuidade de buscar novos auxílios e bolsas na IES?”) da parte A e à questão 8 (“O que 

você poderia me dizer sobre as parcerias entre universidades, centros de pesquisa, governo e 

empresas de maneira que o relacionamento se torne mais duradouro e frutífero?”) da parte B 

do questionário. 

Após análise das respostas, o resumo consta na Tabela 23. 

Na questão das estratégias para captação de recursos, foi muito importante criar o 

Escritório de Apoio Institucional ao Pesquisador, contratar uma consultora cientifica para 

revisar os projetos, assinar o Sistema Financiar, uma plataforma online da FUNDEP e da 

UFMG, plataforma esta que é paga e cujo sistema garimpa todas as oportunidades de fomento 

no mundo, de acordo com a entrevistada. No entanto, nada disso tem efeito se não houver 

recursos humanos qualificados, ou seja, pesquisadores de ponta que saibam o que estão 
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fazendo e, também, existir um departamento de apoio se lá não estiver o pesquisador para 

produzir ideias. A captação de recursos, assim, fica neutralizada se não houver indivíduos 

competentes. Ademais, a entrevistada explicou: 
 

“[...]a instituição é, assim, completamente voltado para um serviço de excelência, então é tão parte do 
nosso DNA que tudo tem que ser de excelência” 
 

Tabela 23 – Tabela resumo das respostas sobre estratégias (unidade A) 

CATEGORIA COMPONENTES DAS RESPOSTAS 

Estratégias  
Captação de recursos 

(P) competência, produz ideias, ator principal 
(ESCR-P) criação do escritório, contratar uma consultoria 
científica, assinar uma plataforma sobre oportunidades de 
fomento, equipe qualificada, competência individual, líder 
eficiente e habilidoso 
(ESCR-I) busca de editais novos, credenciamento da 
instituição nos órgãos competentes, estratégia ativa 

Campanhas  
Outras fontes de 
financiamentos 

(P) campanhas restritas para doação por meio da 
comunidade 

Departamento de apoio 
Docentes/pesquisadores 
Alunos  

(P) redução do tempo para selecionar editais de interesse, 
aumento da possibilidade de parcerias com outras 
instituições e empresas, publicação de artigos  
(ESCR-P) seleção de editais, gratidão do pesquisador , 
escolha do escritório por pesquisador experiente, incentivo 
a continuar buscando auxílios e bolsas 

Parcerias 
Universidades, centros 
de pesquisa, governo e 
empresas 

(P) Cooperação de pesquisas com outros pesquisadores no 
Brasil, publicações de artigos científicos em conjunto, 
dificuldades nos canais de comunicação das agências de 
fomento, intercâmbio de alunos de outras universidades 
estrangeiras 
(ESCR-P) Cooperação com serviço de qualidade, 
manutenção da confiança 
(ESCR-I) Busca de parcerias com outras universidades ou 
centros de pesquisa, nacionais ou internacionais, nos 
cursos de engenharia, nos grupos de pesquisa ou na rede de 
NIT 

Fonte: Entrevistas, 2016. 
 

Verifica- se na equipe do Escritório, a adequação do perfil para as atividades no pre-

award ou post-award: funcionários que têm mais facilidade e conhecimento na área da saúde 

para lidar no pre-award, e por outro lado, funcionários que sejam extremamente organizados 

e que entendam de finanças no post-award. 

Para a captação de recursos ter o escritório, é importante ter um líder eficiente e 

habilidoso, não só tecnicamente, mas socialmente também, conforme as palavras da 

entrevistada. 
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A instituição não promove nada de diferente das outras IES para a captação de 

recursos, de acordo com a entrevistada. Porém, a instituição tem fácil acesso à doação por 

meio de uma comunidade. Para pesquisa, existe um programa específico da oncologia e da 

hematologia, denominado `Amigoh`, que reúne indivíduos dispostos a doar dinheiro para esse 

grupo. Assim, a instituição lança um edital interno com projetos relacionados especificamente 

à oncologia e à hematologia. Esse recurso, após obtido por meio da campanha, é distribuído 

conforme a avaliação de uma comissão científica, que fica incumbida de avaliar os projetos e 

resguardar esse recurso financeiro para que seja utilizado da melhor maneira possível. 

Um diferencial na visão da entrevistada é o estabelecimento de relações com outras 

grandes instituições de pesquisa, tanto públicas quanto privadas. A entrevistada já relatou 

alguns exemplos na questão 4.1.3., o é que considerado uma grande vantagem para essa 

instituição. 

Outro fato comentado pela entrevistada foi o processo burocrático, que existe também 

na instituição; todavia o processo é muito mais ágil do que numa instituição pública. Para 

facilitar o andamento dos processos, nota-se que o escritório de projetos, o comitê de 

pesquisa, os gestores estão todos no mesmo andar. Os trâmites são sempre muito ágeis; todos 

os trâmites relacionados aos contratos têm de passar pelo departamento jurídico. Por 

conseguinte, existe toda uma inter-relação, uma conexão muito mais bem estabelecida e mais 

ágil entre os setores envolvidos. 

Constata-se, segundo a entrevistada, que houve diminuição da sobrecarga burocrática 

pelos próprios pesquisadores, visto que expressam alívio e gratidão nas pesquisas realizadas 

para mensurar a satisfação. O Escritório aplicou duas pesquisas nesses anos que apresentaram 

depoimentos interessantes: um pesquisador vindo de outra instituição e sem apoio similar, 

afirmou o seguinte: 

 
“parece que é um sonho, eu só preciso assinar, eu nem acredito!” 
 

Na instituição existem casos de pesquisadores que vieram direto dos Estados Unidos 

para trabalhar na instituição; indivíduos que ficaram muitos anos fora do Brasil e consideram 

que é um padrão institucional fornecer apoio dessa natureza. Para ilustrar esse fato, há o relato 

de um pesquisador à entrevistada, que um dos pontos determinantes para a escolha entre as 

universidades no Brasil, já que tivera uma carreira lá fora, fora se a instituição contava com 
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um escritório de apoio similar ao oferecido no exterior. Existem escritórios de apoio no 

Einstein, no AC Camargo, no Sírio Libanês e na Fundação Pio XI, em Barretos.  

Esse tipo de apoio faz com que os pesquisadores realmente queiram continuar a buscar 

novos auxílios e bolsas, conforme o relato da entrevistada: 

 
“[...]depois que você cria um relacionamento com um, pronto! – [...]a próxima bolsa[...] vira já um 

auxílio[...]. E tudo eles vêm aqui, tudo eles batem na porta. E é isso que a gente quer!” 

 

Para a entrevistada, houve redução de metade do tempo que os pesquisadores gastam 

na busca de financiamentos. Com o recebimento dos editais abertos via e-mails, a 

pesquisadora pode deparar com a possibilidade de colaboração com a universidade de Emory 

por meio de um grupo de pesquisadores da respectiva universidade americana, uma vez que a 

colaboração entre as instituições já existe informalmente. Assim, na recente apresentação de 

trabalho no congresso em San Diego, a pesquisadora convidou um dos pesquisadores da 

universidade de Emory e, também, o superintendente de bem-estar da Google (Califórnia) 

para a formação de uma mesa para a qual a palestra foi um sucesso. Com o acordo entre a 

FAPESP31 e a Universidade de Emory, cria-se a possibilidade de acelerar nossa relação para 

um projeto que já está pronto. 

Na instituição existem diversas espécies de relacionamentos entre pesquisadores. Um 

exemplo recente é a colaboração de um pesquisador do ITA; outro, de um pesquisador da 

USP. Para o relacionamento tornar-se frutífero, é preciso ter boas publicações no ambiente da 

pesquisa. A parceria pode ter continuidade com o desenvolvimento do segundo projeto de 

pesquisa. 

No caso das agências de fomento, o Escritório precisa cooperar com o serviço da 

melhor forma possível e ter um relacionamento baseado na confiança e obter recursos para os 

projetos de pesquisa da instituição. Por outro lado, as empresas são mais difíceis para manter 

um relacionamento duradouro, pois entram um dia para financiar algum projeto, porém não 

fornecem recursos financeiros todo o tempo, segundo a entrevistada. Em particular, a Natura 

abriu um edital, e os pesquisadores da instituição tiveram bons resultados com os três projetos 

frutíferos. Caso a empresa abra outro edital, levará em consideração o histórico desse 

                                                 
31 � Disponível em: Convênios e acordos de cooperação internacionais <http://www.fapesp.br/9792>. Acesso 

em: 24 fev. 2017. 
 

http://www.fapesp.br/9792
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relacionamento. Não se sabe quando haverá um outro edital da Natura. A empresa tem seu 

próprio centro de pesquisa; mas a entrevistada não descarta a possibilidade de criar parcerias 

em razão dos limites de conhecimento de cada organização. 

Nota-se um problema nas agências de fomento, visto que os técnicos não estão 

preparados para responder a perguntas básicas. Para estabelecer uma relação, os canais de 

comunicação estão muito falhos. Talvez seja um problema momentâneo. Do ponto de vista do 

mercado, é importante a divulgação da possibilidade de incentivos para empresas, que 

investem em pesquisa, como os descontos. Deveria haver uma gestão eficiente como o 

Poupatempo32, uma vez que os processos são muito burocráticos e demorados. 

Existem intercâmbios de alunos da instituição que ficam determinado tempo em 

alguma universidade estrangeira e, também, alunos de fora que vêm ao Brasil. Um exemplo é 

o de uma aluna da Holanda que ficou um mês; um aluno de medicina da Universidade de 

Miami que ficou três semanas e, agora, uma aluna da Alemanha, de quem a entrevistada será 

co-orientadora, e ficará seis meses. Essas são colaborações que vêm de lá para cá; agora, 

existem colaborações de projetos de pesquisa com a MD Anderson e com Harvard. 

No contexto da inovação, a instituição não tem uma estratégia definida, no entanto, a 

equipe responsável busca insights já conhecidos. É possível citar os sites que enviam 

lembretes de novos editais; o site da Melinda Gates é um deles. Hoje, o departamento de 

inovação busca uma estratégia mais ativa. Assim, como o CATI é uma grande fonte de 

fomento, procuram-se no site do MCTI quais são as empresas que precisam pagar IPI e 

insere-se a palavra-chave do produto que a instituição tem possibilidade de ajudar; desse 

modo, localizam-se as empresas. Logo em seguida, a instituição se apresenta às empresas 

simplesmente informando: “Eu tenho um CATI... posso prestar o serviço para você...”. O 

departamento utiliza uma estratégia um pouco diferente, um pouco mais ativa do que passiva; 

por conseguinte, procura a empresa para tentar se aproximar e criar o relacionamento. 

As campanhas e solicitações a outras fontes de financiamento estão sendo estudadas 

para os próximos anos pois a cultura de inovação está sendo construída na instituição. O setor 

de inovação é cobrado por resultados; portanto, o alicerce está sendo construído no tempo 

adequado para que não haja atropelos e se chegue aos resultados esperados. 

Apesar dos poucos anos de existência do setor de inovação, a ideia é a mesma já 

consolidada na outra área de apoio ao pesquisador: o setor verifica o fomento/empresa e o 

                                                 
32 Disponível em: <https://www.poupatempo.sp.gov.br/>. Acesso em: 8 mar. 2017. 
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colaborador trabalha no projeto de pesquisa, de acordo com a entrevistada. Hoje, o volume de 

projetos ainda é baixo, mas a entrevistada acredita que a burocracia diminuirá utilizando esse 

modelo.  

A área de inovação também precisa de parcerias com outras universidades, de outros 

centros de pesquisa, em razão de motivos práticos, que o setor de pesquisa possui sua 

limitação de conhecimento. Se são temas diferentes do domínio do setor, busca-se um 

parceiro em outra universidade. A instituição tem um pesquisador excelente na área de 

fármaco de pesquisa básica. No entanto, para definir se a pesquisa realizada pelo respectivo 

pesquisador tem proteção, foi necessário buscar um parceiro específico para realizar uma 

síntese orgânica em outra universidade. O resultado dessa parceria poderá gerar um novo 

depósito de patente de fármaco, o que destaca a importância das parcerias dentro da 

instituição. A entrevistada também relatou que a instituição tem uma grande parceria com 

faculdades de engenharia, ou seja, o setor de inovação oferece desafios para tais faculdades. 

Com isso, os engenheiros de áreas multidisciplinares vão à instituição para discutir e ver o 

problema de fato (Design Thinking). O movimento é diferente da pesquisa tradicional, dado 

que pode nem gerar um projeto de pesquisa acadêmico, mas pode gerar um produto e uma 

patente. O setor vem buscando grupos de pesquisa de outras universidades para viabilizar 

novas parcerias. Eles também fazem busca na rede de NIT pois o citado setor corresponde a 

um NIT privado e isso possibilita a aproximação entre pesquisadores e a cooperação entre 

universidades. 

No aspecto internacional, o setor de inovação tem se desempenhado para fazer 

parcerias internacionais. Há um consultor que oferece orientações sobre as práticas referentes 

às patentes nos Estados Unidos: a instituição tem alguns pedidos que envolvem o referido 

país. A entrevistada comentou que recentemente esteve na Cleverland Clinic e considerou a 

possibilidade de construir uma parceria interessante. No aspecto relativo ao ensino, a Case 

Western tem bastantes parcerias, como o intercâmbio entre pesquisadores, por meio do qual o 

pesquisador americano estuda um período em outra instituição estrangeira e vice-versa. 

 

4.1.6. Stakeholders mais importantes no processo de captação de recursos 

Neste item, apresentam-se as respostas à questão 1 (“Na sua opinião, quais os 

stakeholders mais importantes no processo de captação de recursos?”), à questão 2 (“Como é 

o seu relacionamento com eles?”), à questão 3 (“Quais ações sua organização faz para 
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engajar esses stakeholders?”), à questão 6 (“Você acha que existem estratégias para criar 

valor aos stakeholders na IES?”), à questão 7 (“Baseado na sua experiência, como selecionar 

os stakeholders para se relacionar a longo prazo com a IES?”), à questão 9 (“Que tipos de 

dificuldades você encontra na IES para desenvolver uma gestão de relacionamento a longo 

prazo com os seus stakeholders mais importantes?”)  e à questão 10 (“Na sua opinião, a IES  

estabelece métricas para avaliar o relacionamento com os diversos stakeholders?”) da parte B 

do questionário. 

Após análise das respostas, o resumo consta na Tabela 24. 

Para a entrevistada, os stakeholders mais importantes para a captação de recursos são 

os três atores: o investigador; o governo (Estado) ou a indústria (Mercado); o terceiro é o 

Escritório de Apoio Institucional ao Pesquisador (EAIP). Nessa questão, a entrevistada 

acrescentou mais um stakeholder importante para o departamento, que é a Diretoria de 

Pesquisa, na qual o respectivo setor apresenta os resultados da captação de recursos e recebe 

um grande apoio do respectivo Diretor. 

Para entrevistada, existe um desenho do projeto para se tornar viável, no entanto, o 

pesquisador necessita da colaboração de outros stakeholders, que não estão diretamente 

envolvidos na captação de recursos, todavia impactam diretamente no processo. É comum em 

algumas áreas, que o projeto aprovado na FAPESP é desenvolvido e testado na própria 

instituição. 

O relacionamento com os pesquisadores é muito bom conforme já bastante detalhado 

nas respostas anteriores. Então, a entrevistadora resolveu explicar sobre o relacionamento com 

as agências de fomento; hoje o principal financiador é a FAPESP e em segundo lugar o 

CNPq, uma vez que a taxa de aprovação de projetos na FAPESP está em torno de 54%, 

inclusive a instituição está conseguindo aprovação dos auxílios e bolsas de estudo na fase de 

reconsideração à agência paulista. Na opinião da entrevistada esta taxa é muito boa, visto que 

a própria já trabalhou antes em outras instituições de pesquisa e consegue avaliar os 

resultados apresentados pelo departamento. A agência de fomento paulista possui bons canais 

de comunicação e contribuem no relacionamento entre o pesquisador, o bolsista e o EAIP. 

Apesar do índice alto de aprovação dos projetos, a instituição tem passado muita 

dificuldade nessas mudanças das normas segundo a entrevistada; a FAPESP, por exemplo, 

por conta da crise financeira, de repente teve que subir as exigências de concessão e isso 

cansa um pouco, porque a instituição nunca sabe qual é a nova regra da vez. 
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Tabela 24 – Tabela-resumo das respostas sobre stakeholders mais importantes (Unidade A) 

CATEGORIA COMPONENTES DAS RESPOSTAS 

Stakeholders  
Captação de recursos 

(P) Colaboração de outros stakeholders (internos) 
(ESCR-P) Relação com investigador,  governo ou 
indústria e Diretoria de Pesquisa 
(ESCR-I) Relação com indústria, outros parceiros para 
desenvolver os produtos e criação de patentes 

Relacionamento 
Stakeholders  

(P) Relacionamento muito bom, contato muito rápido e 
fácil 
(ESCR-P) Relacionamento muito bom com pesquisadores, 
relacionamento com agência de fomento paulista na fase 
pre-award muito bom, e na fase post-award, mais 
complicado, na agência de fomento federal falta de 
relacionamento 
(ESCR-I) Exclusão de parceiros, manutenção do 
relacionamento com sucesso de parceria  

Engajamento  
Stakeholders 

(P) Integração entre os departamentos, colaborar na 
divulgação das pesquisas, atuar no treinamento oferecidos 
pelos departamentos como multiplicador de conhecimento  
(ESCR-P) Oferecer um serviço de qualidade, aproximação 
com as agências de fomento, organização de workshops 
(ESCR-I) Flexibilizar o acesso da empresa na instituição 

Criação de valor 
Stakeholders 

(P) Publicação de artigos em papers internacionais, 
incentivo para participar de congressos pela instituição  
(ESCR-P) Apoio ao pesquisador para conseguir recurso à 
pesquisa 
(ESCR-I) Apoio à empresa com know-how da instituição, 
ambiente adequado para testes, infraestrutura e equipe 
adequadas 

Stakeholders 
Relacionamento a longo 
prazo 

(P) Empatia pessoal 
(ESCR-P) Não pode deixar de dar apoio, seleção de 
empresa por questões éticas 

Gestão de 
relacionamento  
Stakeholders 

(P) Melhoria no canal de comunicação com as agências de 
fomento  
(ESCR-P) Melhoria no relacionamento com agência 
federal 
(ESCR-I) Melhoria na fidelização da empresa, inovação 
aberta 

Métricas 
Relacionamento 

(P) Auto-avaliação sobre o relacionamento com outros 
stakeholders 
(ESCR-P) Indicadores de captação de recursos externa, 
indicadores de gestão 

Fonte: Entrevista, 2016. 

 

Na etapa do post-award, o relacionamento complica mais ainda, uma vez que as 

agências de fomento precisaram alterar as suas normas. Um exemplo desta dificuldade é a 

questão dos processos de importação. No caso da área de medicina, os projetos necessitam de 

reagente importado e o recurso disponibilizado pela FAPESP para compra desses materiais é 
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em dólar. Necessita cumprir toda legislação e os procedimentos administrativos para 

aquisição ou contratação de produtos no exterior. 

A entrevistada disse, também, que a dificuldade com o CNPq é a falta de 

relacionamento. A instituição encontra muita dificuldade em relação ao entendimento dos 

critérios de seleção dos projetos de pesquisa e como fazer uma reconsideração ao CNPq. Cria-

se um pressuposto que como é uma agência federal, é possível que a própria dê prioridade às 

universidades federais.  

O relacionamento com a Diretoria de Pesquisa da instituição é muito bom, conforme 

relato da entrevistada: 

 
“[...]último stakeholder que seria a diretoria[...]o diretor apoia muito o nosso serviço, ele é um 
responsável importantíssimo e completamente, assim, apoiador do nosso serviço, então é muito 
tranquilo[...]” 

 

Para a entrevistada o relacionamento com os stakeholders é muito bom. O contato com 

a equipe administrativa do escritório é muito fácil e o retorno é rápido, pois existe a 

proximidade eletrônica (e-mail) quanto a proximidade física. Tudo é muito bem planejado, 

todos os departamentos relacionados à pesquisa ficam muito próximos, no mesmo andar. O 

relacionamento com empresa é bastante interessante para entrevistada, dado que uma empresa 

a procurou em razão da sua linha de pesquisa e acabou ocorrendo pesquisas sobre o tema. 

Ocorreram outros contatos com empresas, no entanto, a ideia nem sempre tem um link, nem 

sempre é exatamente como o indivíduo pensava ou como a entrevistada pensava, todavia não 

deixa de ser uma possibilidade bem interessante. A entrevistada obtém captação de recursos 

por meio dos editais do CNPq e da FAPESP.  

Segundo a entrevistada, a qualidade do serviço oferecido pelo Escritório é uma ação 

importante para o pesquisador se manter engajado, como foi já relatado no item 4.1.5., 

principalmente para aqueles que escolheram vir para instituição devido a esse apoio. Outro 

stakeholder, é a agência de fomento, que não é possível ter muito controle sobre isso. No 

entanto, como a agência de fomento é um stakeholder muito importante para o Escritório, 

assim a equipe do Escritório fez os treinamentos oficiais da FAPESP e a aproximação iniciou 

por meio de uma visita da equipe administrativa da FAPESP, em 2013, para conhecer o 

gerenciamento dos projetos na instituição. A entrevistada observou que a respectiva equipe 

ficou bastante satisfeita com estrutura do Escritório, E não existia ainda todo esse serviço 

oferecido pelo Departamento (sistemas, estatísticas, administrativo, agência de fomento, 



127 
 

captação e gerenciamento). O resultado dessa visita, foi o convite da FAPESP para fazer uma 

apresentação no workshop dos EAIP. Passado algum tempo, a instituição convidou a FAPESP 

para fazer palestras aos pesquisadores na instituição. O Escritório serviu, também, como base 

para uma matéria à revista FAPESP. A questão de ter um padrão de excelência faz que 

instituição consiga se relacionar do melhor jeito, segundo a entrevistada. É necessário que o 

Escritório esteja sempre engajado em criar canais de relacionamento, inclusive para propor 

sugestões à agência de fomento. A entrevistada afirma que o Escritório precisa fazer esse 

papel. Além disso, a entrevistada deixou bem claro que essa aproximação é somente para 

manter um relacionamento amistoso, pois essas ações não fazem a instituição de conseguir 

mais aprovações de auxílios e bolsas, uma vez que a FAPESP é muito clara no mérito 

científico. 

A entrevistada explica que todo final de ano, por exemplo, cada departamento da 

instituição é convidado a apresentar as pesquisas e seus resultados; então isso, de certa 

maneira, faz com que os clínicos tenham mais compreensão da importância da pesquisa, uma 

vez que o interesse é distinto e os indivíduos são diferentes. Não é possível querer que todo 

médico seja pesquisador, mas certamente existem aqueles que gostariam de fazer mais 

pesquisas e não sabem como fazer. Então, outra iniciativa bastante interessante realizada pelo 

Escritório é a organização de workshops para desenvolvimento de projetos de pesquisa para o 

corpo clínico e o corpo assistencial, que são os enfermeiros e biomédicos, assim como 

organizar workshops de escrita de artigos científicos. Os próprios pesquisadores realizam esse 

trabalho. A entrevistada considera que essa iniciativa ainda é incipiente, porém é possível 

atingir um número maior de funcionários da instituição posto que aqueles que já participaram 

dos workshops têm sido muito bem avaliados. 

A partir do momento que o pesquisador começa a desenvolver pesquisas de qualidade 

e com resultados importantes, cria-se um valor e isso, consequentemente, acaba tendo um 

impacto social em sua vida. A entrevistada observou que o pesquisador está dentro de uma 

instituição, recebe uma remuneração e todas as atividades que realizar ficarão registradas para 

sempre na carreira como cientista. Portanto, a entrevistada fez o seguinte comentário: 

 
“Eu acho que esse `criar valor` é a gente fornecer condições que faça com que o pesquisador faça 
melhor o que ele sabe fazer: que é ciência. É a instituição dar a infraestrutura, o Escritório dar o apoio, 
então você fornece o básico para poder aflorar o que ele tem de melhor – que é a sua capacidade 
científica ”[...] o resultado disso, vai ser bom para instituição”. 
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Com importantes resultados da pesquisa, o pesquisador consegue publicar seu paper 

em um periódico de renome internacional. Consequentemente, o paper será citado várias 

vezes durante 5, 10, 20 anos, o que melhorará o `Índice H`. O autor pode não estar mais aqui 

na instituição, mas a produção daquele paper será dele para sempre. Então, existem resultados 

que fazem parte do pesquisador, como indivíduo. A entrevistada considera que a instituição 

cria valor para esse stakeholder quando proporciona a possibilidade de o pesquisador também 

criar valor de longo prazo de sua pesquisa para si mesmo, e não somente para a instituição.  

Acredita-se que a agência de fomento também quer publicação de valor quando é 

concedido um auxílio ao pesquisador. Dessa forma, o pesquisador publica os resultados de 

sua pesquisa em um paper e deve mencionar o apoio da agência de fomento obrigatoriamente. 

Esse `criar valor` para o pesquisador e para agência é bem parecido, segundo a entrevistada. 

A questão da valorização, de infraestrutura e, realmente, da meritocracia é muito 

valorizada na instituição, segundo a entrevistada. A meritocracia baseia-se em metas, nos 

relacionamentos com outros stakeholders, e pelo menos no instituto de pesquisa se seu 

trabalho é valorizado. Para a participação em congressos científicos, existe uma verba 

pequena na instituição, mas o pesquisador deve buscar recurso também em agências de 

fomento pois atualmente o CNPq está com os recursos escassos.  

É necessário que o pesquisador tenha a possibilidade de dialogar com o seu gestor para 

buscar alternativas na obtenção de verbas para participar em congressos científicos. A 

entrevistada afirmou que a gestora direta é excelente, pois é calma e de uma forma empática 

resolve todos os problemas. 

O Escritório não pode selecionar ou discriminar para dar o apoio. O departamento 

atende a todos pesquisadores pois se o pesquisador tem o título de doutorado e tem vínculo 

com a instituição, é possível enviar projeto para a agência de fomento. Assim, o departamento 

fornece as ferramentas ao pesquisador, bem como o suporte estatístico e a revisora do texto do 

projeto científico. A entrevistada comentou que nem o pesquisador consegue escolher muito a 

agência de fomento em virtude de o país estar passando por uma crise econômica. No entanto, 

é possível selecionar a empresa a partir das questões éticas.  

Para a entrevistada, o critério de empatia pessoal é bem importante, dado que os 

indivíduos conseguem construir uma relação de longo prazo. É muito sacrificante e toma 

muito tempo tentar desenvolver uma relação de longo prazo com indivíduos muito difíceis. 

Nota-se que na instituição é muito fácil ter esse como um dos critérios, já que a questão 
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competência é considerada básica; desse modo, não é necessário ser um amigo que frequenta 

a casa sempre, mas é necessário conseguir ter uma conversa franca e dizer até as coisas 

difíceis ao indivíduo com naturalidade. 

No começo, a entrevistada poderia ter alguma dificuldade relacionada à falta de 

conhecimento do serviço e à desconfiança, mas isso foi completamente transposto; tanto que, 

hoje em dia, não existe mais essa dificuldade em relação aos pesquisadores da instituição. Ao 

contrário, o Escritório de pesquisa tem quase um contingente, uma vez que não é possível dar 

conta de atender todo mundo. No começo houve um período de sensibilização, de 

engajamento dos pesquisadores e de conquista de confiança no serviço. No caso da agência de 

fomento, esse `longo prazo`, essa `dificuldade`, é mais de ter um canal de relacionamento no 

caso do CNPq, dado que a entrevistada não conseguiu até hoje obter um canal mais próximo; 

ao contrário da FAPESP, que já tem um canal de comunicação e é mais fácil conversar com 

os funcionários e propor sugestões para melhorias. 

A instituição tem métricas. O Escritório tem um indicador de captação externa de 

recursos e também indicadores que são divulgados no relatório mensal, que informam: 

quantos projetos submetidos, que tipo de modalidades, quantos foram aprovados, quantos 

foram denegados, quantos pedidos de reconsideração, considerado pela entrevistada como 

métrica de gestão. E a métrica estratégica é o final do quanto foi captado e consta no 

Balanced Scorecard (BSC). 

Na autoavaliação, existe uma questão sobre como é a relação com os outros 

indivíduos. A instituição se preocupa com os aspectos relacionais; por isso, não tolera assédio 

moral nem sexual. Existem canais para denúncia, e há também um comitê de mulheres dentro 

da instituição. 

 

Escritório de Inovação 

Para inovação, o stakeholder mais importante é a indústria, que vive disso e tem 

recursos para investir nessa área. A entrevistada observa que é possível encontrar fomentos 

públicos interessantes; no entanto, a atuação do governo é limitada e não está claro o que ele 

pode proporcionar. Por essa razão, uma instituição privada acaba tendo dificuldade de se 

enquadrar nas fontes de fomento público e também nos incentivos fiscais à inovação, como a 

Lei do Bem. A instituição está conseguindo enquadrar-se nas chamadas da FAPESP. 
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O desenvolvimento de produtos, a partir da submissão de projetos pelos colaboradores 

da instituição, conforme mencionou-se no item 4.1.3, contribui para a criação de um novo 

equipamento ou dispositivo médico. O desenvolvimento do equipamento não é feito pela 

instituição; portanto, pensa-se num fluxo de inovação. O fluxo se inicia a partir da constatação 

de uma necessidade e da dificuldade encontrada por algum funcionário nos departamentos. 

Assim, cria-se um conceito a partir dessa necessidade e prepara-se um protótipo. 

Posteriormente, procuram-se parceiros (empresas, indústrias e/ou universidades) para 

desenvolvimento do produto e a criação de uma patente. A comercialização do produto é feita 

pela indústria. Apesar disso, a instituição tem o papel de uma universidade: providenciar o 

licenciamento do produto e a criação da patente no INPI. Apesar de ter sua prioridade e seu 

portfolio de produtos, a própria indústria busca novos produtos e essa ideia de fabricar algo 

que será testado, validado e certificado pela ANVISA de modo que o próprio parceiro tenha 

bons resultados. Faz-se o contrato entre as partes e a indústria se torna a fornecedora desse 

produto. Para instituição, gera-se uma receita em formato de royalties, dividida com seu 

parceiro e, posteriormente, com seu colaborador, que contribuiu para desenvolver o produto. 

A entrevistada explicou que tal iniciativa é o meio de demonstrar o seu reconhecimento pela 

contribuição do funcionário, que se sente valorizado e estimulado a prosseguir com novas 

propostas de inovação dentro da instituição. A entrevistada observou que as leis de 

propriedade industrial não preveem a obrigatoriedade da divisão de receita com os 

pesquisadores/colaboradores, mas a instituição resolveu dividir a receita com suas parceiras e 

com seus colaboradores, criando assim a fidelidade e um relacionamento duradouro com seus 

stakeholders. 

Uma dificuldade encontrada no Brasil é o fato de o brasileiro não confiar em ninguém, 

conforme comentário da entrevistada. Porém, a construção e o desenvolvimento de um 

produto faz-se com a confiança e a transparência, e nem toda empresa compreende que a 

instituição abre todo o seu know-how para essa parceria, cabendo a cada um assumir seus 

riscos e ganhos nesse acordo. 

Em relação à questão da patente, é possível registrar produto ou processo. Nessa 

instituição, faz-se o registro de produtos, ou seja, eles são voltados para equipamentos 

médicos ou para indústria farmacêutica (medicamentos). Hoje, esse registro leva em torno de 

dez anos (saúde) para ser avalizado. Sendo que, uma patente, se é concedida, é válida por 

vinte anos. Ou seja, há um problema no INPI, que justifica a falta de funcionários altamente 
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capacitados em razão da perda para a indústria. Em dezembro, a diretoria começou o 

treinamento de novos funcionários. Em compensação, nos Estados Unidos, a análise de uma 

patente é complexa, mas demora de três a quatro anos. A entrevistada comentou que existem 

projetos de lei e acordos em andamento para melhorar o sistema de patentes no Brasil; ainda 

assim, o que pode ser viável é o sistema usado na Europa, mais demorado mas, apesar disso, 

mais fiel do que aquele empregado nos Estados Unidos, demorando de cinco a seis anos. 

Hoje, o setor tem algumas parcerias cujo relacionamento não quer perpetuar. Em 

contrapartida, aquelas que têm sucesso, a instituição apoia em todos os sentidos, de modo que 

seja possível expor nossos produtos e os produtos exclusivos das empresas nos grandes 

eventos da instituição. Por esse prisma, a parceria não se presta apenas à divulgação do nosso 

produto, mas também a possibilitar o acesso ao mercado. 

É necessário compreender que não é muito fácil a empresa estar dentro de uma 

instituição. Necessita de autorização para aliar as duas marcas, a da empresa e a da instituição, 

ter um stand ou descritivo do produto. Isso tem muito valor para a empresa. Portanto, é desta 

forma que a instituição engaja seu stakeholder. 

Para esta área não existe essa definição, mas a equipe sabe que o fato de permitir uma 

parceria vai abrir todas as portas do mercado e a instituição é uma grande influenciadora na 

parte de equipamento médico. Assim, a ideia da criação da Diretoria de Inovação é justamente 

levar a excelência para o resto do Brasil, a partir da criação de um novo produto que pode ser 

interessante para as demais. A instituição abre esse mercado para que os stakeholders se 

mantenham e consigam continuar a abrir outras oportunidades, portanto, esse relacionamento 

é sempre assim, a instituição não consegue entrar com muito dinheiro, mas disponibiliza 

muito know-how, muita experiência e com funcionários excelentes na enfermagem. Enfim, a 

instituição oferece tudo isso e o ambiente para testar. 

Devido aos dois anos apenas de criação, a entrevistada explicou que a área de 

inovação encontra algumas barreiras na própria instituição. Existem algumas regras que não 

foram quebradas, que são para justamente apoiar o parceiro externo. A instituição avançou 

nessas mudanças, no entanto para continuar a flexibilizar o sistema ainda conservador, o setor 

precisa ter essas alianças, que é justamente a longo prazo. 

O setor é um facilitador para entrada em novos mercados ou mesmo dentro da 

instituição, portanto, é disponibilizado aos parceiros externos, que são dignos de confiança, a 
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flexibilização de tudo para conseguir fidelizá-los a longo prazo. A entrevistada explicou que 

os parceiros são essenciais para área de inovação.  

A dificuldade que o setor de inovação encontra no relacionamento com a empresa é 

justamente a fidelização. Se acontecer a fidelização realmente é um parceiro, acontece a 

aliança, a gente tenta criar um relacionamento a longo prazo com essas diversas ações que a 

instituição consegue propor para empresa. A entrevistada considera necessário ser mais ativo 

nisso. O setor é ótimo, a instituição é ótima, no entanto, a equipe precisa ser humilde e dizer 

que não sabe tudo. O Diretor de inovação chegou com uma ideia de inovação aberta, ou seja, 

nenhum projeto sai da instituição se não tiver outros indivíduos e outras instituições 

envolvidos. Portanto, é necessário mostrar que o setor de inovação está aberto, justamente 

para dar continuidade a parceria que a instituição sabe uma parte e a outra parte os outros 

parceiros vão colaborar. 

Não existem métricas, no entanto, nota-se a necessidade de desenvolver sobre todas as 

ações que o setor de inovação faz, como os eventos, as parcerias, e posteriormente criar 

metas. É para justamente criar o ambiente que mostre para o próximo parceiro que realmente 

somos reais e que a parceria será desenvolvida de uma maneira interessante. 

 

4.2. Caso 2 - Unidade B 

É considerada um centro de excelência que oferece 7 cursos de graduação e 15 

programas de pós-graduação, sendo um programa internacional. Além disso, possui 2 

interunidades e 1 interinstitucional que funcionam com 12 departamentos. Para obter os 

resultados alcançados, a IES conta com pesquisadores qualificados, excelente infraestrutura, 

financiamentos de agências de fomento e forte cooperação com instituições do Brasil e do 

exterior, o que garante sua participação ativa no desenvolvimento de pesquisa nos cenários 

nacional e internacional. 

Em vista disso, atualmente, além das contribuições expressivas não só no campo das 

Ciências Agrárias, bem como nos campos das Ambientais e Sociais Aplicadas, destinadas ao 

ensino, pesquisa e extensão universitária, a população discente tem oportunidades de vivência 

internacional a partir de programas de intercâmbio e de dupla-diplomação, além de uma 

sólida formação com práticas em campo, estágios dentro e fora da universidade, atividades 
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extra-curriculares e apoio integral dos docentes, o que garante formação profissional 

diferenciada. 

A IES também se preocupa em proporcionar à sociedade o que se faz e se produz em 

meio acadêmico e científico, como forma de retorno do investimento feito em espaço público. 

São os objetivos que permeiam a realização de atividades culturais, cursos e eventos técnicos 

e científicos, visitas monitoradas e orientações ao produtor rural. 

Na pesquisa de campo, entrevistaram-se três profissionais, que ocupam os cargos de 

presidente (duração: 53 minutos), coordenador (duração: 27 minutos) e pesquisador (duração: 

60 minutos) na área de pesquisa e pós-graduação da Instituição. As entrevistas foram 

realizadas em novembro de 2016 na própria unidade, gravadas e transcritas. 

 

4.2.1. Histórico 

A segunda unidade investigativa é uma IES que fez parte da Secretaria de Agricultura 

do Estado de São Paulo. Desde então, passou a integrar a uma universidade pública, 

localizada no interior do Estado de São Paulo. A Escola está instalada em um dos mais belos 

campi universitários do país, com jardins, parques e prédios históricos, tombados como 

Patrimônio Público Estadual, e moderna infraestrutura para atividades acadêmicas e 

científicas, unindo tradição com inovação. Está situada em uma área de 3.825,4 hectares e que 

compreende as quatro estações experimentais, onde se encontra uma incubadora tecnológica. 

Ao lado da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e da Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), a IES recebeu o prêmio na categoria 

Tecnologia, no Fórum Nacional de Agronegócio, da geração de conhecimento e formação dos 

futuros líderes do agronegócio segundo Diretora em exercício (2012). 

A instituição possui o Serviço de Apoio à Pesquisa que oferece suporte à realização 

das atividades de pesquisa promovidas pelos docentes, pesquisadores e alunos sob a 

orientação dos coordenadores dos projetos. O departamento assessora a Comissão de 

Pesquisa, as subcomissões e as comissões de Ética, elabora relatórios, acompanha as ações de 

iniciação científica (IC) e de pós-doutorado, monitora a documentação de auxílios e 

programas da Universidade para a obtenção de auxílio financeiro e mantém cadastro relativo 

ao contexto da pesquisa dos docentes da instituição, no entanto, o respectivo departamento 

não oferece o apoio para docentes, pesquisadores e alunos a submeterem auxílios e bolsas às 

agências de fomento e/ou órgãos de fomento. 
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A Agência de Inovação corresponde ao Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da 

Universidade, responsável por gerir a política de inovação para promover a utilização do 

conhecimento científico, tecnológico e cultural produzido na universidade, em prol do 

desenvolvimento socioeconômico sustentável do Estado de São Paulo e do país. Atua na 

proteção do patrimônio industrial e intelectual gerado na Universidade, efetuando todos os 

procedimentos necessários para o registro de patentes, marcas, direitos autorais de livros, 

softwares, músicas, entre outras criações. Oferece apoio aos docentes, alunos e funcionários 

na elaboração de projetos em parceria para melhor gerenciar as relações com os setores 

empresariais, bem como, comunicar para a sociedade em geral o impacto e os benefícios das 

inovações guiadas pela ciência desenvolvida pelos pesquisadores da Universidade.  Promove 

o empreendedorismo, oferecendo suporte técnico, gerencial e formação complementar ao 

empreendedor por meio das incubadoras de empresas, de parques tecnológicos e de 

treinamentos específicos. Trabalha também na transferência de tecnologias, preocupando-se 

em colocá-las à disposição da sociedade.   Em parceria com o SEBRAE, atende diversos 

públicos por meio do “Disque Tecnologia”, sistema de atendimento via internet que constrói e 

disponibiliza respostas técnicas demandadas por microempresários atuantes em todos os 

setores industriais e de serviços. 

A instituição atua junto com uma incubadora de empresas tecnológicas. A finalidade 

da incubadora é incentivar e dar suporte à criação de startups, micro e pequenas empresas de 

inovação que atendam os gargalos de desenvolvimento tecnológico no mercado nacional, 

gerando produtos, processos e serviços baseados em tecnologia incremental e avançada. 

Atualmente, conta com mais de 70 empresas que estão no centro de apoio a empreendedores 

da área tecnológica vinculada ao Agronegócio. 

Os resultados das entrevistas estão descritos a partir do item 4.2.2. 

 

4.2.2. Participação, o papel e os resultados no processo de captação de recursos 

Neste item, apresentam-se as respostas à questão 1 (“Quem participa neste 

processo?”); à questão 2 (“Qual o seu papel neste processo?”) e à questão 3 (“Quais os 

resultados deste processo?”) da parte A do questionário. 

Após análise das respostas, o resumo consta na Tabela 25. 
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Tabela 25 – Tabela resumo das respostas sobre participação, o papel e os resultados (Unidade 
B) 

CATEGORIA COMPONENTES DAS RESPOSTAS 

Participantes 

(P)esquisador 
(G)overno 
(EMP)resa/indústria 
(INST) Departamento de Relações institucionais e outros 
departamentos 

Papel de cada um 

(P) Responsável pela pesquisa e pelo recurso 
(G) Fomentador e regulador de recurso financeiro à pesquisa 
(EMP) Parceiro ou patrocinador da pesquisa 
(INST) Facilitador do relacionamento institucional com 
público/privado 

Resultados obtidos 

Despertado interesse e o modelo interação público-privado tem 
agradado 
Oportunidade de melhorar infraestrutura para pesquisa e desenvolver 
outras atividades 
Inserção de alunos de pós-graduação e iniciação científica 

Fonte: Entrevistas, 2016. 

 

Na instituição, a captação de recursos é basicamente feita individualmente segundos os 

comentários dos entrevistados. O docente capta recursos por meio dos editais lançados pelas 

agências de financiamento como FAPESP e CNPq. Além disso, busca recursos por meio de 

editais específicos da Agência de desenvolvimento Paulista - Desenvolve São Paulo e, 

também, do Funtec33 (Fundo de Tecnologia) do Banco Nacional de Desenvolvimento 

(BNDES). Atualmente, a instituição está tentando implementar outra forma de captação, 

denominada de “Projetos mais Institucionais”, com três primeiros projetos com duração de 

dez meses conforme a explicação do entrevistado: 
 

“Esses projetos institucionais são captados por um grupo de gestão política pública que temos nas 

relações institucionais de forma ou pró ativa – onde a gente vai lá e bate na porta de alguém – ou, atualmente, 

nós nem chegamos a bater na porta de ninguém; esses projetos foram iniciativas, assim, de empresas[...] de 

instituições maiores, mais amplas[...], que vêm até a instituição e procuram desenvolver atividades conosco em 

projetos que eu diria, assim, mais multidisciplinares, que envolvem, esses projetos, vários departamentos – a 

instituição é dividida em doze departamentos [...] – então em vários departamentos e com ênfases, assim, de um 

                                                 
33 Acesso em:< http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-
funtec/!ut/p/z1/04_iUlDg4tKPAFJABpSA0fpReYllmemJJZn5eYk5-
hH6kVFm8V4WPs4eliYGPu5GwWYGjgGBhsYeQaFGFqGm-l5gjQj9IBPw64iA6oAqh1P6kUZFvs6-
6fpRBYklGbqZeWn5-hFJeSmpxbpppXklqcn6BdlRkQAdgbK_/>. Acesso em: 5 fev. 2017 
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assunto que transcende um docente. Ele, sozinho, não consegue dar conta desse assunto e ele precisa dessa 

colaboração de várias frentes[...] esses projetos são capitaneados e liderados pela diretoria da instituição[...]” 

 

Assim, uma empresa procura a instituição, a instituição discute com a empresa qual a 

abordagem, se a instituição tem competência e pode atender às expectativas dessa empresa e 

se também há um interesse do ponto de vista da pesquisa. Um aspecto bastante importante 

para a instituição é se a empresa define algumas restrições como: 
 

“`olha, vocês vão trabalhar com esse assunto`; ` vocês não vão poder publicar` ou `a patente é só nossa 

[... ] não dá, porque a universidade também tem participação” 

 

Portanto, existe uma série de trâmites a que o setor deve obedecer e, havendo um 

entendimento, segue-se para uma outra fase. Os docentes dos vários departamentos que 

podem participar desse assunto são convidados. O entrevistado comentou que todos os 

convidados querem participar, dado que todos vivem um momento, assim como o país, em 

que não há tanto recurso disponível. Em função disso, esse tipo de iniciativa tem sido vista 

com bons olhos pela instituição. Os docentes participam de acordo com os seus interesses, 

suas competências, e é uma oportunidade de haver reagentes no laboratório, um pequeno 

equipamento. Permite também que o docente desenvolva outras atividades. Além disso, a 

inserção de alunos de pós-graduação e iniciação cientifica tem todo um contexto que 

movimenta a universidade. Esses são os fatores que mais estimulam a instituição a ter essa 

interação público/privado. 

O entrevistado, assim, explicou que o papel do setor de relações institucionais é 

organizar e estimular essas ações com os docentes na instituição. Existem 250 docentes para 

desenvolver mecanismos de ação. Existe um grupo de docentes que participam, incluindo o 

diretor ou vice-diretor no subgrupo. Participam, também, docentes que mais estiverem 

associados a um determinado assunto, apesar do assunto ser temático, sempre tem um 

indivíduo que coordena a pesquisa. O responsável pelo respectivo setor não é o coordenador 

da pesquisa com a empresa, a não ser que a pesquisa seja na área do seu domínio. Assim, o 

setor de relações institucionais é mais um facilitador e uma ponte para que essas iniciativas 

sejam desenvolvidas, com mais intensidade na instituição. 

Os resultados ainda são insipientes, uma vez que os projetos ainda estão no início e o 

setor de relações institucionais foi criado há 10 meses. No entanto, nota-se que tem 
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despertado o interesse e o modelo tem agrado devido à questão da necessidade. No começo os 

docentes ficam meio apreensivos, já que estão acostumados naquele modelo mais individual - 

de sugerir, de propor uma pesquisa e a agência financiadora aceitar ou não. Tendo o escopo 

diferente, os indivíduos saem um pouco daquela zona de conforto conforme explicação do 

entrevistado: 
 

“[...]porque, geralmente, ele propõe, ele tem uma ideia e quer desenvolver aquilo. Agora, às vezes a 

ideia bate[...] `puxa eu estava querendo fazer isso mesmo [...]. Às vezes não, ele fala: `puxa, mas essa empresa 

quer desenvolver isso e eu preciso achar um método para fazer isso`; e ele não necessariamente  pensou nessa 

possibilidade[...]” 

 

Espera-se que a relação entre universidade e empresa se torne mais intensa no futuro, 

obviamente seguindo todos os cuidados e atendendo a todas regras que existem na 

universidade.  

Ademais, é possível haver docentes com a mentalidade mais conservadora dentro da 

instituição, o indivíduo com idade avançada; pode ser ainda novo e recém contratado; por 

outro lado, há os pesquisadores sêniores, com uma visão totalmente diferente. O entrevistado 

explicou ser possível que o docente mais conservador se recuse a participar do projeto; assim, 

é importante saber lidar com esse comportamento e tentar encontrar outros parceiros para 

compor a equipe. 

Na instituição também há uma equipe que faz o relacionamento interinstitucional com 

o governo para desenvolver projetos de pesquisa voltados à demanda da sociedade. A equipe 

é formada por três técnicos e um docente, que desempenham todas as atividades de gestão 

operacional e do aspecto técnico dos projetos. O entrevistado explicou que o principal 

resultado obtido é a qualidade do serviço fornecido aos clientes (governo e terceiro setor). 

Também observou que a equipe tem um filtro de qualidade para tudo, sendo o governo o 

principal cliente (Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério do Meio Ambiente, 

Ministério da Integração Nacional, Ministério do Desenvolvimento Social e Ministério da 

Agricultura – Pecuária e Abastecimento). Os projetos já têm dezesseis anos.  

Além da possibilidade de projeto individual, segundo o entrevistado, ele mesmo está 

participando de um projeto temático: a proposta de uma docente do Departamento de 

Alimentos. Há também projetos de prestação de serviços na área de agronegócio, tais como: 

projetos referentes à indústria de insumo, projetos de ensino que envolvem MBA, projetos de 
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clínica do leite que fazem exames laboratoriais e projeto da venda da cachaça da instituição. 

Todos esses projetos (agência de fomento e prestação de serviços) geram recursos para a 

instituição, inclusive taxas de cobrança internas para a Fundação, Departamento (3%) e 

Diretoria (15%). No entanto, existe uma preocupação muito grande com a operacionalização 

desses recursos, por exemplo, o caso de uma empresa que queira destinar um determinado 

valor à instituição para fazer pesquisa. O recurso não tem um destino específico, e logo, em 

vista disso, o tempo que leva para conseguir aprovação interna pode chegar a um ano e meio. 

Existe um entrave muito grande pois a aprovação deve passar pelo departamento jurídico e ser 

encaminhada à reitoria da universidade, principalmente quando o contrato é feito pela 

empresa que está doando o recurso e entre as cláusulas está o sigilo das informações da 

pesquisa. Isso a universidade não pode garantir, ou é interesse do docente viabilizar a 

publicação dos resultados. Enfim, a captação de recursos conta com a participação dos 

docentes, dos grupos de pesquisa, dos departamentos e da própria diretoria. 

Existe uma alteração recente no estatuto da instituição: criar parceiros. Como 

exemplo, há os ex-alunos que queiram fazer doação. Mas um projeto, segundo o entrevistado, 

com que a instituição tem facilidade é o desenvolvido com a Bayer (empresa de insumo) que 

concede um recurso sem possibilidade de ser aplicado para custeio ou capital do projeto. Em 

vista disso, é transformado em uma bolsa de estudo direcionada a um aluno para auxiliar no 

boletim da instituição. 

O ranking de captação também é um item de avaliação de cada departamento e fornece 

quantidade de bolsas de produtividade, de auxílios recebidos entre outros.  

 

4.2.3. Cultura empreendedora na IES 

Neste item são apresentadas as respostas à questão 4 (“Na sua opinião existe uma 

cultura empreendedora na IES, que proporcione as relações entre universidade, governo e 

empresas?”) e à questão 5 (“O que você poderia me dizer sobre desenvolvimento e difusão de 

conhecimentos criativos e inovadores na IES?”) da parte A do questionário. 

Após análise das respostas, o resumo consta na Tabela 26. 

 
 



139 
 

Tabela 26 – Tabela resumo das respostas sobre cultura empreendedora e difusão de 
conhecimentos (Unidade B) 

CATEGORIA COMPONENTES DAS RESPOSTAS 

Cultura empreendedora 

(INST) Construção e intensificação da cultura 
empreendedora na instituição, promoção de 
ações e eventos para estimular o 
empreendedorismo 
(P) Iniciativa individual de cada docente 

Conhecimentos criativos e 
inovadores 

(INST) Difusão de conhecimento para público 
não acadêmico, oferta de cursos de extensão 
para público específico 
(P) Possui experiência e um know-how em 
resoluções de problemas pontuais 

Fonte: Entrevistas, 2016. 

 
A Instituição é criativa pois apresenta muitas soluções dentro da agricultura e foram 

pioneiras na área de agronegócios. O Brasil é considerado uma referência em agronegócios. 

Isso cria condições de desenvolver uma cultura empreendedora. Apesar disso, é necessário ser 

mais bem construída e intensificada na instituição. Essa cultura existe mas nunca aflorou 

devido à oferta de recursos, e isso ficou muito evidente nos últimos anos. Os docentes tinham 

editais e mais editais sendo disponibilizados, recursos à disposição, porém não conseguiam 

contemplar todos os editais em razão de não dar conta de realizar todos os projetos depois. 

Hoje, a realidade é outra. Por isso, o entrevistado enxerga dificuldades para aqueles docentes 

sem a visão empreendedora visto que terão que se adaptar à situação, e isso pode ser inerente 

ao indivíduo; a instituição pode apenas estimular e treinar. Existem aqueles que já estão 

saindo na frente e não estão se apertando com essa recessão e com a limitação de recursos. Ao 

contrário, os respectivos indivíduos estão fazendo todo o possível e mantendo suas atividades. 

Alguns estão até melhores porque direcionaram o foco para coisas às quais não atentavam 

antes ou não estavam necessariamente fazendo.  

Desse modo, é muito interessante que alguns sofram em épocas de crise. Na verdade, 

todos sofrem, mas existem alguns indivíduos que conseguem enxergar aquilo como 

oportunidade e um modo de sair daquela mesmice, de sair daquele ritmo e atuar para fazer 

algo diferente. Para tanto, a instituição está tomando iniciativas a partir de processos de 

estímulo a essa cultura mais empreendedora. Um exemplo desse estímulo é a semana Luiz de 

Queiroz, comemorada aqui no dia do Engenheiro Agrônomo: dia 12 de Outubro.  

Na respectiva semana, a instituição realizou uma série de ações na universidade. Este 

ano o tema foi empreendedorismo. Realizaram-se uma série de eventos voltados para esse 
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tema. O entrevistado deu dois exemplos. O primeiro nasce em prol de ações que incentivem a 

cultura empreendedora na academia a fim de reconhecer as iniciativas de pesquisadores para a 

obtenção de proteção de propriedade intelectual dos resultados de pesquisa por meio da 

Agência de Inovação da Universidade. A instituição concede um diploma aos docentes, ex-

alunos e técnicos como reconhecimento, mas também é modo de estímular aqueles que 

estavam na plateia a serem os próximos premiados no ano seguinte. Além disso, participaram 

vários convidados. A Agência de Inovação da USP realizou uma palestra mostrando as 

oportunidades. Outro exemplo é um programa cuja finalidade é a de estreitar ainda mais os 

laços entre a Instituição e a associação dos ex-alunos, algo semelhante a um coaching.  

Esse programa é coordenado pelo Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da 

Universidade, que gentilmente, a custo zero e sem qualquer apoio financeiro, recebeu uma 

equipe que veio a São Paulo para dividir um público em dois grupos: um grupo de mentores, 

egressos da Instituição, que basicamente exercem a função de presidentes de empresas, CEO 

de empresas, diretores, proprietários de empresa e que foram identificados pela Associação, 

portanto, a participação dessa associação de egressos (ex-alunos) é extremamente importante, 

e um outro grupo de mentees, que são estudantes de graduação que tiveram o espírito de 

querer se candidatar ao treinamento. Assim, o Escritório de Carreiras dividiu os mentores e os 

mentees em dois grupos e, concomitantemente dão treinamento, obviamente que com 

características diferentes para os respectivos grupos.  

Para os mentores é muito mais um treinamento de tentar sugerir maneiras de como 

poderiam abordar e ajudar esses estudantes e os mentees tiveram um treinamento de 

empreendedorismo. O programa é curto e tem a intenção de despertar o interesse dos 

participantes, desta forma, os grupos foram para duas salas separadas e em dois anfiteatros 

grandes. Posteriormente, os grupos foram para um brunch, onde os participantes aproveitaram 

para conversar mais à vontade, previamente ao dia do treinamento os mentores 

disponibilizaram no site da instituição uma ficha pessoal como um mini-currículo com foto e; 

os mentees acessaram esse site e identificavam por meio de uma ficha os três mentores que 

gostariam de ter contato. De posse dessa informação a equipe entregou as respectivas fichas 

aos mentores para avaliarem e conversarem individualmente com os mentees. A partir dessa 

conversa foram identificadas parcerias, que o entrevistado ilustrou como se fosse uma adoção 

do mentee pelo mentor. Isto posto, aquele mentee pode ir e participar de uma semana de 

atividades daquele CEO para vivenciar como é, participar de um processo em uma indústria, 
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participar, enfim, da vida mais empresarial. Assim, alguns mentees percebam que, “talvez não 

é isso que quero para a minha vida”, e outros falam “é exatamente isso que eu quero!”. Após a 

vivência dentro de uma empresa, espera-se que durante o curso, os estudantes comecem a 

redirecionar a vida acadêmica para essa ênfase.  

Em relação ao desenvolvimento e difusão de conhecimento, a Instituição é muito bem 

posicionada. Os docentes têm uma experiência e um know-how em resoluções de problemas 

pontuais, logo é uma atividade fortemente desenvolvida nos cursos de extensão universitária. 

Em vista disso, na instituição tem os dias de campo, que os docentes convidam pesquisadores 

de fora e até produtores, para discutirem sobre as soluções. Hoje os docentes desenvolvem 

essa atividade também em outros lugares, como exemplos os Estados de Mato Grosso e 

Goiás; inclusive em Goiás foi realizado um curso de duração de um ano e meio. Esses cursos 

para atender o público de interesse e efetivamente difundir conhecimento, não pode ser 

realizado durante a semana, uma vez que os indivíduos têm compromissos; são fazendeiros 

e/ou pecuaristas que durante a semana têm atividades e não vão querer deixar suas atividades, 

assim a instituição oferece os cursos de sexta à noite, de sábado a domingo, fazendo isso em 

vinte Estados diferentes. 

Além da difusão que é realizada por meio dos cursos, a instituição ajuda a esclarecer e 

divulgar os assuntos sobre agronegócios, que possui competência e experiência, no programa 

Globo Rural semanalmente. Também, o entrevistado comentou que atendem ao público em 

um departamento que é denominado “Casa do Produtor Rural”. O departamento recebe 

centenas de ligações diárias de produtores, donas de casa, entre outros, que querem 

informações, a instituição está se esforçando para levar a informação de uma maneira mais 

didática, com menos termos técnicos e jargões. Tem uma equipe que faz a tradução dos 

termos técnicos e jargões para uma linguagem mais simples e clara para o público mais leigo, 

porém que tem interesse no assunto. Essas são as iniciativas da instituição que foge daquelas 

mais convencionais de uma universidade que são as publicações e congressos científicos. O 

entrevistado afirmou que essas iniciativas são ações que a instituição entende que são formas 

de difundir o conhecimento com outro público que não é acadêmico. 

Existe uma geração de conhecimentos novos e de boas ideias nos estudos realizados 

pelos alunos de doutorado, segundo o entrevistado. Necessitaria de criar um grupo de alunos 

de doutorado que também possam difundir o conhecimento e atender as demandas de 

trabalhos da sociedade, uma vez que o doutorando já possui um nível técnico necessário para 
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contribuir com a instituição. Ainda, falta um indivíduo que possa desenvolver esta conexão de 

uma maneira mais adequada para oferecer e apresentar o conhecimento gerado dentro da 

instituição. 

 

4.2.4. Resultados dos fatores externos e internos 

Neste item são apresentadas as respostas da questão 4 (“Quais os resultados dessas 

ações? Baseado na sua experiência, quais fatores externos que mais influenciam a IES?”) e da 

questão 5 (“Baseado na sua experiência, quais condições internas favorecem a 

implementação do marketing de relacionamento?”). da parte B do questionário. 

Após análise das respostas, o resumo consta na Tabela 27. 

 

Tabela 27 – Tabela resumo das respostas sobre fatores externos e internos (Unidade B) 

CATEGORIA COMPONENTES DAS RESPOSTAS 

Fatores externos 

(INST) Redução de recurso, diminuição do 
índice de captação de recursos 
(P) Oportunidade de mudança de 
comportamento 

Fatores internos 
 

(INST) Atendimento das normas internas para 
interação universidade-empresa 
(P) Pesquisa de qualidade e produto bem feito, 
presença de pesquisadores nas empresas 

Fonte: Entrevistas, 2016. 

 

Para o entrevistado o fator externo que influencia o empenho é a falta de recurso no 

país. Se tivesse recurso abundante, talvez essas iniciativas não seriam tão intensificadas. No 

entanto, a crise pode ser tornar uma oportunidade de atuar em situações que antes os docentes 

não tinham despertado, uma vez que o pesquisador estava mais acostumado com os projetos 

de pesquisa e foi treinado para isso. Agora, o próprio tem que sair dessa inércia e sair dessa 

zona de conforto para buscar outras alternativas. Mas o que impulsiona é o momento diferente 

da restrição de recurso.  

A primeira condição interna é ter um bom trabalho inicial e a manutenção na 

qualidade de informação gerada, caso contrário pode fazer o que for, se não tiver a qualidade 

na pesquisa não há possibilidade da relação se manter entre os envolvidos. Assegurando isso, 

já se pode pensar em uma meta em qualquer situação e, assim, tentar trazer os funcionários de 
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empresas e das indústrias às universidades. Por outro lado, pode pensar em envolver os 

veteranos, como pós-doutorados, para ter presença mais intensa de pesquisadores nas 

empresas. Se o pesquisador tem uma pesquisa de qualidade e um produto bem feito o contato 

será contínuo, surgirão novas ideias e a relação se manterá a longo prazo. Cabe observar que é 

necessário consultar as normas internas em vigor para criação da interação universidade-

empresa. 

 

4.2.5. Estratégias para captação de recursos na IES 

Neste item são apresentadas as respostas da questão 6 (“Que tipo de estratégias que 

são utilizadas pela IES para captação de recursos?”), da questão 7 (“O que você poderia me 

dizer sobre desenvolvimento de campanhas e solicitações a outras fontes de financiamento 

pela IES?”), da questão 8 (“Na sua opinião, após a criação do departamento que dá apoio aos 

alunos e docentes/pesquisadores (EAIP) houve diminuição da sobrecarga burocrática e 

continuidade de buscar novos auxílios e bolsas na IES?”) da parte A e da questão 8 (“O que 

você poderia me dizer sobre as parcerias entre universidades, centros de pesquisa, governo e 

empresas de maneira que o relacionamento se torne mais duradouro e frutífero?”) da parte B 

do questionário. 

Após análise das respostas, o resumo consta na Tabela 28. 

Tabela 28 – Tabela resumo das respostas sobre estratégias para captação de recursos na IES 
(Unidade B) 

CATEGORIA COMPONENTES DAS 
RESPOSTAS 

Estratégias  
Captação de recursos 

(INST) Discussão de novas 
estratégias para captação de recursos, 
captação na mesma linha de 
financiamento, aproximação com as 
empresas e ministérios 

Campanhas  
Outras fontes de financiamentos 

(INST) Comunicação do valor da 
instituição à sociedade, visita a 
escolas públicas, aberta o campus 
para visita pública 

Departamento de apoio 
Docentes/pesquisadores 
Alunos 

(P) Falta recursos para ter um apoio 
para o pesquisador e aluno, Ajuda 
mútua entre os pesquisadores, 
contribuição da Comissão de Pesquisa 

Parcerias  
Universidades, centros de pesquisa, governo 
e empresas 

(INST) As regras precisam ser bem 
definidas e claras, a relação precisa 
ser construída por etapas  

Fonte: Entrevistas, 2016. 
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O entrevistado explicou que as estratégias para captação de recursos que existem na 

instituição, no entanto, estão sendo discutidas para se tornar mais adequadas à atual realidade. 

A instituição está acostumada com a estratégia que vem sendo utilizada há décadas, 

basicamente, a busca de recursos é realizada na FAPESP, no CNPq e na CAPES. Na CAPES 

mais sob o ponto de vista de bolsas de mestrado e doutorado. Hoje, a estratégia continua nessa 

linha, no entanto, tem se pensar em outras formas de captação. Assim, a instituição está 

buscando o setor privado (empresas) e os Ministérios (Agricultura, Ambiente e 

Desenvolvimento Agrário) onde pouco atua. O entrevistado observou que nos Ministérios, os 

ministros e os secretários são egressos da instituição e nota-se a uma falta de identificação 

com a instituição. Agora, o mais difícil é se aproximar com o setor privado, a instituição não 

tem essa cultura e está numa curva de aprendizado em como se aproximar. Basicamente, hoje 

é a empresa que se aproxima, e o entrevistado explicou: 
 

“A gente dificilmente vai e `olha, tem uma solução aqui para o seu problema`. Não faz isso! – E é coisa 

que a gente precisa fazer. Então uma das iniciativas que eu diria, que eu gostaria de mencionar aqui como 

estratégia para esse último aspecto com as empresas, nós temos criado ambientes para essa discussão; temos 

criado, por exemplo, a oportunidade de interagir com essas empresas, por exemplo, via workshop.” 

 

O Worshop é organizado somente em um dia, no período da manhã as empresas 

mostram as demandas e o que as próprias têm interesse; no período da tarde os docentes e os 

técnicos pronunciam `eu tenho uma solução para isso. A partir disso, cria-se oportunidades 

para criar uma parceria e começar a discutir sobre as questões apresentadas no evento. A 

instituição promoveu alguns e necessita fazer muitos outros workshops. 

Existem campanhas aos egressos da instituição para voltarem ao ambiente 

universitário já relatado anteriormente. Para complementar, o entrevistado explicou que a 

Universidade está procurando por meio de planos de comunicação mostrar o valor que possui 

e que a população não necessariamente percebe. A EMBRAPA faz muito bem isso, se tem 

alguma iniciativa, mesmo que pequena, já sai nos meios de comunicação e tem que ser assim 

mesmo. Na instituição, às vezes tem ações importantes que não são informadas à comunidade 

e sociedade e, às vezes, ambas não percebem o valor de uma universidade. Um exemplo 

bastante interessante: foi no ano passado, que foi elaborado um livro `Contribuição da USP 

nos 80 anos de vida` e o livro foi mais um compêndio de todas as unidades e suas 

contribuições. Foram realizadas matérias na televisão, no jornal e em outros meios de 
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comunicação sobre cada capítulo do livro. Desta forma, mostrou evidências segundo o 

entrevistado. 
 

“`puxa, eu não sabia que hoje temos um código florestal` [...] e foi por causa da universidade. Eu não 

sabia que existe um Plano de Recurso Hídrico; se a gente tem hoje a situação da água no Brasil,  e em alguns 

lugares, deficiente em água, mas tem alguém pensando nisso. Olha, eu como hoje o arroz porque a instituição 

melhorou geneticamente esse arroz e hoje dá para comer, porque antes não dava! – O arroz que tínhamos aqui 

era extremamente selvagem. [...] você tem hoje frango sendo produzido em 25 dias[...], sem hormônios, porque 

houve um melhoramento genético. Antes demorava 60 dias. [...] dá para exportar hoje melancia quadrada, não-

redonda, que fica girando no caminhão[...] E assim por diante! E as pessoas não tinham essa percepção.” 

 

É um esforço de comunicar mais no sentido da sociedade perceber e dar valor no que é 

feito dentro de uma Universidade e que isso possa alavancar em outras ações. 

Outra iniciativa é a visita em escolas públicas para divulgar melhor a Instituição, 

realizada pelos bolsistas indicados pelas coordenações dos cursos e, também, a Instituição 

recebe o público interessado em conhecer os cursos e o ambiente universitário. 

Como a Instituição está passando por uma fase de reestruturação devido a questões 

financeiras, os docentes estão com uma carga burocrática muito alta uma vez que os docentes 

e funcionários estão aderindo ao Plano de Incentivo à Demissão Voluntária (PIDV). O 

entrevistado considera importante que os docentes tivessem mais tempo para se dedicarem em 

melhorar e atualizar as aulas e pensar na essência de um projeto cientifico e, não nos 

formulários que próprio precisa preencher. Existe uma solidariedade por parte da 

administração da Instituição, no entanto, faltam recursos financeiros para investir neste apoio 

aos docentes.  

Segundo o entrevistado a Universidade está mais preparada para vivenciar todos os 

processos de uma pesquisa, no entanto, muitos docentes e funcionários estão aderindo ao 

PIDV. Na situação atual a Instituição está passando por um momento instável, no entanto, o 

processo de captação de recursos não é difícil, pois é realizado pelo próprio pesquisador. Os 

pesquisadores se ajudam informalmente e a Comissão de Pesquisa também contribui pela 

experiência dos membros que já submeteram os projetos às agências de fomento. E assim 

tendo um histórico, tem um pesquisador que já recebeu recurso de uma agência de fomento, 

passa a experiência adquirida para outro pesquisador. 
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As parcerias para serem frutíferas precisam ter primeiro as regras bem definidas e 

claras para não ter problema futuramente. O entrevistado explicou que regras bem definidas 

são: se a Instituição não puder divulgar os resultados e ter envolvimento de alunos, se não for 

um assunto de interesse bilateral entre universidade e empresa, se os pesquisadores da 

Instituição não estiverem à vontade sobre essas regras e também respeitando, obviamente, 

aquilo que a empresa preconiza, não dá nem para ter uma relação. O relacionamento 

interpessoal é assim, como um todo, então, se as regras são bem claras, e como todo 

relacionamento, começar com ações, talvez mais pontuais. Depois as duas partes vão se 

conhecendo até que iniciativas cheguem em propostas mais ambiciosas, com projetos maiores 

e multidisciplinares, em várias regiões e com vários participantes. 

 

4.2.6.Stakeholders mais importantes no processo de captação de recursos 

Neste item são apresentadas as respostas à questão 1 (“Na sua opinião, quais os 

stakeholders mais importantes no processo de captação de recursos?”), à questão 2 (“Como é 

o seu relacionamento com eles?”), à questão 3 (“Quais ações sua organização faz para 

engajar esses stakeholders?”), à questão 6 (“Você acha que existem estratégias para criar 

valor aos stakeholders na IES?”), à questão 7 (“Baseado na sua experiência, como selecionar 

os stakeholders para se relacionar a longo prazo com a IES?”), à questão 9 (“Que tipos de 

dificuldades você encontra na IES para desenvolver uma gestão de relacionamento a longo 

prazo com os seus stakeholders mais importantes?”)  e à questão 10 (“Na sua opinião, a IES  

estabelece métricas para avaliar o relacionamento com os diversos stakeholders?”) da parte B 

do questionário. 

Após análise das respostas, o resumo consta na Tabela 29. 
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Tabela 29 – Stakeholders (Unidade B) 

CATEGORIA COMPONENTES DAS RESPOSTAS 

Stakeholders  
Captação de recursos 

(INST) Relação limitada com o governo, relação 
com indústrias e empresas de agronegócios 
(P) Parcerias com as empresas e indústrias, 
produção científica, submissão de projetos 

Relacionamento 
Stakeholders  

(INST) Relacionamento mais intenso com governo 
e empresa/indústria, em processo de melhoria 

Engajamento  
Stakeholders 

(INST) Convite para participação feiras e mostras 
tecnológicas 

Criação de valor 
Stakeholders 

(INST) Reconhecimento das ações dos funcionários 
e dos docentes, interação das empresas com a 
instituição 

Stakeholders 
Relacionamento a longo prazo 

(INST) Competência da instituição e idoneidade da 
empresa 

Gestão de relacionamento  
Stakeholders (INST) Esforço para reduzir a burocracia 
Métricas 
Relacionamento (INST) Necessidade da criação de métricas 

Fonte: Entrevistas, 2016. 
 

Os stakeholders hoje mais importantes para a instituição na captação de recursos são 

as agências de fomento. Essas agências, segundo o entrevistado, continuarão sendo 

importantes, mas têm uma limitação de recurso, e com a economia não indo bem, o recurso 

está bem reduzido. Apesar de a situação econômica não estar boa no país, as indústrias e as 

empresas de agronegócios devem também ser o foco da instituição para a captação de 

recursos; são stakeholders importantes, no entanto pouco lembrados ou aproveitados pela 

instituição. Os docentes têm resolvido problemas nas empresas e nas indústrias, e pode-se 

pensar que as próprias possam contratar os docentes para produzirem pesquisas úteis para 

elas. 

O entrevistado comentou que o docente é o stakeholder mais importante, pois avalia-

se sua produção científica, inclusive a submissão de projetos de pesquisa às agências de 

fomento. 

O relacionamento tem sido mais intenso nos últimos tempos em função da 

participação do entrevistado na Comissão de Relações Institucionais. Antes, a relação se dava 

caso a caso; hoje, há uma ação mais institucional. A impressão é positiva, uma vez que está 

sendo possível relacionar-se tanto com o governo quanto com a empresa/indústria, sabendo 

conversar melhor, acertar melhor os pontos e as arestas que sempre tiveram estão sendo 

arrumadas. O contato está sendo mais tranquilo, assim, o entrevistado vê o relacionamento de 
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forma mais positiva e estão em processo de melhoria. Pretende-se que esse processo seja 

contínuo, mesmo que esteja ainda engatinhando neste assunto. 

As ações de engajamento é convidar para ver a realidade de uma universidade; 

participar das feiras organizadas e das mostras tecnológicas; comentar sobre `Incubadora de 

Empresas`, que faz um excelente papel nessa relação, estimulando e incentivando as ações 

entre universidades e empresas - da visita do pesquisador à empresa e da empresa à instituição 

- mas ainda de forma tênue, para incentivar essas discussões. 

Para criar valor, o entrevistado explicou que, do lado da universidade, é reconhecer as 

ações e até inclui-las nas atividades de pontuação dos funcionários, dos docentes, e, porque 

não, nos sistemas de avaliação dos docentes. Então, até pouco tempo atrás não se valorizava 

patente. O indivíduo que tivesse uma patente e o envolvimento para obter uma patente, o 

próprio não tinha peso algum, não era uma atividade valorizada nas avaliações dos docentes, 

inclusive no curriculum Lattes, há alguns anos atrás, também não tinha como o pesquisador 

incluir uma patente. O funcionário que tivesse uma relação com a empresa poderia incluir 

algum ponto na progressão da carreira e não existe ainda essa valorização. Hoje, tem uma 

valorização um pouco maior ao docente, não é um reflexo somente dessa instituição, é como 

um todo, segundo o entrevistado. Aos poucos, os indivíduos e as instituições vão se atentando 

a esse tipo de valorização. Em relação à empresa, é a oportunidade de estar em contato com 

instituições que tenham, supostamente, know-how, no estado da arte e no conhecimento. 

Então, a empresa pode se disponibilizar a conversar, interagir e criar oportunidades para 

resolver problemas que, talvez, sozinha, teria mais dificuldades. 

A Instituição busca aqueles stakeholders que mais interessa no ponto de vista de 

idoneidade. Assim, é a afinidade que existe da competência que a instituição tem para manter 

essa parceria a longo prazo e a idoneidade da empresa, porque, afinal de contas, há um risco 

de ter uma parceria com uma empresa e amanhã ter um prejuízo na imagem para as duas 

partes. O porte da empresa não é tão importante, mas que estejam trabalhando em prol de um 

objetivo que a gente acredita, que é o desenvolvimento sustentável do agronegócio. 

A dificuldade para desenvolver uma gestão de relacionamento de longo prazo é a 

burocracia. Há um esforço da instituição em tentar reduzir essa burocracia de forma mais 

rápida. 

O relacionamento com empresa era visto na universidade até pouco tempo atrás, 

segundo o entrevistado. 
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[...]como uma coisa meio `pecaminosa`. `Poxa, mas o que a universidade está se relacionando com 

empresas?` É algo que era até negativo[...] 

 

Hoje a visão é diferente, uma vez que a possibilidade de interação é mais bem 

estabelecida e as regras são mais claras. Em vista disso, a Instituição precisa criar as métricas 

para avaliar o relacionamento. 

 

4.3. Caso 3 - Unidade C 

A Instituição tem 8 cursos de graduação, 2 mestrados acadêmicos, 3 mestrados 

profissionais e 2 doutorados, cursos de especialização, cursos de extensão, educação 

continuada, educação a distância e cursos voltados para empresas, bem como unidades 

localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. 

O crescimento da IES pode ser traduzido no reconhecimento como centro de 

excelência no ensino de Comunicação, Marketing e Gestão. Nessa década, houve a introdução 

dos programas de mestrado e doutorado, como também dos setores de pesquisa acadêmica e 

atividades culturais. Assim, a IES continua buscando desenvolver novos horizontes, como o 

lançamento de cursos de graduação em Sistemas de Informação em Comunicação e Gestão 

(São Paulo), que dispõe de um currículo de disciplinas pioneiro no Brasil: em 2015, Ciências 

Sociais e do Consumo (São Paulo) e Cinema e Audiovisual (Rio de Janeiro). 

A unidade do Rio de Janeiro conta com o Núcleo de Economia Criativa, que além de 

atuar com os demais núcleos especializados, como o de Empreendedorismo e o de Pesquisa, 

aproxima cada vez mais os alunos da realidade e das necessidades do atual e dinâmico 

mercado da comunicação e negócios. Além disso, colaboram no fomento a pesquisas 

científicas nas áreas afins, que servem de base para a implementação de políticas públicas e 

contribuem para melhor qualificação dos profissionais que estarão no comando de projetos e 

de empresas no futuro. 

Muito mais do que formar profissionais, a Instituição desempenha sua missão de 

incentivar cidadãos cada vez mais responsáveis e preocupados com questões sociais, 

econômicas, culturais e ambientais. Valores como “responsabilidade social e ética” permeiam 

as disciplinas de todos os cursos oferecidos, fazendo com que os estudantes desenvolvam e 

potencializem sua capacidade de criar alternativas viáveis para o mundo atual e sejam 

gestores aptos para atuar nessa nova dinâmica. 
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Assim, a instituição conta com uma área voltada a causas sociais, desenvolve projetos 

voluntários de consultoria de marketing e negócios para ONGs com baixo Índice de 

Desenvolvimento Humano, sendo todo o trabalho organizado e gerido pelos próprios alunos. 

O empreendedorismo também é um pilar da Instituição. Os alunos são cada vez mais 

instigados a desenvolver suas próprias empreitadas e a apostar em sonhos, antes quase 

inatingíveis. Com isso, desenvolve-se a cultura do empreendedorismo dentro de um ambiente 

educacional e espera-se, num curto espaço de tempo, obter o equilíbrio entre executivos de 

sucesso e negócios rentáveis e sustentáveis. 

Na pesquisa de campo, entrevistaram-se três profissionais que ocupam os cargos de 

coordenador de programa (duração: 66 minutos), pró-reitor de pesquisa e pós-graduação 

(duração: 39 minutos) e pesquisador (duração: 89 minutos) na área de pesquisa e pós-

graduação da Instituição. As entrevistas foram realizadas em fevereiro de 2017 na própria 

unidade, gravadas e transcritas. 

 

4.3.1. Histórico 

A terceira unidade investigativa é uma IES sem fins lucrativos. Nasceu em 1951, 

iniciando as atividades na década de 50 na cidade de São Paulo. A instituição reunia, naquele 

tempo, profissionais do mercado para ministrar seu curso livre; todavia conserva até o 

presente a filosofia de sempre associar a prática com a teoria, que hoje caracteriza a maioria 

de seus cursos superiores. Ocupou uma sala do Museu de Arte de São Paulo (Masp) e 

manteve-se instalada até 1955, quando mudou-se para instalações próprias. 

Adaptaram-se os cursos de comunicação para o formato de quatro anos, sendo logo 

depois reconhecidos pelo Ministério da Educação. 

A unidade do Rio de Janeiro está presente na cidade carioca desde 1974, onde se 

mantém como referência em marketing, comunicação e gestão. A cidade tem vocação para ser 

criativa, e o compromisso com a inovação, a responsabilidade social, a criatividade, o 

empreendedorismo e os negócios formam o pilar de atuação da Instituição. 

A unidade de São Paulo, em 1981, a Instituição implantou os cursos de pós-graduação 

lato sensu e criou o curso de graduação em Administração, com ênfase em Marketing. A 

Instituição entrou em um excelente ciclo de crescimento e desenvolvimento, passando por 

uma reestruturação na gestão, assim como no conteúdo dos cursos. 
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A unidade de Porto Alegre foi criada em 1985 e é fruto de uma intensa trajetória de 

trabalho, envolvimento, sonhos e conquistas, tudo isso alicerçado em uma relação verdadeira 

de confiança com os empreendedores da região sul do país. Consolidou-se como uma 

Instituição de Ensino de excelência, líder e inovadora que busca atender às demandas de um 

mercado globalizado e competitivo nas áreas da Comunicação, do Marketing e da Gestão, 

sem nunca descuidar-se da realidade local. 

A partir da criação da Diretoria de Pesquisa e Formação Científica, em 2010, alguns 

anos mais adiante passou a denominar-se Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto 

Sensu, que iniciou o desenvolvimento de todas as atividades de pós-graduação stricto sensu e 

pesquisa nesta IES, inclusive o de buscar financiamentos de bolsas e auxílios para capacitar os 

recursos humanos e desenvolver as pesquisas a partir das agências de fomento. 

Para esse fim, a respectiva Pró-Reitoria oferece um escritório institucional de apoio ao 

pesquisador (EAIP) que dá suporte aos docentes, pesquisadores e alunos para a realização das 

atividades de pesquisas promovidas sob a orientação dos coordenadores dos projetos, 

acompanha as ações de iniciação científica (IC) e de pós-doutorado, monitora a documentação 

de auxílios e programas da IES para a obtenção de auxílios financeiros. Além disso, dá 

suporte à formação dos grupos de pesquisa na IES. 

 

4.3.2. Participação, o papel e os resultados no processo de captação de recursos 

Neste item são apresentadas as respostas à questão 1 (“Quem participa neste 

processo?”); à questão 2 (“Qual o seu papel neste processo?”) e à questão 3 (“Quais os 

resultados deste processo?”) da parte A do questionário. 

Após a análise das respostas, o resumo consta na Tabela 30. 
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Tabela 30 – Tabela resumo das respostas sobre participação, o papel e os resultados (Unidade 
C) 

CATEGORIA COMPONENTES DAS RESPOSTAS 

Participantes 

(P)esquisador 
(G)overno 
(ESCR-P)ritório de apoio à pesquisa da IES 
(INST) Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-
Graduação e outros 

Papel de cada um 

(P) Responsável pela pesquisa e pelo recurso 
(G) Fomentador e regulador de recurso 
financeiro à pesquisa 
(ESCR-P) Facilitador do processo de captação 
(INST) Promover atividades de pesquisa e de 
ensino na pós-graduação 

Resultados obtidos 

(INST) Valorização da instituição, melhoria na 
imagem 
(P) Qualidade, publicação de papers em 
periódicos, parcerias com pesquisadores 
(ESCR-P) Melhor relacionamento com 
stakeholders, serviços diferenciados, aumento 
significativo da captação de recursos 

Fonte: Entrevistas, 2017. 

 

Na captação de recursos, quem participa desse processo é o docente, como 

pesquisador, e um escritório de apoio a projetos. Assim, existe um staff capacitado que auxilia 

no processo de captação de recursos dando informações relacionadas aos editais públicos.  

O papel do entrevistado é o de pesquisador, que propõe uma pesquisa, ou seja, 

projetos que possam ser aplicados aos editais lançados pelas agências de fomento. O 

pesquisador precisa buscar recursos financeiros para auxílio no desenvolvimento dos projetos 

de pesquisa e para apresentação de trabalhos nos congressos nacionais e internacionais. A 

captação de recursos externos é importante para o docente e para o programa de pós-

graduação, dado que mostra a qualidade da própria pesquisa dentro da instituição. O docente 

precisa mostrar a relevância de sua pesquisa para as agências de fomento. Se a execução da 

pesquisa estiver sendo financiada por uma agência de fomento, isso mostra que a pesquisa 

realizada pelo docente do programa de pós-graduação está sendo reconhecida em termos 

acadêmicos.  

Além disso, o papel do pesquisador seria fazer uma pesquisa de qualidade e mostrar os 

resultados a partir da difusão do conhecimento de fato, porque, afinal de contas, ele os 

recursos para mostrar as pesquisas e representar, principalmente quando o congresso é 

internacional, a difusão do conhecimento produzido no país. No momento em que há a 
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oportunidade de mostrar o trabalho ao público externo, principalmente em conferências 

internacionais, os pesquisadores começam a difundir aquilo que é produzido no programa de 

pós-graduação stricto sensu, em conjunto com outros docentes, outros pesquisadores, com os 

alunos. 

O papel do pró-reitor de pesquisa e de pós-graduação é principalmente promover 

atividades de pesquisa e de ensino na pós-graduação, bem como dedicar-se para conseguir 

recursos para o financiamento da pesquisa na Instituição. A entrevistada comentou que é um 

trabalho inglório pois o Brasil não tem uma cultura de financiamento, e as instituições 

dependem das agências de fomento; no entanto, as agências de fomento priorizam as IES 

públicas. Então, estar em uma IES privada e conseguir ter acesso às fontes de recursos é um 

trabalho bastante árduo e difícil. 

A entrevistada apontou que apesar de a Instituição ser de nicho, oferecer dois 

mestrados e doutorados acadêmicos, três mestrados profissionais e um terceiro em breve na 

unidade Sul; a arrecadação se aproxima bastante daquela própria de uma instituição de grande 

porte. 

Para a entrevistada, o grupo de pesquisa que ela mesma lidera participa dos projetos de 

pesquisa e desenvolve o processo de captação de recursos. No entanto, o pesquisador 

responsável pelo projeto é quem submete a proposta. Por isso, sua produção cientifica, a 

capacidade que a pesquisadora tem para coordenar um grupo e de gerir o projeto, o 

reconhecimento da comunidade e da área onde ela está inserida foi o que mais contou nesse 

tempo. Talvez, o sistema funcione de uma forma um pouco individualista pois é muito 

centrado na figura do pesquisador, e ninguém concede recursos para o grupo. 

O papel da entrevistada é um pouco construir os projetos a partir da sua história de 

pesquisa, da área em que atua, das especificidades de sua formação, dentro do escopo da área 

de concentração do programa; Há que se fazer essa adequação, o que envolve também o 

projeto, porque os alunos têm suas próprias pesquisas. Em função disso, a pesquisadora é uma 

articuladora de todo esse processo pois a ela cabe ter essa visão estratégica de uma série de 

elementos a serem considerados o tempo todo para a captação do recurso. É inegável a 

importância do respaldo dado pelo nome da instituição: um bom pesquisador contando com o 

apoio de uma boa instituição. A figura do pesquisador, no contexto institucional, tem também 

um valor simbólico para as agências financiadoras, o de que, ao final do processo, a pesquisa 

terá qualidade, a formação dos alunos será concluída e haverá frutos dessa pesquisa. Cada 
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agência tem um modo de relacionar-se com o seu público. Por isso, é necessário considerar 

onde o pesquisador pode se inserir para essa captação de recurso. No caso da área de 

humanas, existe uma peculiaridade em relação as áreas tecnológicas, biológicas: as pesquisas 

não geram um produto muito claro, como: “Ah, eu vou fazer um protótipo de alguma coisa`. 

Às vezes é a reflexão, o pensamento crítico, uma contribuição que o grupo pode dar ao setor 

para repensar suas práticas, e isso às vezes não é tão palpável. De vez em quando, os 

pesquisadores conseguem transformar o produto acumulado em um produto, como o museu 

da imigração com a construção de uma plataforma, mas isso nem sempre acontece. 

O resultado é que a captação de recursos alavanca a pesquisa, pois garante que ela 

exista e não fique só no papel; possibilita ter estrutura para desenvolvê-la e imprimir-lhe. 

Esses recursos se prestam a desde ter material para fazer a pesquisa, equipamentos, 

bibliografia, participação em congressos científicos e apresentação dos resultados, bem como 

realização de trabalho de campo e tradução de um artigo. Existem vários elementos que dão 

esse impulso à pesquisa, que garantem esse suporte, além de o pesquisador não ter de produzir 

sozinho por que existem alunos que trabalham em conjunto com os pesquisadores. A bolsa 

para o aluno é uma captação também. O aluno bolsista é muito melhor, porque tem mais 

tempo e pode ser cobrado com atividades, estar presente na instituição, fazer parte do grupo 

de pesquisa trabalhando, alinhavando a pesquisa do orientador, isso tudo confere outro status 

ao conhecimento, mais do que aquele aluno que não pode vir porque trabalha. O aluno que 

trabalha não consegue viver o ambiente da pesquisa, não vive aquelas etapas todas, não 

consegue adquirir a experiência necessária. A entrevistada explicou que esse ambiente da 

pesquisa é fundamental para toda a instituição, inclusive para a graduação, porque o aluno 

vem para a iniciação cientifica, vem para o trabalho de conclusão de graduação e é excelente a 

construção do conhecimento que não ocorre somente na pós-graduação. 

Além disso, a entrevistada explicou que o papel da universidade é pensar, por mais 

que isso incomode, há que pensar e confrontar as ideias para formação de indivíduos críticos, 

tanto para o mercado mais tradicional como para o mercado mais alternativo.  

 

4.3.3. Cultura empreendedora na IES 

Neste item são apresentadas as respostas à questão 4 (“Na sua opinião existe uma 

cultura empreendedora na IES, que proporcione as relações entre universidade, governo e 
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empresas?”) e à questão 5 (“O que você poderia me dizer sobre desenvolvimento e difusão de 

conhecimentos criativos e inovadores na IES?”) da parte A do questionário. 

Após análise das respostas, o resumo consta na Tabela 31. 
 

Tabela 31 – Tabela resumo das respostas sobre cultura empreendedora e difusão de 
conhecimentos (Unidade C) 

CATEGORIA COMPONENTES DAS RESPOSTAS 

Cultura empreendedora (INST) Construção da cultura empreendedora 
na instituição 

Conhecimentos criativos e 
inovadores 

(P) Produções de dissertações, teses e livros, 
produção de workshop para escolas, oferta de 
oficinas e cursos 

Fonte: Entrevistas, 2017. 
 

A cultura empreendedora está dando os primeiros passos na Instituição, e a 

entrevistada considera importante buscar um modelo que seja viável, a exemplo da PUC-RJ, 

que é uma Instituição que mantém uma relação de bom nível, de excelência acadêmica e que 

mais capta recursos financeiros à pesquisa. 

Na opinião da entrevistada, essa palavra é voltada para o mercado, mas existem 

iniciativas muito importantes na construção desse diálogo e na articulação com os setores 

pensando na realidade do Brasil pois quando se olha para os modelos dos Estados Unidos, a 

instituição acaba se perdendo um pouco. O Modelo básico de pesquisa no Brasil é o Estado 

que financia. A empresa, de vez em quando entra, mas não tem uma tradição de 

financiamento da pesquisa no Brasil. Tem-se uma tradição pública de financiamento, que 

envolve o CNPq, a FAPESP e FINEP. O relacionamento com todas as agências do governo é 

importantíssimo para os pesquisadores. A entrevistada não tinha esse dado, sobretudo nas 

ciências mais “duras”. Imagina-se que 90% deve ser do governo, mesmo que sejam empresas 

públicas, como Petrobrás. Portanto, as instituições hoje de nível superior que querem pesquisa 

fatalmente têm que se relacionar bem com o Estado, seja em nível estadual, federal ou 

privado. Quando é possível relacionar-se com a empresa, isso não é ruim, é bom, mas não se 

pode pensar que a empresa garantirá a subsistência da pesquisa: a pesquisa não dá lucro, mas 

sim conhecimento. 

A empresa pode entrar como parceira, pode complementar a pesquisa, mas não existe 

tradição de nenhuma empresa brasileira ou indústria, ao nível dos países mais desenvolvidos, 

como Alemanha, EUA, que consiga bancar. A não ser algum setor, um nicho, como 
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medicamentos, que consiga bancar uma pesquisa para manter o sistema. E mais um cuidado 

que se deve tomar, não é porque o Estado é `bonzinho`, mas a empresa também tem seus 

interesses, e a instituição não pode confiar tudo para empresa, visto que é necessário ter uma 

pesquisa com autonomia. Assim, se a empresa confere essa autonomia aos pesquisadores 

serem críticos, é perfeito! Mas não é só empresa, segundo a entrevistada, embora o Estado 

tenha os seus problemas também, é bom porque o pesquisador pode entrar no sistema que não 

interessa para ninguém, mas é importante para a sociedade, de repente, um remédio 

alternativo, coisas que a empresa não quer já que não dá lucro. 
 

“E isso é importante pesquisar, resolver um problema social, uma moradia popular, se a empresa não 

está interessada, quem vai fazer? – Como a sociedade vai avançar[...] Acho que nesse sentido o Estado é mais 

interessante porque ele tem mais essa pluralidade de captar recursos e investir em várias áreas que não seja uma 

única, assim. Isso dá mais abertura para a sociedade ter uma ciência... não focada só em uma coisa[...] Uma 

ciência que atenda mais necessidades” 
 

É necessário ter a percepção de que o ambiente universitário não é uma coisa qualquer, 

existe uma diferenciação no tocante ao funcionamento pois a lógica do sujeito de pesquisa é 

outra, a relação com o governo e o Estado é outra, o conhecimento, a produção do 

conhecimento ainda uma outra coisa. Portanto, nota-se que a pós-graduação stricto sensu 

corresponde a  um capital simbólico muito mais do que econômico nesse sentido. 

Em relação ao desenvolvimento e à difusão de conhecimento, as dissertações são um 

produto que difunde conhecimento, bem como os livros, os artigos em periódicos dos 

pesquisadores e os alunos dos programas de pós-graduação. No entanto, ainda falta uma 

ferramenta que centralize todas as informações na Instituição. O entrevistado comentou que 

há muita coisa interessante, principalmente nas áreas de Marketing, Comunicação e Gestão 

Internacional. 

Para a entrevistada, é necessário criar estratégias para difundir o conhecimento. O 

pesquisador pode, por exemplo, oferecer um workshop para uma escola. A própria 

entrevistada criou uma plataforma de mídias no Museu da Imigração para atualizar o acervo 

com as mídias que vêm sendo coletadas com a pesquisa. O acervo é público e fica disponível 

para os indivíduos discutirem as ideias dos conteúdos digitais dos museus.  

A entrevistada contou sobre sua experiência de um curso na câmara municipal de São 

Paulo, o curso sobre migrações, aberto à comunidade. O conhecimento que está produzindo 
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atendeu uma série de interessados que trabalham com esse tema, de docentes a migrantes. 

Ademais, o grupo de pesquisa liderado pela pesquisadora, em parceria com o SESC, realiza 

oficinas para alguns setores empresariais, da sociedade e da educação, muito interessados nas 

pesquisas sobre migração. 

 

4.3.4. Resultados dos fatores externos e internos 

Neste item são apresentadas as respostas à questão 4 (“Quais os resultados dessas 

ações? Baseado na sua experiência, quais fatores externos que mais influenciam a IES?”) e à 

questão 5 (“Baseado na sua experiência, quais condições internas favorecem a 

implementação do marketing de relacionamento?”) da parte B do questionário. 

Após análise das respostas, o resumo consta na Tabela 32. 

 

Tabela 32 – Tabela resumo das respostas sobre fatores externos e internos (Unidade C) 

CATEGORIA COMPONENTES DAS RESPOSTAS 

Fatores externos 

(INST) Redução de recurso, sujeita oscilações 
econômicas e políticas 
(P) Imagem que possui recurso financeiro, 
concessão menor 
(ESCR-P) Aumento da prioridade das agências, 
diminuição do índice de captação de recursos 

Fatores internos 

(P) Relacionamento com confiança, trabalho sério e 
ético, infraestrutura adequada com apoio de 
departamento especializado, tratamento 
horizontalizado 
(ESCR-P) Contratação de responsável pela gestão 
do relacionamento, equipe eficiente  

Fonte: Entrevistas, 2017. 

 

Para o entrevistado, tem-se a imagem de que a instituição privada tem recursos 

dinheiro e, assim sendo, não precisa de auxílio financeiro. Essa imagem tem influência no 

momento da seleção de editais públicos (CNPq e CAPES). A despeito dessa concepção, as 

IES privadas estão necessitando também buscar outros recursos financeiros devido à 

diminuição de recursos internos.  

Nota-se que a avaliação dos projetos de pesquisa submetidos aos editais públicos pode 

sofrer alguma influência sobre essa imagem, principalmente se o avaliador for ligado a uma 

IES pública. Os projetos originados nas IES privadas podem ser aprovados, mas recebem 
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recursos menores, ao passo que os projetos das IES públicas recebem os maiores recursos. No 

entanto, é importante que a imagem da IES privada seja preservada para ter boas relações com 

as agências de fomento.  

Um fator interno importante em um relacionamento é a confiança pois se o 

pesquisador é sério ao realizar o projeto e tenta trazer algum resultado em termos de pesquisa 

e de aprimoramento, como a formação dos alunos de graduação, de mestrado ou de 

doutorado, demonstra que tem capacidade de realizar pesquisa. Portanto, é fundamental 

realizar um trabalho ético e sério para fortalecer as relações com os stakeholders. 

Em relação à instituição privada, isso pesa mais dado que o aluno tem de pagar as 

mensalidades do curso, os pesquisadores perdem as fontes de financiamento e, por 

conseguinte, há que readequar a perspectiva à situação que vivemos hoje. Por outro lado, 

também é interessante, porque quando há muito recurso disponível, perde-se um pouco o 

critério de qualidade. “Ah, tem muito recurso disponível, então vamos mandar todos os 

alunos!”. Nos momentos em que não há crise, a instituição tem menos preocupação com a 

alocação dos recursos porque as duas situações geram desvios que não são tão bons, mas 

todos os envolvidos estão sempre se adaptando às condições oferecidas pelos recursos 

públicos. A entrevistada comentou o exemplo da FAPESP: recentemente, houve um problema 

na administração de recursos de 1% previstos na legislação estadual destinados à pesquisa. 

O fator interno a favorecer o relacionamento é a estrutura que existe na Instituição. 

Segundo a entrevistada, o escritório trata do aspecto ligado ao relacionamento: interage o 

tempo todo com o sistema, que é do Estado, a partir das regras, entendendo-as, trabalhando 

para que sejam atendidas e para que os pesquisadores possam disputar o recurso segundo os 

critérios definidos nos editais. 

Outro fator interno favorável na Instituição é o tratamento horizontalizado no 

tratamento dos docentes. Todos os docentes têm o mesmo salário; não existem privilégios 

entre os docentes e o ambiente é bastante saudável. 

 

4.3.5. Estratégias para captação de recursos na IES 

Neste item são apresentadas as respostas à questão 6 (“Que tipo de estratégias que são 

utilizadas pela IES para captação de recursos?”), à questão 7 (“O que você poderia me dizer 

sobre desenvolvimento de campanhas e solicitações a outras fontes de financiamento pela 

IES?”), à questão 8 (“Na sua opinião, após a criação do departamento que dá apoio aos 



159 
 

alunos e docentes/pesquisadores (EAIP) houve diminuição da sobrecarga burocrática e 

continuidade na busca de  novos auxílios e bolsas na IES?”) da parte A e à questão 8 (“O que 

você poderia me dizer sobre as parcerias entre universidades, centros de pesquisa, governo e 

empresas de maneira que o relacionamento se torne mais duradouro e frutífero?”) da parte B 

do questionário. 

Após a análise das respostas, o resumo consta na Tabela 33. 

 

Tabela 33 – Tabela-resumo das respostas sobre estratégias para captação de recursos na IES 
(Unidade C) 

CATEGORIA COMPONENTES DAS RESPOSTAS 

Estratégias  
Captação de recursos 

(P) Busca de editais novos pelo Escritório, busca de 
outras fontes de financiamento, produz pesquisa 
com qualidade, melhoria no posicionamento 
competitivo 
(ESCR-P) Criação de escritório, competência 
individual, atendimento personalizado 

Campanhas  
Outras fontes de 
financiamentos 

(P) Pouca campanha, busca de editais de outras 
fontes pelos pesquisadores, busca de convênios com 
instituições internacionais 

Departamento de apoio 
Docentes/pesquisadores 
Alunos 

(P) Diminuição da sobrecarga burocrática para 
pesquisador, facilita na preparação da prestação de 
contas 
(ESCR-P) monitora os editais das agências de 
fomento, aumento no número de auxílios e bolsas, 
possibilita a condução de projetos de forma 
alinhada com a estratégia da pró-reitoria de 
pesquisa e pós-graduação, divulga os auxílios e 
bolsas recebidos no site do departamento 

Parcerias 
Universidades, centros de 
pesquisa, governo e empresas 

(INST) Estímulo aos pesquisadores realizarem pós-
doutorado no exterior, estímulo aos pesquisadores 
participarem de congressos científicos 
(P) Formalização das parcerias, busca de 
cooperação em rede para pesquisa 
(ESCR-P) Cooperação com serviço de qualidade, 
manutenção da confiança 

Fonte: Entrevistas, 2017. 

 

As estratégias são o apoio do Escritório que busca os editais abertos. E até os próprios 

pesquisadores buscam outras fontes de financiamento, como os oferecidos pela Fundação 

Japão, que pode até financiar um pós-doutorado. Um bom exemplo foi um edital publicado 

por essa fundação. Ele tornaria possível que alunos com projetos envolvendo bases de dados 

no Japão pudessem lá permanecer durante dois ou três meses com bolsa. Isso se aplicaria 

também a um doutorando, ao financiamento de um pós-doutorado ou mesmo ao pesquisador 
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que tivesse algum projeto de pesquisa cujo tópico fosse bem específico. Portanto, uma 

cooperação em termos de conhecimento, de fazer pesquisa em conjunto, mas com apoio 

financeiro de outras instituições que não os das agências de fomento no Brasil, mas no 

exterior, tais como a Fundação Japão, a Fundação Toyota e algumas outras possibilidades.  

As estratégias de que a instituição vem se valendo são as tradicionais. Desse modo, a 

instituição bate em portas onde o recurso já existe, pesquisa os editais das agências de 

fomento, vê as modalidades de financiamento e os pesquisadores tentam adequar-se a elas.  

Ainda assim, há uma ação bastante diferenciada em relação às outras instituições porque o 

escritório encaminha aos docentes os editais abertos. É um estímulo para que o pesquisador 

participe desses editais. Em outras instituições, geralmente é o docente sozinho que procura 

obter esse recurso.  

As estratégias utilizadas são aquelas com vistas a captar recursos por meio dos editais 

do CNPq, da CAPES e da FAPESP. Existem diversos editais, mas os pesquisadores os 

acompanham por meio da divulgação realizada pelo Escritório.  

O suporte do Escritório é fundamental para Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, 

pois os pesquisadores não conseguem dar conta de acompanhar o edital, os prazos, verificar a 

elegibilidade, formar a equipe. Não é possível ficar o tempo inteiro disponível para cuidar das 

questões burocráticas: a demanda de cada projeto é grande e burocrática. Além disso, há o 

fato de o recurso ser público e existem normas aplicáveis ao uso adequado do recurso 

recebido pelo pesquisador.  

O projeto de pesquisa tem de oferecer resultados; portanto, é fundamental que exista 

uma estrutura que assegure a relação com as agências de fomento. O pesquisador fica mais 

tranquilo pois há alguém ajudando a dar conta das tarefas. Com isso, ele se anima a pedir mais 

recursos. A entrevistada explicou: 
 

“[...]e a gente também se anima a pedir o recurso, eu vou pedir porque, mas só de pensar na prestação 

de contas, eu já não peço. [...] eu acho que eu mesma peço mais recurso, porque eu sei que tem auxilio do 

escritório. Antes, cada vez que eu pedia, eu pensava mil vezes, porque eu sabia que era eu que tinha que fazer; 

hoje eu peço muito mais coisas pós doc, mas tudo o que eu preciso em termos de informação o escritório traz. Eu 

não me preocupo. A minha conta pós doc, se o aluno precisa de informação, tem o escritório, tem essa cobertura. 

Isso alivia imensamente o docente.[..]” 

 

A entrevistada também considera que o apoio dado pelo escritório coloca a Instituição 

frente às agências em um patamar e status diferenciado, isso significa que a instituição leva a 
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sério a pesquisa e tem estrutura para essa finalidade. O recurso será utilizado com cuidado e 

qualidade e dentro das regras exigidas pelos órgãos de controle. Isso é fundamental para a 

Instituição. 

Nesse sentido, a Instituição é muito interessante porque há esse cuidado e espera-se 

que esse respaldo seja mantido. As agências de fomento devem levar em conta o apoio 

institucional no momento da concessão do recurso financeiro. O pesquisador precisa 

apresentar um projeto com qualidade, a Instituição precisa oferecer uma boa infraestrutura e a 

agência de fomento precisa reconhecer a qualidade da pesquisa; em vista disso, o 

relacionamento entre os três atores é muito importante. 

Na Instituição, há pouca campanha e solicitações a outras fontes de financiamento. Os 

editais regulares são os mais divulgados e estão muito presentes na área de pesquisa e pós-

graduação. No entanto, nota-se que os indivíduos interessados nos programas de pós-

graduação da Instituição não sabem que a entidade conta com bolsas de estudo do governo e 

institucionais. Portanto, isso precisa ser reforçado segundo a entrevistada: o candidato pode 

pleitear um bolsa de estudo inscrevendo-se para a seleção organizada pela coordenação do 

programa. Além disso, é necessário fazer campanhas em outros programas de pós-graduação, 

que tenham graduação e mestrado, para atrair candidatos aos programas de pós-graduação 

dessa Instituição. É importante dar visibilidade ao programa de pós-graduação que já é 

consolidado no consumo. 

Para o entrevistado, houve diminuição de sobrecarga burocrática para o pesquisador, 

portanto é necessário ter um departamento de apoio com um staff para a atender todas 

demandas dos pesquisadores. A cada ano aumenta o número de submissões pois os 

pesquisadores estão mais concentrados nas pesquisas; cada pesquisador tem seu network de 

contatos a outros tipos de financiadores. No entanto, não é possível realizar muitos projetos de 

uma vez devido ao compromisso de cumprir o prazo.  

A pesquisadora relatou bastante nos itens anteriores a importância do Escritório de 

apoio existente na Instituição e complementou que ela mesma veio de outra instituição; por 

isso, não sabia que existia um departamento de apoio ao pesquisador já que na instituição 

anterior havia a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação que realizava um atendimento geral. 

Assim que conheceu o Escritório percebeu a diferença porque a entrevistada fazia tudo 

sozinha. Agora, depois de três anos na Instituição, a pesquisadora solicitou o dobro de 
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projetos. O apoio efetivo contribui muito para facilitar os trâmites, principalmente no 

momento da prestação de contas, especialmente para quem é da área de humanas. 

As parcerias são realmente importantes e para torná-las muito mais duradouras, é 

necessário que exista a formalização. É claro que inicia-se com um relacionamento entre 

docentes, mas a formalização estabelece algo um pouco maior, ou seja, envolve os 

pesquisadores para criar uma rede de pesquisa. É bastante desafiador, pois o pesquisador pode 

criar um projeto em conjunto e a proposta não sobreviver com o tempo. Por isso, essas 

parcerias precisam envolver interesses mútuos e um diálogo para esse alinhamento. Um 

exemplo dado pelo pesquisador foi a questão da nucleação entre a USP, a FGV e a 

UNINOVE, com a possibilidade de os alunos cursarem disciplinas de pós-graduação nas 

instituições parceiras. Os alunos de outras instituições começam a conhecer o outro ambiente 

e a levar elementos que possam aumentar o interesse na criação de parcerias. 

Não existe uma estratégia para manter o vínculo com as instituições de forma mais 

duradoura. A estratégia que possibilita um relacionamento duradouro no futuro é investir e 

estimular os docentes dos programas de pós-graduação a fazer o pós-doutorado no exterior, 

com bolsa financiada ou recurso próprio. O docente passa algum tempo trabalhando com o 

pesquisador estrangeiro, cria espaço para desenvolver a cooperação conjunta na área de 

pesquisa e, assim, pode-se ter a publicação de artigos científicos, desenvolvimento de projetos 

financiados pelo governo, auxílio de pesquisador visitante entre outros. 

A Instituição disponibiliza um recurso no orçamento da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação Stricto Sensu para o docente do programa de pós-graduação apresentar seu 

trabalho nos congressos de sua área. Isso permite que ele construa uma rede de 

relacionamentos no exterior, rede esta que pode gerar publicações de trabalhos em conjunto 

com seus pares no exterior. A possibilidade de o docente frequentar congressos com 

regularidade também pode ajudá-lo a cultivar o relacionamento e a criar um vínculo com 

grupos de pesquisadores no exterior. 

Na visão da entrevistada, os relacionamentos são duradouros na área da pós-graduação 

stricto sensu porque os pesquisadores têm a bolsa de produtividade do CNPq há anos. 

Normalmente, grande parte dos auxílios e bolsas das agências de fomento continuam 

disponíveis permanentemente. É possível a redução da quantidade, a suspensão ou a mudança 

de regras dos programas, mas nunca a extinção. Para isso, é necessário trabalhar com 

seriedade para ampliar o relacionamento, qualificando os grupos (docentes, alunos de 
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mestrado e doutorado) para abrir novos canais de relacionamento (estágio de pós-doutorado, 

estágio de bolsa sanduíche, participação de redes nas pesquisas entre outros). 

 

4.3.6.Stakeholders mais importantes no processo de captação de recursos 

Neste item são apresentadas as respostas à questão 1 (“Na sua opinião, quais os 

stakeholders mais importantes no processo de captação de recursos?”), à questão 2 (“Como é 

o seu relacionamento com eles?”), à questão 3 (“Quais ações sua organização faz para 

engajar esses stakeholders?”), à questão 6 (“Você acha que existem estratégias para agregar 

valor aos stakeholders na IES?”), à questão 7 (“Baseado na sua experiência, como selecionar 

os stakeholders para se relacionar a longo prazo com a IES?”), à questão 9 (“Que tipos de 

dificuldades você encontra na IES para desenvolver uma gestão de relacionamento a longo 

prazo com os seus stakeholders mais importantes?”)  e à questão 10 (“Na sua opinião, a IES  

estabelece métricas para avaliar o relacionamento com os diversos stakeholders?”) da parte B 

do questionário. 

Após análise das respostas, o resumo consta na Tabela 34. 

Para o entrevistado, os stakeholders (alunos, comunidade de docentes, governo e 

empresas) são importantes, pois o docente precisa ter relação com o governo para obter 

recursos às pesquisas e também precisa estar preparado para lidar da melhor forma possível 

com os imprevistos. A relação com os outros docentes contribui para realização da pesquisa, 

pois não é possível para desenvolver todas as etapas da pesquisa sozinho e no tempo hábil. 

Agora, pode ocorrer algum caso bem específico que o pesquisador precisa realizar sozinho, 

mas geralmente existe uma equipe composta por docentes e alunos. Na maioria das vezes, 

uma parte do projeto de pesquisa são textos da dissertação ou da tese que estão sendo 

desenvolvidas no programa de pós-graduação. Se unir o governo, a comunidade de docentes e 

os alunos é possível perceber a conexão entre os três stakeholders e a importância de cada um 

para obtenção de bons resultados na pesquisa. Por fim as empresas, uma vez que irá depender 

do tipo de projeto e precisará também de uma equipe de docentes, alunos e a empresa que 

complementará o recurso concedido pelo governo ou assumirá integralmente os custos da 

pesquisa. 
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Tabela 34 – Tabela resumo das respostas sobre Stakeholders na IES (Unidade C) 

CATEGORIA COMPONENTES DAS RESPOSTAS 

Stakeholders  
Captação de recursos 

(INST) Necessita de reciprocidade, relação com 
Vice-Presidente Administrativo/Financeiro da 
instituição 
(P) Relação com alunos, comunidade de docentes, 
governo,  empresas e sociedade 
(ESCR-P) relação com investigador, governo e pró-
reitoria de pesquisa e pós-graduação 

Relacionamento 
Stakeholders  

(INST) Relacionamento reduzido com empresa e 
precisa ser ampliada 
(P) Relacionamento bom, relacionamento com as 
agências de fomento, rede de contatos 
(ESCR-P) Relacionamento muito bom com os 
pesquisadores, relacionamento bom com as 
agências de fomento (CAPES, CNPq e FAPESP) 

Engajamento  
Stakeholders 

(P) Apoio do Escritório, criação de ações para 
intercâmbio de conhecimentos, postura mais 
participativa e ética 

 
(ESCR-P) Oferecer serviço de qualidade, bom 
relacionamento com as agências de fomento, 
disponibilidade para esclarecer dúvidas 

Criação de valor 
Stakeholders 

(INST) Comunicação dos trabalhos à comunidade 
acadêmica, utilização de blog, assessoria de 
imprensa  
(P) possui autonomia nas pesquisas, disposição de 
condições de trabalho e de apoio 
(ESCR-P) Apoio ao pesquisador para conseguir 
recurso à pesquisa 

Stakeholders 
Relacionamento a longo prazo 

(P) Diferenciação no atendimento, qualidade das 
pesquisas, trabalhos premiados 
(ESCR-P) Não pode de deixar de dar apoio, 
cuidado com as questões éticas 

Gestão de relacionamento  
Stakeholders 

(INST) Interesse de reciprocidade, criação de 
contrato 
(P) Melhoria no relacionamento a longo prazo, 
integração do aluno de graduação na pesquisa 
(ESCR-P) Melhoria na infraestrutura e 
desenvolvimento de competência  

Métricas 
Relacionamento 

(INST) Necessidade da criação de métricas 
(P) Ainda não existem métricas de relacionamento 
(ESCR-P) Necessidade da criação de métricas 

Fonte: Entrevistas, 2017. 
 

A captação de recursos, normalmente, envolve uma reciprocidade. Os indivíduos não 

dão dinheiro generosamente, pois o brasileiro não tem essa cultura. É uma cultura voltada 

para o próprio interesse, a entrevistada é uma economista e acredita muito nisso. Então, se a 

Instituição não tem dentro da própria área de pesquisa a possibilidade de oferecer essas 

contrapartidas, é muito difícil fazer a captação de recursos. A própria considera que se não é 

possível somar os stakeholders (alunos, comunidade de docentes, governo e empresa) mais o 
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Vice-Presidente Administrativo/Financeiro da instituição, essa captação deixa de ser 

potencializada. 

A estrutura institucional é importante, pois a Instituição não pode sair exigindo do 

pesquisador e não dar nenhuma contrapartida, ao contrário, é necessário dar o apoio no meio 

de campo para o pesquisador realizar a pesquisa e utilizar o recurso de forma adequada. A 

comunidade de docentes é importante, porque existem as áreas que regulam os temas que os 

pesquisadores têm interesses em pesquisar, então os pesquisadores precisam estar em diálogo 

com essas áreas. Além disso, é necessário discutir os critérios adotados pelas áreas, mesmo 

não concordando tem que estar participando para dizer o motivo da discordância e estar 

votando; os cursos também, porque cada um tem uma área de concentração, a gente tem que 

estar afinado com isso, então são vários parceiros; a sociedade é uma parceira, nesse sentido, 

fazer com que a ciência seja útil e tenha uma relevância social, então os pesquisadores podem 

ter mais diálogo com a sociedade. A sociedade não tem que pautar a ciência com o que a 

própria quer, mas pode nos pautar sobre as suas necessidades. 

Para o pesquisador tem que ter um bom relacionamento e cumprir com os prazos, 

portanto tem que estar tudo em ordem para o pesquisador conseguir outros auxílios. Como no 

caso dos auxílios de participação de conferência, se o beneficiário do recurso não presta 

contas direito e se não entrega o relatório isso pode acarretar dificuldades no futuro. Assim, 

quando chega a aprovação os pesquisador fica bastante contente, porque conseguiu cumprir 

apresentar o trabalho no exterior e também concluiu a prestação de contas corretamente. 

A entrevistada acompanhou um pouco a experiência de relacionamento com academia 

e mercado; trazendo funcionários de empresa, relacionado com o Núcleo de Neurociência 

com o intuito de criar parcerias e obter financiamento das pesquisas. A iniciativa é bastante 

reduzida e poderia ser mais ampla. 

Com cada stakeholder, segundo a entrevistada é necessário ter uma estratégia para um 

bom relacionamento. O relacionamento com as agências de fomento é importante, pois 

concedem as bolsas e auxílios e tem o sistema de acompanhamento dos programas de pós-

graduação. Depois, tem a comunidade de docentes que o relacionamento é muito importante 

para criar as redes de contato, pois trabalhar sozinho é inviável, diante disso, cria-se parcerias 

para fazer projetos de pesquisa em conjunto, publica artigos, promove simpósio, abre a 

possibilidade de busca de financiamentos para projetos maiores e contar com a participação 

nas bancas examinadoras de dissertações e teses. 
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Para o entrevistado o Escritório de apoio é importante na questão de engajamento aos 

stakeholders, uma vez que o respectivo departamento tem um canal de contato com as 

agências de fomento e, desta forma facilita o trânsito das informações entre os envolvidos no 

processo. 

Para engajar a sociedade, o governo e a comunidade, os pesquisadores podem pautar 

pelo intercâmbio de conhecimento, ou seja, participar dos eventos com a profissão que 

possuem, criar ações com a sociedade, que possa dar uma perspectiva pública para esse 

conhecimento. Em relação ao governo, a comunidade de docentes deve participar dos fóruns 

das áreas para discutir as regras das agências de fomento, tanto na concessão de bolsas e 

auxílios quanto na avaliação dos programas de pós-graduação. Existem os representantes de 

cada área, que os pesquisadores votaram, para transmitir as sugestões de modificações nos 

critérios adotados pelas agências de fomento. Os pesquisadores necessitam ter uma postura 

mais participativa e ética para o sistema ser mais produtivo. 

Existem potenciais estratégias para agregar valor aos stakeholders na Instituição. A 

Instituição comunica os trabalhos para comunidade acadêmica em um determinado veículo de 

comunicação. Também, a graduação produz um blog que é bastante acessado, lido, que 

comunica a opinião de docentes dos diferentes assuntos, mostrando capacidade de reflexão e 

de produção de conhecimento. Além disso, tem uma assessoria de imprensa que garante a 

inserção dos docentes nas mídias que são mais relevantes, assim existem inserções em jornais 

da área. A entrevistada explicou que essas estratégias podem ser melhoradas. Diante disso, 

existe a possibilidade de criar uma estratégia de trazer mais perto os funcionários 

administrativos. Porque é muito difícil traduzir a especificidade de um trabalho de um 

programa de pós-graduação stricto sensu. 

A entrevistada entende que o stakeholder mais importante é o pesquisador, portanto 

para valorizar é necessário dar condições de trabalho, dar autonomia nas pesquisas e ter uma 

estrutura de apoio que possa ajudá-lo nas questões com o governo. Se o pesquisador está 

fazendo um grande trabalho, não há necessidade de medalha, pois ele se sentirá motivado a 

continuar nas suas atividades de docência e de pesquisa. Mas, o que poderia ser interessante é 

a promoção de um canal de comunicação que apresente a produtividade individual dos 

pesquisadores, uma vez que os próprios estão trazendo recursos e melhoria na imagem da 

Instituição a partir da entrada dos alunos nos programas e das pesquisas realizadas. Portanto, 

existe a necessidade de criar essa cultura e divulgação dentro da Instituição. 



167 
 

Para um programa de pós-graduação que é pequeno, os orientandos de mestrado e 

doutorado tem bastante atenção dos docentes do programa. Assim, o relacionamento, nesse 

aspecto, é muito mais forte do que nas instituições onde tem muitos alunos. Desde o processo 

seletivo para ingresso no programa, os coordenadores recebem e explicam como funciona o 

programa aos candidatos. Esse é um diferencial que a própria Instituição oferece, que as 

outras instituições, talvez, possam oferecer, mas não conseguem num nível de intensidade que 

os docentes conseguem por causa ainda de uma concentração de docentes e um número 

menor de alunos. Acho que a gente foca muito mais na qualidade do que na quantidade. – E 

isso já vem sido demonstrado até na qualidade das pesquisas, que os trabalhos estão sendo 

premiados nos congressos científicos em dois internacionais, enfim, é um programa novo, 

mas ao mesmo tempo está surgindo resultados bastante positivos.  

As dificuldades na questão de divulgação pela Instituição que, às vezes, poderia 

melhorar e ter os relacionamentos mais fortes com os alunos. Na Instituição, o Alumni, que 

fala, mas parece que para o stricto sensu fica fora do contexto, fica muito mais direcionado 

para graduação. O entrevistado explicou que poderia ser uma alternativa criar o Alumni da 

própria pós-graduação, assim é possível dar um depoimento muito melhor do stricto sensu e 

ter um relacionamento de longo prazo com esses stakeholders. A Instituição possui uma 

expertise e as ferramentas necessárias para realizar a gestão de relacionamentos, no entanto, 

ainda pode ser melhorada.  

A entrevistada explicou que a Instituição, por meio da coordenação do programa de 

pós-graduação stricto sensu, fez algumas tentativas de aproximar de parceiros e o grande 

problema é que os parceiros sempre têm interesse numa reciprocidade. A Instituição ainda 

não sabe como avançar nessa reciprocidade, pois é necessário saber para quem encaminhar, 

como fazer para operacionalizar e como estruturar essa reciprocidade. Além disso, é 

necessário verificar com a área jurídica da Instituição quais são os limites institucionais para 

criar essas parcerias, assim a fidelização das parcerias envolve a criação de uma relação por 

meio de um contrato, que defina quais são os interesses das partes e preserve a instituição de 

problemas futuros. 

A entrevistada não vê muita dificuldade para desenvolver relacionamento ao longo 

prazo. 
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As métricas são importantes, mas tem que saber exatamente o que a Instituição quer 

como estratégia, quais são os stakeholders que a própria precisa mais, para estabelecer as 

métricas. 

Por enquanto não existem métricas de relacionamento com os stakeholders na 

instituição, mas a entrevistada simpatizou com a ideia de criar esses indicadores. 

A entrevistada comentou que no sistema dos programas de pós-graduação e de 

pesquisa já existem as métricas que estão funcionando permanentemente, por meio dos editais 

e do Sucupira, implementados pelas agências de fomento (CAPES, CNPq e FAPESP). A 

Instituição não precisa criar novas métricas, é necessário entender como funcionam as já 

existentes e adapta-las para estratégias de sua gestão. É importante a visibilidade da produção 

dos pesquisadores, portanto, o que seria interessante é ter uma métrica de quanto o 

pesquisador capta de recursos financeiros, uma vez que esta informação é bastante 

fragmentada e o pesquisador não consegue ter uma clara noção sobre o montante total durante 

o ano. 
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5. ANÁLISE COMPARATIVA DOS CASOS 

Neste capítulo são comparados os resultados das entrevistas de campo realizadas nas 

IES participantes deste estudo denominadas de A, B e C. As tabelas de 35 a 39 resumem os 

principais itens observados na pesquisa de campo. 

A análise comparativa das informações obtidas nos estudos de caso nos permite 

identificar as formas e as estratégias de captação, o empreendedorismo como desafio às IES, 

os fatores externos e internos existentes e os stakeholders envolvidos nesse processo. 

 

5.1. Análise comparativa sobre os participantes, o papel e os resultados 

A captação de recursos nas IES participantes tem uma importância significativa, uma 

vez que a partir dos recursos obtidos abre-se a possibilidade de desenvolver as atividades 

referentes às áreas de pesquisa e dos programas de pós-graduação stricto sensu. Porém, nota-

se que cada unidade tem suas especificidades, conforme as informações que constam na 

Tabela 35. 

A identificação e o papel dos stakeholders envolvidos no processo de captação de 

recursos é fundamental no estabelecimento de vantagens competitivas da IES. Sob esse 

prisma, no âmbito da pesquisa e pós-graduação stricto sensu, os principais stakeholders são 

os pesquisadores e o governo nas três unidades. As unidades A e B estão buscando parcerias 

com as empresas e as indústrias, especificamente na área de inovação. 

O papel de cada participante está bem definido nas três unidades; no entanto, 

observou-se que na unidade B ainda não existe um departamento institucional que apoie o 

pesquisador nas questões administrativas. O próprio pesquisador capta os recursos de forma 

individual, gerencia a utilização dos recursos e presta contas às agências de fomento. 

Em relação aos resultados, os pesquisadores das unidades A e C apontam a publicação 

de papers, o que significa que os investimentos realizados nas pesquisas produzem 

conhecimento.  
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Tabela 35 – Tabela-resumo respostas sobre participantes, o papel e os resultados 
CATEGORIA A B C 

Participantes 

(P)esquisador (P)esquisador (P)esquisador 

(G)overno (G)overno (G)overno 

(EMP)resa/indústria (EMP)resa/indústria (ESCR-P)ritório de 

apoio à pesquisa da IES 

(ESCR-P)ritório de 
apoio à pesquisa da IES 

(INST) Departamento de 

Relações institucionais e 

outros departamentos 

(INST) Pró-Reitoria de 

Pesquisa e Pós-

Graduação e outros 

(ESCR-I)ritório de 
Inovação da IES 

  

Papel de cada um 

(P) Responsável pela 
pesquisa e pelo recurso 

(P) Responsável pela 

pesquisa e pelo recurso 

(P) Responsável pela 

pesquisa e pelo recurso 

(G) Fomentador e 
regulador de recurso 
financeiro à pesquisa 

(G) Fomentador e regulador 

de recurso financeiro à 

pesquisa 

(G) Fomentador e 

regulador de recurso 

financeiro à pesquisa 

(EMP) Parceiro ou 
patrocinador da pesquisa 

(EMP) Parceiro ou 

patrocinador da pesquisa 

(ESCR-P) Facilitador 

do processo de captação 

(ESCR-P e ESCR-I) 
Facilitador do processo 
de captação 

(INST) Facilitador do 

relacionamento institucional 

com público/privado 

(INST) Promover 

atividades de pesquisa e 

de ensino na pós-

graduação 

Resultados obtidos 

(P) Confiança, gratidão, 
melhor relacionamento, 
qualidade, agilidade, 
publicações de papers 
em periódicos 
internacionais com bom 
impacto, parcerias com 
centros internacionais de 
excelência 

(INST) Despertado o 

interesse e o modelo 

interação público-privado 

tem agradado 

(INST) Valorização da 

instituição, melhoria na 

imagem 

(ESCR-P) Melhor 
relacionamento com 
stakeholders, serviços 
diferenciados e aumento 
significativo da captação 
de recursos 

(P) Oportunidade de 

melhorar infraestrutura para 

pesquisa e desenvolver 

outras atividades 

(P) Qualidade, 

publicação de papers em 

periódicos, parcerias 

com pesquisadores 

(ESCR-I) Melhor 
relacionamento com 
stakeholders, serviços 
diferenciados, aumento 
de parcerias com 
empresas/indústrias 

Inserção de alunos de pós-

graduação e iniciação 

científica 

(ESCR-P) Melhor 

relacionamento com 

stakeholders, serviços 

diferenciados, aumento 

significativo da captação 

de recursos 

Fonte: Entrevistas, 2016; 2017. 
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Por fim, observou-se que a unidade A demonstrou o melhor resultado no processo de 

captação, uma vez que conta com um escritório bem estruturado, com equipe qualificada, 

oferece serviços diferenciados para apoiar os pesquisadores nos trabalhos, burocráticos e 

administrativos, desde o envio diário de editais nacionais e/ou internacionais até a prestação 

de contas. Ademais, constatou-se claramente a existência de dois escritórios nessa unidade, o 

primeiro, que se envolve mais com a pesquisa básica, e o segundo, com a pesquisa aplicada; 

portanto, decidiu-se separar o conteúdo de informações do escritório de inovação referentes a 

alguns tópicos. 

A unidade C também tem um escritório que apoia os pesquisadores na captação de 

recursos às pesquisas individuais ou coletivas, bem como a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação Stricto Sensu para o desenvolvimento de estratégias referentes aos programas dos 

cursos de graduação (IC) e cursos de mestrado e doutorado, em três unidades da IES. Destaca-

se a colaboração em serviços diferenciados e o aumento significativo da captação recursos na 

IES, que recebeu em torno de R$ 1 milhão e quatrocentos mil em 2016. 

 

5.2. Análise comparativa sobre cultura empreendedora e difusão 

As universidades empreendedoras são consideradas uma nova referência para a 

educação com o intuito de concentrar-se no desenvolvimento e na difusão de conhecimentos 

criativos e inovadores às comunidades, universitária e local. A cultura empreendedora propõe 

a formação de profissionais para atuar como agentes multiplicadores de novas ações para 

superar os modelos tradicionais de gestão das próprias IES e as mudanças na sociedade. Dessa 

forma, cada unidade desenvolve suas relações com universidades, centros de pesquisa, 

governo e empresas conforme a Tabela 36. 

Apesar das vantagens que a cultura empreendedora oferece para desenvolver o 

relacionamento com empresas e governo, captação de recursos e construção de 

conhecimentos relevantes para sociedade, constatou-se que as IES têm ambientes e elementos 

para estimular essa cultura, mas ainda estão em estágios iniciais. 
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Tabela 36 – Tabela resumo respostas sobre cultura empreendedora e difusão 

CATEGORIA A B C 

Cultura 

empreendedora 

(P) Diálogo com 
mercado, surgimento de 
ideias inovadoras, 
parcerias com empresas, 
parcerias com IES 
nacionais, parcerias com 
IES internacionais 

(INST) Construção e 
intensificação da cultura 
empreendedora na 
instituição, promoção de 
ações e eventos para 
estimular o 
empreendedorismo 

(INST) Construção da 
cultura empreendedora na 
instituição 

(ESCR-P) Captação de 
recursos de empresas, 
relacionamento com 
empresas, pesquisadores 
e colaboradores 

(P) Iniciativa individual de 
cada docente 

 

(ESCR-I) Criação de 
start-up para apoiar 
ideias dos colaboradores 
internos 

  

Conhecimentos 

criativos e 

inovadores 

(P) infraestrutura, 
ambiente, relações, 
publicação de artigos, 
incentivo à cultura de 
inovação 

(INST) Difusão de 
conhecimento para público 
não acadêmico, oferta de 
cursos de extensão para 
público específico 

(P) Produções de 
dissertações, teses e 
livros, produção de 
workshop para escolas, 
oferta de oficinas e cursos 

(ESCR-P) plataforma de 
gestão de projetos de 
pesquisa 

(P) Possui experiência e 
know-how em resoluções de 
problemas pontuais 

 

(ESCR-I) oferece cursos 
de Design Thinking, 
colabora no 
desenvolvimento de 
processo criativo, 
estimula a criatividade 

  

Fonte: Entrevistas, 2016; 2017. 

 
A unidade A iniciou a parceria com a indústria na pesquisa básica, mas com a criação 

da Diretoria de Inovação e Gestão do Conhecimento está fortalecendo as parcerias com a 

indústria. Outra questão importante é a instituição dispor de diversas parcerias privadas que 

estimulam os pesquisadores a cooperar com a inovação, desenvolvendo projetos de pesquisa 

conjuntamente com outras universidades nacionais e internacionais. Também, a cultura 

empreendedora está sendo disseminada internamente a partir de iniciativas como a 

organização de eventos sobre start-ups e a inclusão de uma disciplina na grade curricular do 

curso de doutorado. Essas atividades promovem o aumento de conhecimento útil para a 

sociedade, melhoria da formação e qualificação dos investigadores, criação de novos 

instrumentos e métodos científicos, desenvolvimento de redes de cooperação e melhor 

interação entre IES e comunidades. 
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A unidade B é pioneira na área de agronegócios e tem condições de intensificar a 

cultura empreendedora dentro do ambiente universitário. Espera-se que os docentes se 

adaptem à nova situação da redução de recursos à pesquisa no país e busquem uma visão mais 

empreendedora, pois com o papel de integrante na cooperação técnica para resolver as 

necessidades das empresas locais, será um agente de diferenciação da instituição no mercado. 

A IES tem iniciativas para estimular a cultura empreendedora no ambiente universitário, 

exemplos como a semana Luiz de Queiroz, que teve uma série de eventos voltados ao tema e, 

também uma vivência dos alunos de graduação dentro de uma empresa, com a participação de 

ex-alunos da Instituição como mentores.  

O desenvolvimento e a difusão de conhecimento na unidade A conta com uma 

plataforma de gestão de projetos de pesquisa. É um serviço diferenciado, uma vez que a 

pesquisa percorre um longo trajeto para ser publicada e difundida na comunidade científica e 

o pesquisador atualmente é avaliado pela publicação de seus artigos, número de citações e 

fator de impacto. Para estimular a cultura de inovação, a instituição lançou dois cursos de 

Design Thinking, que têm a finalidade de desafiar oito grupos de colaboradores 

multidisciplinares a encontrarem soluções criativas para projetos reais. O ambiente 

institucional contribui para o indivíduo ser criativo posto que o ambiente e as relações 

interferem na capacidade de produzir. 

A unidade B, no desenvolvimento e difusão de conhecimento, é bem posicionada. Os 

docentes têm uma experiência e know-how em resoluções de problemas pontuais; assim, 

desenvolvem atividades oferecidas nos cursos de extensão. Esses cursos são ministrados mais 

aos fins de semana e participam fazendeiros e pecuaristas. A escola participa também de um 

programa televisivo para esclarecer e divulgar os assuntos sobre agronegócios e tem um 

departamento que recebe ligações diárias de público não acadêmico (produtores, donas de 

casa etc) que tenta levar a informação de maneira mais didática sobre o respectivo assunto. 

A unidade C promove a difusão por meio das dissertações, dos livros, artigos em 

periódicos dos pesquisadores e alunos dos programas de pós-graduação. No entanto, falta uma 

ferramenta que consolide todas as informações na Instituição, principalmente das áreas de 

Marketing, Comunicação e Gestão Internacional. Para difundir as pesquisas, existem alguns 

pesquisadores que são convidados a realizar workshops, cursos e oficinas aos setores 

empresariais, da sociedade e da educação. 
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5.3. Análise comparativa sobre fatores externos e internos 

Para a sobrevivência de uma organização, é necessária a adoção de uma estratégia que 

permita posicionar-se em condição diferenciada no mercado. Por conseguinte, se a estratégia 

estiver clara na organização, torna-se mais fácil atentar aos fatores que podem afetar seu 

desempenho. O estudo tem o intuito de investigar os fatores externos e internos que 

influenciam o uso do MR nas IES. Assim sendo, cada unidade identificou os fatores externos 

e internos, conforme a Tabela 37. 

 

Tabela 37 – Tabela resumo respostas sobre fatores externos e internos 

CATEGORIA A B C 

Fatores externos 

(P) Redução de recurso, 
sentimento de frustração, 
surgimento de problemas em 
dar continuidade à pesquisa 

(INST) Redução de recurso, 
diminuição do índice de 
captação de recursos 

(INST) Redução de 
recurso 

(ESCR-P) Diminuição do 
índice de captação de 
recursos, aumento da 
prioridade nas agências de 
fomento  

(P) Oportunidade de 
mudança de comportamento 

(P) Imagem que possui 
recurso financeiro, 
concessão menor 

(ESCR-I) Necessidade de 
mudança na cultura 

 (ESCR-P) Aumento da 
prioridade das agências, 
diminuição do índice de 
captação de recursos 

Fatores internos  

 

(P) Atuação com 
profissionalismo, 
compromisso 

(INST) Atendimento das 
normas internas para 
interação universidade-
empresa 

(P) Relacionamento com 
confiança, trabalho sério 
e ético, infraestrutura 
adequada com apoio de 
departamento 
especializado, tratamento 
horizontalizado 

(ESCR-P) Contratação de 
responsável pela gestão do 
marketing de 
relacionamento, equipe 
eficiente, gestão do 
marketing de relacionamento 

(P) Pesquisa de qualidade e 
produto bem feito, presença 
de pesquisadores nas 
empresas 

(ESCR-P) Contratação 
de responsável pela 
gestão do 
relacionamento, equipe 
eficiente  

(ESCR-I) Flexibilidade no 
relacionamento com a 
empresa, fidelização das 
parcerias 

  

Fonte: Entrevistas, 2016, 2017. 

 

Os fatores externos podem gerar riscos nos processos de uma organização e, nota-se 

que hoje a redução de recursos financeiros é um fator identificado nas três unidades. 
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Na unidade A, os fatores externos não atrapalham o relacionamento, mas podem 

diminuir o índice de captação de recursos. O primeiro fator é a redução de recursos 

financeiros do governo, o segundo, a mudança de prioridade de concessão de recursos 

financeiros pelas agências de fomento. Consequentemente, esses fatores acarretam sentimento 

de frustação ao pesquisador no processo de captação de recursos e também dificuldades na 

continuidade da pesquisa. No contexto empresarial, existe a necessidade da mudança de 

cultura, uma vez que a falta de confiança dificulta a criação de aliança estratégica entre 

universidade-empresa. 

Na unidade B, com a redução de recursos devido à crise econômica, pode tornar-se 

uma oportunidade aos docentes para aprimorarem as suas escolhas estratégicas e ter objetivos 

mais bem definidos para relacionamento com o governo e as indústrias. 

Na unidade C, a redução de recursos e por ser uma entidade privada (imagem de que 

tem dinheiro) pode sofrer influência dessa imagem equivocada, principalmente na avaliação 

dos projetos de pesquisa submetidos aos editais públicos. No entanto, a instituição preserva 

sua imagem para ter boas relações com as agências de fomento e manter as bolsas e auxílios à 

pesquisa. 

Os fatores internos que criam e capacitam para utilização do MR nas unidades A e C 

têm influência de um escritório especializado em realizar o relacionamento com os 

stakeholders. A contratação de um profissional para essa função é importante, e também que a 

própria instituição queira investir nessa implementação, de forma que seja expandida, por 

etapas, no decorrer do tempo. 

A unidade A tem as condições favoráveis para a utilização do MR, uma vez que tem a 

combinação de elementos como a cultura (profissionalismo e compromisso), organização e 

estrutura (equipe eficiente), processos essenciais (responsável pela gestão do marketing de 

relacionamento) e sistemas administrativos para garantir a sinergia e reforço constantes. Para 

fidelizar a empresa, é necessário criar a flexibilidade no relacionamento. 

A unidade B garante com a condição interna do desenvolvimento de um bom trabalho 

e a qualidade da pesquisa realizada pela equipe do projeto. Pode-se pensar também em 

envolver pós-doutorados para ter presença mais intensa de pesquisadores nas empresas. 

A unidade C ainda não tem todas as condições favoráveis para a utilização do MR pois 

conta parcialmente com a combinação de elementos como a cultura (confiança, trabalho sério 
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e ético) e processos essenciais (responsável pela gestão de relacionamento). Faltam 

desenvolver organização e estrutura e sistemas administrativos. 

5.4. Análise comparativa sobre estratégias de captação de recursos 

Além de as estratégias permitirem o posicionamento em condição diferenciada no 

mercado, elas têm o objetivo de desenvolver as relações institucionais para criar mais 

visibilidade diante de seus stakeholders, ainda assim, nota-se que cada unidade tem suas 

especificidades, conforme as descritas na Tabela 38. 

A prática de captação de recursos exige que a organização se dedique e desenvolva 

estratégias e planejamento a longo prazo. 

Para as unidades A e C, uma das estratégias foi a criação do Escritório de Apoio 

Institucional ao Pesquisador, que necessita ter equipe qualificada com competência individual 

para exercer as funções adequadamente e um líder eficiente e habilidoso. 

Na unidade A, outras importantes estratégias foram contratar uma consultoria 

científica para revisar os projetos, assinar o Sistema Financiar, que garimpa todas as 

oportunidades de fomento no mundo, recursos humanos qualificados como pesquisadores de 

ponta para produzir conhecimento e todos os setores envolvidos estarem localizados no 

mesmo andar. No contexto da inovação, a instituição não tem uma estratégia definida, hoje 

com o setor de inovação, está buscando uma estratégia mais ativa. 

 

Tabela 38 – Tabela resumo respostas sobre estratégias de captação de recursos 

CATEGORIA A B C 

Estratégias  
Captação de 
recursos 

(P) competência, produz 
ideias, ator principal 

(INST) Discussão de novas 
estratégias para captação de 
recursos, captação na mesma 
linha de financiamento, 
aproximação com as 
empresas e ministérios 

(P) Busca de editais 
novos pelo Escritório, 
busca de outras fontes de 
financiamento, produz 
pesquisa com qualidade, 
melhoria no 
posicionamento 
competitivo 

(ESCR-P) criação do 
escritório, contratar uma 
consultoria científica, assinar 
uma plataforma sobre 
oportunidades de fomento, 
equipe qualificada, 
competência individual, líder 
eficiente e habilidoso 

 (ESCR-P) Criação de 
escritório, competência 
individual, atendimento 
personalizado 

(ESCR-I) busca de editais 
novos, credenciamento da 
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instituição nos órgãos 
competentes, estratégia ativa 

Campanhas  
Outras fontes 
de 
financiamentos 

(P) campanhas restritas para 
doação por meio da 
comunidade 

(INST) Comunicação do 
valor da instituição à 
sociedade, visita a escolas 
públicas, aberta o campus 
para visita pública 

(P) Pouca campanha, 
busca de editais de outras 
fontes pelos 
pesquisadores 

Departamento 
de apoio 
Docentes/pesqu
isadores 
Alunos 

(P) redução do tempo para 
selecionar editais de interesse, 
aumento da possibilidade de 
parcerias com outras 
instituições e empresas, 
publicação de artigos  

(P) Falta recursos para ter 
um apoio para o pesquisador 
e aluno, Ajuda mútua entre 
os pesquisadores, 
contribuição da Comissão de 
Pesquisa 

(P) Diminuição da 
sobrecarga burocrática 
para pesquisador, facilita 
na preparação da 
prestação de contas 

(ESCR-P) seleção de editais, 
gratidão do pesquisador , 
escolha do escritório por 
pesquisador experiente, 
incentivo a continuar 
buscando auxílios e bolsas 

 (ESCR-P) monitora os 
editais das agências de 
fomento, aumento no 
número de auxílios e 
bolsas, possibilita a 
condução de projetos de 
forma alinhada com a 
estratégia da pró-reitoria 
de pesquisa e pós-
graduação, divulga os 
auxílios e bolsas 
recebidos no site do 
departamento, 

Parcerias 
Universidades, 
centros de 
pesquisa, 
governo e 
empresas 

(P) Cooperação de pesquisas 
com outros pesquisadores no 
Brasil, publicações de artigos 
científicos em conjunto, 
dificuldades nos canais de 
comunicação das agências de 
fomento, intercâmbio de 
alunos de outras universidade 
estrangeiras 

INST) As regras precisam 
ser bem definidas e claras, a 
relação precisa ser 
construída por etapas 

(INST) Estímulo aos 
pesquisadores realizarem 
pós-doutorado no 
exterior, estímulo aos 
pesquisadores 
participarem de 
congressos científicos 

(ESCR-P) Cooperação com 
serviço de qualidade, 
manutenção da confiança 

 (P) Formalização das 
parcerias, busca de 
cooperação em rede para 
pesquisa 

(ESCR-I) Busca de parcerias 
com outras universidades ou 
centros de pesquisa, nacionais 
ou internacionais, nos cursos 
de engenharia, nos grupos de 
pesquisa ou na rede de NIT 

 
(ESCR-P) Cooperação 
com serviço de 
qualidade, manutenção 
da confiança 

Fonte: Entrevistas, 2016; 2017. 

 

Na unidade B, as estratégias para captação de recursos que existem na instituição estão 

sendo discutidas para tornar-se mais adequadas à atual realidade. Apesar disso, está buscando 

aproximação com o setor privado (empresas) e os Ministérios (Agricultura, Ambiente e 
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Desenvolvimento Agrário), onde pouco atua. Para estimular as parcerias, organiza-se um 

workshop de um dia para se verificarem as oportunidades entre a instituição e as empresas. 

Na unidade C, as estratégias que vem usando são as tradicionais, e o pesquisador 

precisa apresentar uma pesquisa com qualidade. 

Conforme recomendações de investigadores, a Instituição deve buscar e desenvolver 

campanhas e solicitações a outras fontes de financiamentos para evitar o risco de depender de 

uma única fonte e aumentar as possibilidades de arrecadação. No entanto, as campanhas são 

pouco desenvolvidas nas três unidades, a unidade A tem fácil acesso à doação por meio de 

uma comunidade; assim, promove campanha para um programa específico das áreas de 

oncologia e de hematologia. No âmbito da inovação, o setor responsável está estudando as 

possibilidades de campanhas e outras fontes de financiamento para os próximos anos. 

Na unidade B, existem campanhas aos egressos da instituição para voltarem ao 

ambiente universitário, também está procurando mostrar o valor que tem por meio de planos 

de comunicação, a partir de iniciativas como o lançamento de um livro e que vira matérias nos 

meios de comunicação. Outra iniciativa, é a visita em escolas públicas para divulgação e, 

também, o acesso do público interessado em conhecer melhor um ambiente universitário. 

Na unidade C tem pouca campanha e solicitações a outras fontes de financiamento. 

Alguns pesquisadores buscam outras fontes de financiamento estrangeiro por iniciativa 

própria. 

Existem dois modelos de escritórios de apoio à pesquisa: o primeiro é o Escritório de 

Apoio Institucional ao Pesquisador (EAIP), e o segundo é a agência de inovação (Inova). Os 

escritórios podem estabelecer uma parceria bastante eficaz com os pesquisadores, como nos 

casos das unidades A e C, que contam com os escritórios de apoio, nota-se a diminuição da 

sobrecarga burocrática e o estímulo para continuar a buscar novos recursos financeiros pelos 

próprios pesquisadores. 

Na unidade A, os pesquisadores expressam satisfação pelo apoio do setor, bem como 

casos de pesquisadores que vieram de outras instituições e que buscam escritórios de apoio 

dessa natureza. Com o recebimento dos editais abertos, também existe a possibilidade de 

colaborar com grupos de pesquisadores estrangeiros e, posteriormente, possibilitar uma 

relação para desenvolvimento de projeto de pesquisa. 
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Na unidade B não existe recursos financeiros para implantação de um escritório de 

apoio ao pesquisador, assim os pesquisadores se ajudam mutuamente para realizar a 

submissão de propostas e prestação de contas. 

Na unidade C, a pesquisadora que veio de outra instituição expressou sua satisfação 

pelo apoio do setor pois ainda não conhecia um departamento de apoio dessa natureza. Depois 

de três anos na Instituição, foi solicitado o dobro de projetos pela pesquisadora. 

A cooperação entre universidades, centros de pesquisa, governo e empresas pode 

contribuir para a formação de redes e realização de pesquisas mais sólidas. 

Consequentemente, a cooperação entre IES, governo e empresas impulsiona a sustentação e o 

desenvolvimento da competitividade de uma região local. A unidade A tem vários 

relacionamentos entre pesquisadores, no entanto, o relacionamento somente se torna 

duradouro se produzir boas publicações e, assim, a parceria pode continuar com o 

desenvolvimento do segundo projeto de pesquisa. A relação com empresas é mais difícil para 

ser tornar duradoura, uma vez a empresa pode ter o seu centro de pesquisa. Existem 

intercâmbios de alunos entre instituições e também colaborações de projetos de pesquisa com 

centros de pesquisa americanas. A área de inovação também precisa de parcerias com outras 

universidades, de outros centros de pesquisa, em razão de motivos práticos, que o setor de 

pesquisa possui sua limitação de conhecimento. 

Na unidade B, as parcerias para serem frutíferas precisam ter primeiro as regras bem 

definidas e claras para não ter problema no futuro. As regras bem definidas se aplicam se a 

Instituição não puder divulgar os resultados e houver o envolvimento de alunos, se não for um 

assunto de interesse bilateral entre universidade e empresa, se os pesquisadores da Instituição 

não estiverem à vontade com essas regras e também respeitando, obviamente, aquilo que a 

empresa preconiza. 

Na unidade C, as parcerias são consideradas importantes, e para torná-las muito mais 

duradouras é necessário que exista a formalização para estabelecer uma rede de pesquisa. É 

bastante desafiador, portanto, nessas parcerias, o envolvimento de interesses mútuos e diálogo 

para esse alinhamento. A instituição estimula os docentes dos programas de pós-graduação a 

realizarem o pós-doutorado, com bolsa financiada ou recurso próprio, no exterior. O docente 

passa um tempo trabalhando com o pesquisador estrangeiro, cria espaço para desenvolver a 

cooperação conjunta na área de pesquisa e, assim, pode-se ter a publicação de artigos 

científicos, desenvolvimento de projetos financiados pelo governo, auxílio de pesquisador 
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visitante entre outros. Outra iniciativa da instituição é a Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação Stricto Sensu, que incentiva o docente do programa de pós-graduação a apresentar 

seu trabalho nos congressos de sua área. Isso possibilita que ele construa uma rede de 

relacionamentos no exterior, que pode gerar publicações de trabalhos em conjunto com seus 

pares lá fora. 

As unidades A, B e C consideram as parcerias com as agências de fomento muito 

importantes. Em vista disso, é necessário manter a confiança e a cooperação com serviço de 

qualidade para manter um relacionamento a longo prazo. 

 

5.5. Análise comparativa sobre stakeholders 

A identificação dos stakeholders envolvidos com a IES é uma iniciativa fundamental 

no estabelecimento de vantagens competitivas, assim como identificar quais as suas 

necessidades e como provê-las aos indivíduos ou grupos. Por conta disso, a unidade 

identificou o relacionamento com seus stakeholders mais importantes no processo de captação 

de recursos, conforme descrito na Tabela 39. 

 

Tabela 39 – Tabela resumo respostas sobre stakeholders  

CATEGORIA A B C 

Stakeholders  
Captação de 
recursos 

(P) Colaboração de outros 
stakeholders (internos) 

(INST) Relação limitada 
com o governo, relação 
com indústrias e empresas 
de agronegócios 

(INST) Necessita de 
reciprocidade, relação 
com Vice-Presidente 
Administrativo/Financeiro 
da instituição 

(ESCR-P) Relação com 
investigador, governo ou 
indústria e Diretoria de 
Pesquisa 

(P) Parcerias com as 
empresas e indústrias, 
produção científica, 
submissão de projetos 

(P) Relação com alunos, 
comunidade de docentes, 
governo,  empresas e 
sociedade 

(ESCR-I) Relação com 
indústria, outros parceiros 
para desenvolver os 
produtos e criação de 
patentes 

 (ESCR-P) relação com 
investigador, governo e 
pró-reitoria de pesquisa e 
pós-graduação 

Relacionamento 
Stakeholders  

(P) Relacionamento muito 
bom, contato muito rápido e 
fácil 

(INST) Relacionamento 
mais intenso com governo 
e empresa/indústria, em 
processo de melhoria 

(INST) Relacionamento 
reduzido com empresa e 
precisa ser ampliada 

(ESCR-P) Relacionamento 
muito bom com 
pesquisadores, 
relacionamento com 
agência de fomento paulista 
na fase pre-award muito 

 
(P) Relacionamento bom, 
relacionamento com as 
agências de fomento, rede 
de contatos 



181 
 

bom e na fase post-award é 
mais complicado, agência 
de fomento federal, falta de 
relacionamento 
(ESCR-I) Exclusão de 
parceiros, manutenção do 
relacionamento com 
sucesso de parceria  

 (ESCR-P) 
Relacionamento muito 
bom com os 
pesquisadores, 
relacionamento bom com 
as agências de fomento 
(CAPES, CNPq e 
FAPESP) 

Engajamento  
Stakeholders 

(P) Integração entre os 
departamentos, colaborar na 
divulgação das pesquisas, 
atuar no treinamento 
oferecidos pelos 
departamentos como 
multiplicador de 
conhecimento  

(INST) Convite para 
participação feiras e 
mostras tecnológicas (P) Apoio do Escritório, 

criação de ações para 
intercâmbio de 
conhecimentos, postura 
mais participativa e ética 

(ESCR-P) Oferecer um 
serviço de qualidade, 
aproximação com as 
agências de fomento, 
organização de workshops 

 (ESCR-P) Oferecer 
serviço de qualidade, bom 
relacionamento com as 
agências de fomento, 
disponibilidade para 
esclarecer dúvidas 

(ESCR-I) Flexibilizar o 
acesso da empresa à 
instituição 

  

Criação de valor 
Stakeholders 

(P) Publicação de artigos 
em papers internacionais, 
incentivo para participar de 
congressos pela instituição  

(INST) Reconhecimento 
das ações dos funcionários 
e dos docentes, interação 
das empresas com a 
instituição 

(INST) Comunicação dos 
trabalhos à comunidade 
acadêmica, utilização de 
blog, assessoria de 
imprensa  

(ESCR-P) Apoio ao 
pesquisador para conseguir 
recurso à pesquisa 

 (P) possui autonomia nas 
pesquisas, disposição de 
condições de trabalho e de 
apoio 

(ESCR-I) Apoio à empresa 
com know-how da 
instituição, ambiente 
adequado para testes, 
infraestrutura e equipe 
adequadas 

 
(ESCR-P) Apoio ao 
pesquisador para 
conseguir recurso à 
pesquisa 

Stakeholders 
Relacionamento a 
longo prazo 

(P) Empatia pessoal (INST) Competência da 
instituição e idoneidade da 
empresa 

(P) Diferenciação no 
atendimento, qualidade 
das pesquisas, trabalhos 
premiados 

(ESCR-P) Não pode deixar 
de dar apoio, seleção de 
empresa por questões éticas 

 (ESCR-P) Não pode de 
deixar de dar apoio, 
cuidado com as questões 
éticas 

Gestão de 
relacionamento  
Stakeholders 

(P) Melhoria no canal de 
comunicação com as 
agências de fomento  

(INST) Esforço para 
reduzir a burocracia 

(INST) Interesse de 
reciprocidade, criação de 
contrato 

(ESCR-P) Melhoria no 
relacionamento  com 

 (P) Melhoria no 
relacionamento a longo 
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agência federal prazo 
(ESCR-I) Melhoria na 
fidelização da empresa, 
inovação aberta 

 (ESCR-P) Melhoria na 
infraestrutura e 
desenvolvimento de 
competência  

Métricas 
Relacionamento 

(P) Auto-avaliação sobre o 
relacionamento com outros 
stakeholders 

(INST) Necessidade da 
criação de métricas 
 

(INST) Necessidade da 
criação de métricas 

(ESCR-P) Indicadores de 
captação de recursos 
externa, indicadores de 
gestão 

 (P) Ainda não existem 
métricas de 
relacionamento 

  (ESCR-P) Necessidade 
da criação de métricas 

Fonte: Entrevistas, 2016; 2017. 

 
A IES é uma organização essencialmente prestadora de serviço, que oferece o 

conhecimento como produto principal por meio de cursos presenciais ou a distância. A 

relação humana se sobrepõe ao aspecto físico. Por conseguinte, é necessária atenção especial 

em todos os pontos de contato entre a organização e seus stakeholders para a construção de 

uma vantagem competitiva. 

Para unidade A, os stakeholders mais importantes para captação de recursos são os 

três atores: o investigador; o governo (Estado) ou a indústria (Mercado) e; o terceiro é o 

Escritório de Apoio Institucional ao Pesquisador (EAIP). Além disso, acrescentou outros 

stakeholders importantes, como a Diretoria de Pesquisa, na qual o respectivo setor recebe um 

grande apoio, de colaboradores que não estão diretamente envolvidos na captação de recursos, 

todavia impactam diretamente no processo e de parceiros para desenvolver produtos e criação 

de patentes. 

Para a unidade B, os stakeholders mais importantes na captação de recursos hoje são 

as agências de fomento para a instituição. Essas agências continuarão sendo importantes, mas 

têm uma limitação de recurso devido à condição econômica no país; por isso, as indústrias e 

as empresas de agronegócios devem ser o foco também da instituição para captação de 

recursos; são stakeholders importantes, ainda assim, pouco lembrados ou utilizados pela 

instituição. 

Para a unidade C, os stakeholders (alunos, comunidade de docentes, governo e 

empresas) são importantes, pois o docente precisa ter relação com o governo para obter 

recursos para as pesquisas; a relação com os outros docentes contribui para a realização da 

pesquisa  pois não é possível desenvolver todas as etapas da pesquisa sozinho e em tempo 
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hábil, e,  as empresas, uma vez que dependerá do tipo de projeto, precisará também de uma 

equipe de docentes, alunos e a empresa, que complementará o recurso concedido pelo 

governo ou assumirá integralmente os custos da pesquisa. Além disso, a comunidade de 

docentes é importante porque existem as áreas que regulam os temas que os pesquisadores 

têm interesse em pesquisar. 

Na unidade A, o relacionamento entre o setor de apoio e os pesquisadores é muito 

bom, pois o atendimento é considerado rápido e fácil. O índice de aprovação dos projetos 

submetidos à agência de fomento paulista representa um bom relacionamento, mesmo que na 

etapa de prestação de contas seja mais complicado. A agência de fomento paulista possui bons 

canais de comunicação e contribui no relacionamento entre o pesquisador, o bolsista e o 

EAIP. Em relação à agência de fomento federal, há falta de relacionamento. 

Na unidade B, o relacionamento tem sido mais intenso nos últimos tempos em função 

da participação da criação da Comissão de Relações Institucionais. Antes, a relação acontecia 

caso a caso; hoje, tem uma ação mais institucional. A impressão é positiva, uma vez que está 

sendo possível relacionarem-se  tanto com o governo quanto com a empresa/indústria. 

Na unidade C, é necessário ter uma estratégia para um bom relacionamento. O 

relacionamento com as agências de fomento é importante, pois concedem as bolsas e auxílios 

e tem o sistema de acompanhamento dos programas de pós-graduação. Há também a 

comunidade de docentes cujo relacionamento é muito importante para criar as redes de 

contato para parcerias e fazer projetos de pesquisa em conjunto, publicar artigos, promover 

simpósio, abrir a possibilidade de busca de financiamentos para projetos maiores e contar com 

a participação nas bancas examinadoras de dissertações e teses. O relacionamento com o 

mercado ainda é bastante reduzido e poderia ser ampliado. 

Na unidade A, a qualidade do serviço oferecido pelo Escritório é uma ação importante 

para o pesquisador manter-se engajado, principalmente para aqueles que escolheram vir para 

instituição devido a esse apoio. Outro stakeholder, é a agência de fomento, sobre a qual não é 

possível ter muito controle. Portanto, é necessário criar canais de relacionamento, inclusive 

para propor sugestões à agência de fomento. O Escritório tem a iniciativa bastante 

interessante: a organização de workshops para o desenvolvimento de projetos de pesquisa 

para o corpo clínico e o corpo assistencial; assim, os clínicos podem ter mais compreensão da 

importância da pesquisa. 
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As ações de engajamento na unidade B são convidar o público em geral para ver a 

realidade de uma universidade; participar das feiras organizadas e das mostras tecnológicas; 

comentar sobre incubadora de empresas, que faz um excelente papel nessa relação, 

estimulando e incentivando as ações entre universidades e empresas - da visita do pesquisador 

à empresa e da empresa à instituição - mas ainda de forma tênue, para incentivar essas 

discussões. 

O Escritório de apoio é importante na questão do engajamento dos stakeholders para a 

unidade C, uma vez que o respectivo departamento tem um canal de contato com as agências 

de fomento e, dessa forma, facilita o trânsito das informações entre os envolvidos no 

processo. Além disso, os pesquisadores podem pautar-se no intercâmbio de conhecimento 

com a sociedade, o governo e a comunidade. Os pesquisadores necessitam ter uma postura 

mais participativa e ética para o sistema ser mais produtivo. 

Na unidade A, as estratégias para agregar valor ao pesquisador são disponibilizar os 

serviços do Escritório de apoio e incentivo à participação em congressos científicos. A 

instituição disponibiliza uma pequena verba, e o pesquisador também deve buscar recurso nas 

agências de fomento. Com resultados importantes da pesquisa, o pesquisador consegue 

publicar o seu paper em um periódico de renome internacional. Na área de inovação, a 

instituição não entra com recurso financeiro, mas disponibiliza muito know-how, muita 

experiência e um ambiente adequado para realização dos testes dos produtos. 

Para a unidade B, a criação de valor é considerada nos sistemas de avaliação dos 

docentes da instituição, mas não há ainda um sistema que preveja a progressão de carreira 

para o funcionário que busca uma relação com a empresa. Hoje, o docente é um pouco mais 

valorizado, o que não é um reflexo somente dessa instituição, mas uma prática comum em 

todas as universidades. Em relação à valorização da empresa, é a oportunidade de estar em 

contato com instituições que tenham, supostamente, know-how, no estado da arte e no 

conhecimento. 

Para a unidade C, existem potenciais estratégias para agregar valor aos stakeholders na 

instituição, como a divulgação dos trabalhos realizados para a comunidade acadêmica em um 

veículo de comunicação; o blog, que comunica a opinião de docentes sobre diferentes 

assuntos, mostrando capacidade de reflexão e de produção de conhecimento e a assessoria de 

imprensa, que garante a inserção dos docentes nas mídias mais relevantes. Existe também a 

ideia de valorizar mais os funcionários administrativos, a partir de estratégias que possam 
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traduzir as especificidades nos programas de pós-graduação. Além disso, a instituição fornece 

condições de trabalho, dá autonomia nas pesquisas e tem uma estrutura de apoio que pode 

ajudar o pesquisador nas questões com o governo. 

Na unidade A, o Escritório precisa sempre dar o apoio a todos pesquisadores com 

ferramentas ao pesquisador, o suporte estatístico e a revisora do texto do projeto científico. 

Para construir uma relação de longo prazo, não se pode levar somente a competência 

profissional em conta, mas envolve a empatia entre os indivíduos envolvidos. Em relação às 

empresas, a instituição deve tornar as regras mais flexíveis e selecioná-las para um 

relacionamento a longo prazo a partir de questões éticas. 

Na unidade B, A Instituição busca aqueles stakeholders que mais interessa no ponto de 

vista de idoneidade. Assim, é a afinidade que existe da competência que a instituição tem para 

manter essa parceria a longo prazo e a idoneidade da empresa. 

Na unidade C, existe uma diferenciação no relacionamento dos orientandos com os 

orientadores, uma vez que os programas focam mais a qualidade do que a quantidade de 

trabalhos desenvolvidos na Instituição. Consequentemente, vem sido demonstrado até na 

qualidade das pesquisas, que os trabalhos estão sendo premiados nos congressos científicos. O 

Escritório precisa sempre dar o apoio para todos pesquisadores da Instituição e cuida das 

questões éticas no âmbito da pesquisa. 

Na unidade A, apresentou-se a dificuldade para gestão de relacionamento a longo 

prazo com as agências de fomento federais, uma vez que é necessário criar um canal de 

comunicação para facilitar a aproximação. A dificuldade que o setor de inovação encontra em 

seu relacionamento com a empresa é justamente a fidelização; portanto, pretende-se ser mais 

ativo e aberto para contar com outras instituições e empresas. 

Na unidade B, a dificuldade para desenvolver uma gestão de relacionamento a longo 

prazo é a burocracia. Há um esforço da instituição em tentar reduzir essa burocracia de forma 

mais rápida. 

Na unidade C, a Instituição possui uma expertise e as ferramentas necessárias para 

realizar a gestão de relacionamentos; no entanto, ainda pode ser melhorada, como ter 

relacionamentos mais fortes com os alunos. Outra dificuldade da Instituição é encontrar uma 

forma de reciprocidade e a criação da relação com os parceiros. O Escritório necessita de 

melhorias na infraestrutura e no desenvolvimento da competência das funcionárias. 
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Na unidade A, a instituição tem duas métricas, a gestão de captação de recursos 

externa e a estratégica, que informa quanto foi captado. A instituição se preocupa com os 

aspectos relacionais. Por essa razão, adota um instrumento de autoavaliação para avaliar a 

relação entre os funcionários. Não existem ainda métricas, no entanto, nota-se a necessidade 

de desenvolver sobre as ações que o setor de inovação faz e posteriormente criar metas. 

Na unidade B, hoje a visão é diferente, uma vez que a possibilidade de interação é 

mais bem estabelecida e as regras são mais claras. Em vista disso, a Instituição precisa criar as 

métricas para avaliar o relacionamento. 

A unidade C ainda não tem as métricas; ainda assim, deve-se levar em conta 

exatamente o que a Instituição quer como estratégia, quais são os stakeholders de que mais 

precisa para estabelecê-las. 

 

5.6. Esquema proposto e análise dos dados 

Neste item discute-se o esquema proposto neste estudo e a correlação com a análise 

dos casos. Para tal fim, retomou-se o esquema proposto na revisão teórica e suas adequações 

após a pesquisa de campo. 

 

5.6.1. Esquema proposto 

Após a pesquisa de campo, foi possível validar o esquema proposto, em que foi 

apresentada a estratégia de captação de recurso financeiro em órgãos do governo brasileiro, a 

partir do envolvimento de um departamento especializado, como o escritório de apoio 

institucional ao pesquisador, para oferecer apoio a alunos e docentes/pesquisadores nos 

projetos de pesquisa, bem como contribuir no fortalecimento da imagem da IES à frente das 

agências de fomento.  

Os principais stakeholders são o pesquisador, o governo, a empresa/indústria e 

escritório de apoio institucional. Também manifestou-se a importância do apoio da direção da 

IES para o futuro do processo de captação de recursos, uma vez que é necessário o apoio para 

ter a infraestrutura necessária para o desenvolvimento das atividades entre os envolvidos com 

confiança, qualidade e agilidade. 
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As IES que têm o escritório de apoio institucional apresentaram aumento significativo 

da captação de recursos com os serviços diferenciados, um melhor relacionamento entre os 

stakeholders, aumento de publicações de papers em periódicos internacionais, a diminuição 

da sobrecarga burocrática ao pesquisador e as parcerias com pesquisadores de outras IES, 

tanto nacionais quanto internacionais.  

Constatou-se que as IES se esforçam para promover a cultura empreendedora dentro 

do ambiente universitário, mas ainda estão em estágios bastante incipientes. Apesar dessa 

fase, notaram-se algumas práticas interessantes, como a organização de eventos sobre start-

ups para apoiar as ideias dos colaboradores internos, a inclusão de uma disciplina no curso de 

doutorado, a vivência dos alunos de graduação dentro de uma empresa com a participação de 

ex-alunos como mentores. Observou-se inclusive que a cultura empreendedora está muito 

associada à inovação; assim, as IES com know-how para desenvolver produtos ou serviços 

criativos podem buscar outras formas de captação de recursos.  

A possibilidade de contar com uma plataforma de gestão de projetos de pesquisa 

contribui para a gestão de publicação dos resultados das pesquisas e assim assegura a difusão 

de conhecimentos criativos e inovadores. Outrossim, a difusão pode ser conduzida de forma 

mais prática, como estimular um grupo de colaboradores de áreas multidisciplinares a 

encontrarem soluções criativas para projetos reais ou oferecer cursos de extensão, workshops, 

oficinas para públicos interessados. 

Neste estudo, ficou evidente que a redução de recursos financeiros devido à crise 

econômica no país afetou diretamente o investimento público para a pesquisa, tanto que o 

índice de captação de recursos sofreu queda e gerou uma frustração a partir de 2015. Outro 

fator que influencia, principalmente as IES privadas, é a imagem equivocada de ser detentora 

de muito dinheiro e, assim, os pesquisadores, se forem contemplados, acabam com recursos 

modestos que às vezes dificultam bastante o início das atividades previstas no projeto de 

pesquisa. 

Os fatores internos que criam e capacitam para a utilização do MR têm a influência da 

existência de um escritório especializado, sustentado por uma equipe que atue com 

profissionalismo, compromisso e ética ao estabelecer o relacionamento com os stakeholders. 

A contratação de um profissional qualificado para essa função é importante, bem como o 

apoio da Direção da IES para assegurar a implementação e a expansão das atividades do 

departamento.  
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As estratégias que se destacam para a captação de recursos são a busca de editais e 

oportunidades de financiamento por meio de plataforma on-line, a oferta de serviços 

especializados como uma consultoria científica e a disposição de pesquisadores que produzem 

ideias e pesquisas com qualidade. Notou-se que as IES utilizam pouco a prática de campanhas 

para arrecadação de recursos financeiros, uma vez que o Brasil é um país que não pratica 

muito essa atividade no ambiente universitário. 

Os pesquisadores que usufruem os serviços oferecidos pelo escritório de apoio ao 

pesquisador expressam satisfação, principalmente aqueles que ainda não conheciam, e 

pretendem continuar a busca de outros recursos financeiros nas agências de fomento. 

A cooperação entre universidades, centros de pesquisa, governo e empresas pode 

contribuir para a formação de redes e a realização de pesquisas mais sólidas. Para isso, notou-

se que as IES estimulam os pesquisadores, a partir de um estágio de pós-doutorado, a 

participação em congressos científicos e as publicações de artigos. A parceria com empresas 

pode se tornar frutífera, mas precisa ter em primeiro lugar regras bem definidas e claras para 

não haver problemas no futuro. Os interesses precisam ser compartilhados e mútuos, caso 

contrário, a parceria torna-se impraticável. A parceria com o governo necessita conservar uma 

relação de confiança e qualidade da pesquisa produzida dentro da IES. 

O relacionamento é proveitoso entre os stakeholders principalmente nas IES com 

escritórios de apoio ao pesquisador, uma vez que o citado departamento contribui para os 

stakeholders ficarem mais engajados. Apesar de o relacionamento com a empresa necessitar 

de mais tempo de observação, visto que as IES têm pouco tempo de atividade nesse campo de 

atuação, existe a necessidade de flexibilizar a parceria com a empresa, e aquelas que são 

produtivas mantê-las a longo prazo. 

O valor percebido mais evidente foi o apoio para conseguir recurso à pesquisa. Cada 

indivíduo tem uma opinião sobre as estratégias para agregar valor aos stakeholders, mas 

destacou a sugestão de incluir algum ponto na progressão da carreira de um funcionário que 

tivesse alcançado uma parceria com uma empresa, pois hoje a prática é valorizar mais as 

conquistas do docente. 

Para estabelecer um relacionamento a longo prazo com os stakeholders, é preciso 

conter uma diferenciação no atendimento, comprometimento e o cuidado com questões éticas. 

As dificuldades para desenvolver uma gestão de relacionamento são devidas à falta de um 

canal de comunicação eficiente entre a IES e as agências de fomento federais, a burocracia 
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existente e a necessidade de reciprocidade, tanto financeira quanto de infraestrutura, entre os 

envolvidos no processo. 

A maioria das IES ainda não adota métricas para medir o desempenho, o que dificulta 

criar estratégias mais eficazes para delinear políticas de pesquisa no próprio ambiente e para 

desenvolver um relacionamento a longo prazo com os seus parceiros. 

Com base nas categorias pré-definidas, constatou-se que a existência de um escritório 

de projetos de apoio contribui para a construção de vantagem competitiva, a gestão da 

captação de recursos e o relacionamento entre os stakeholders, conforme apresenta a Tabela 

40. 

 

Tabela 40 – Gestão da captação de recursos e relacionamento entre os stakeholders 

CATEGORIAS COMPONENTES DAS RESPOSTAS 

Participantes, o papel e os 
resultados 

Empresa ou indústria 
Governo 
Escritório de Apoio Institucional e pesquisador 
Pesquisador 

Cultura empreendedora e 
difusão 

Produtos e serviços inovadores 
Disciplinas de empreendedorismo 
Plataforma de gestão de projetos de pesquisa 

Fatores externos e internos Redução de investimento público  
Equipe que atue com profissionalismo, compromisso e ética 

Estratégias de captação 

Busca de editais e oportunidades de financiamento por meio de 
plataforma on-line 
Serviços especializados 
Pesquisadores que produzem ideias e pesquisas com qualidade  
Cooperação entre universidades, centros de pesquisa, governo e 
empresas 

Relacionamento com 
stakeholders 

Escritório de apoio institucional contribui para os stakeholders 
estarem mais engajados 
Diferenciação no atendimento, comprometimento e o cuidado com 
questões éticas 
Falta do canal de comunicação eficiente entre IES e as agências de 
fomento federais 
Burocracia existente 

Fonte: Entrevistas, 2017. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este capítulo apresenta as conclusões dos principais pontos discutidos neste estudo, as 

limitações encontradas e as recomendações para futuros estudos sobre os temas. 

6.1. Conclusões 

Este estudo teve como objetivo geral de identificar estratégias competitivas e formatos 

de captação de recursos para investimentos na área de pesquisa e pós-graduação stricto sensu, 

como objetivo secundário pretendeu-se analisar como o relacionamento com os stakeholders 

contribui para desenvolver uma gestão universitária eficiente. 

Para tanto, a partir da revisão teórica, tratou-se de compreender a evolução da captação 

de recursos, os conceitos, a forma como foram desenvolvidas para as organizações do terceiro 

setor e que colaboraram na disseminação dessa atividade nas IES brasileiras. Outrossim, 

verificaram-se as experiências de captação de recursos em algumas IES estrangeiras e 

brasileiras, inclusive a legislação vigente no Brasil. Investigou-se a trajetória das IES 

particulares brasileiras e a influência dos recursos na pesquisa, bem como uma discussão 

teórica sobre a gestão universitária e o empreendedorismo para impulsionar a criação de 

estratégias mais eficazes na competição entre as IES. 

Na revisão teórica, buscou-se compreender a evolução do marketing de 

relacionamento investigando alguns modelos teóricos que contribuiram no desenvolvimento 

de um relacionamento de longo prazo com os stakeholders. Desse modo, buscaram-se os 

conceitos, a identificação, as necessidades, a importância individual e a criação de valor na 

literatura científica, uma vez que é uma iniciativa fundamental no estabelecimento de 

vantagens competitivas para IES. 

Utilizou-se o método de estudo de caso múltiplo, havendo três unidades investigativas 

com experiência na busca de recursos financeiros para financiar os projetos de pesquisa por 

meio de auxílios e bolsas do governo brasileiro, no Estado de São Paulo, bem como aquelas 

que desenvolvem estudos, serviços, processos ou produtos na área de inovação. 

Como resultados deste estudo, destaca-se a unidade investigativa A, que tem boas 

práticas em modelos de benchmark, demonstrando o melhor resultado no processo de 

captação de recursos, uma vez que conta com um escritório bem estruturado, com equipe 

qualificada, oferece serviços diferenciados no apoio aos pesquisadores nos trabalhos, 
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burocrático e administrativo, desde o envio diário de editais nacionais e/ou internacionais até 

a prestação de contas. Ademais, constatou-se claramente a existência de dois escritórios nessa 

unidade, o primeiro que se envolve mais com a pesquisa básica e o segundo com a pesquisa 

aplicada. 

A cultura empreendedora nas IES ainda está em estágio bastante incipiente no 

ambiente universitário brasileiro, mas relataram-se experiências bastante interessantes e que 

podem se transformar em estratégias eficazes no futuro. 

A difusão do conhecimento, que pode fugir ao modelo tradicional (publicação das 

dissertações, teses, livros, artigos em periódicos etc) para um modelo mais prático, real e 

inovador, que é oferecer cursos, workshops, oficinas para públicos interessados. 

A crise econômica afetou profundamente o investimento público à pesquisa e gerou 

um conflito entre a pesquisa básica e a pesquisa aplicada, como se estes fossem conceitos 

independentes e não profundamente interligados. Em um determinado momento da 

investigação, notou-se a separação desses dois conceitos nos ambientes universitários e 

também nas próprias agências de fomento.  

Assim, as IES buscam alternativas para diminuir a pressão externa, sobre a qual as 

entidades não têm muito controle, como ter um escritório especializado para realizar o 

relacionamento com os stakeholders. 

A cooperação entre universidades, centros de pesquisa, governo e empresas pode 

contribuir para a formação de redes e a realização de pesquisas mais sólidas. Na pesquisa de 

campo, notou-se o engajamento institucional e dos próprios indivíduos nessa estratégia, pois 

em ambientes com recursos escassos, a cooperação contribui para a continuidade da pesquisa. 

Na pesquisa de campo, notou-se que a experiência de captação de recurso financeiro 

no âmbito da empresa é recente e está sendo desenvolvida com a parceria entre universidade, 

governo e empresa, mas também com a iniciativa da própria IES, que com seu know-how 

busca criar parcerias com o setor empresarial.  

Diante de ambientes cada vez mais competitivos, as IES necessitam desenvolver 

ferramentas de gestão, adotando ações que levem à conquista de vantagens competitivas 

sustentáveis, independentemente da complexidade das relações entre os envolvidos. No 

decorrer da pesquisa de campo, alguns fatores revelaram-se essenciais para o 

desenvolvimento das relações entre os stakeholders:  

• Apoio da Direção da IES; 
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• Escritório especializado em captação de recursos;

• Equipe bem estruturada;

• Plataforma de gestão de projetos;

• Métricas para criar políticas de captação de recursos;

• Comunicação.

Por fim, é necessário que a Direção da IES reconheça a importância do departamento 

de captação recursos para contribuir na reputação da instituição perante as agências de 

fomento. Em vista do exposto, depreende-se também que a relevância do Escritório de apoio 

institucional para captação não está restrita aos aspectos operacionais mas reside 

principalmente no aspecto estratégico. 

Esse estudo contribui com a análise comparativa dos resultados das estratégias de 

captação e do relacionamento com os stakeholders a partir da atuação de escritórios de apoio 

à pesquisa. Adiciona, portanto, conhecimento à identificação de algumas estratégias 

competitivas e formatos de captação de recursos para investimentos na área de pesquisa e pós-

graduação stricto sensu (estudadas anteriormente por ADAM, 2007; RISCAROLLI; 

RODRIGUES; ALMEIDA, 2010; GARCIA et al., 2013; JUNQUEIRA, 2016), bem como 

agrega a perspectiva dos estudos de marketing de relacionamento para contribuir no 

desenvolvimento de uma gestão mais eficiente e eficaz nas práticas dessa área. 

6.2. Limitações 

O estudo contribuiu com informações mais recentes e respostas sobre a captação de 

recursos desenvolvidas nas IES, uma vez que a literatura científica oferece pouca contribuição 

sobre esse assunto. Entretanto, é importante afirmar que, após a utilização do método de 

estudo de casos múltiplos para a validação de conceitos teóricos, os resultados não podem ser 

generalizados.  

Pode-se observar que o estudo tem algumas limitações, tais como: (1) 

entrevistas com outros stakeholders envolvidos no processo de captação de recursos; (2) 

inclusão de mais um estudo de caso envolvendo uma IES pública. 
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6.3. Recomendações de estudos futuros 

Algumas recomendações ou aplicações decorrentes deste estudo sobre o tema podem 

ser apontadas como: (1) desenvolvimento de novos trabalhos que discutam a gestão 

universitária para implementação de formas de captação de recursos nas IES; (2) realização de 

uma pesquisa qualitativa envolvendo um número maior de stakeholders; (3) ampliar a 

pesquisa de campo para âmbito nacional envolvendo um número maior de IES e agências de 

fomento para analisar o relacionamento em outros Estados do país; (4) ampliar a pesquisa de 

campo para âmbito internacional buscando novas práticas de captação de recursos a partir dos 

relacionamentos com o governo, os centros de pesquisa e as empresas; (5) revisão de 

literatura para analisar as diferenças de culturas e legislações sobre captação de recursos entre 

os países estrangeiros e o Brasil. 
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ANEXO I – Protocolo 
 

I. Visão geral do estudo 

Objetivos: A pesquisa pretende este estudo identificar estratégias competitivas e 

formatos de captação de recursos para investimentos na área de pesquisa e pós-

graduação stricto sensu, como objetivo secundário pretende-se analisar como o 

relacionamento com os stakeholders contribuem para desenvolver uma gestão 

universitária eficiente. 

Principais questões respondidas pela pesquisa: 

Responsável pela pesquisa: Mari Mitsuru Nishimura 

Critérios para escolha dos casos estudados: os casos estudados foram aqueles que 

atenderam aos seguintes critérios: 

• IES que desenvolvem pesquisas e/ou possuem programas de pós-graduação 

stricto sensu; 

• IES que captam recursos financeiros no governo; 

• IES que possuem Escritório de Apoio Institucional ao Pesquisador (EAIP) ou 

similar, em funcionamento; 

• IES que desenvolvem estudos, serviços, processos ou produtos na área de 

inovação. 

• IES que aceitaram participar da entrevista. 

Unidades de análise: A escolha das três unidades de análise se baseou na experiência 

de fornecer a assistência na gestão e administração de projetos de pesquisa aos alunos e 

docentes envolvidos no âmbito da pesquisa e/ou de pós-graduação stricto sensu, que 

obtiveram recursos financeiros para financiar o projeto de pesquisa por meio de bolsa de 

estudo e/ou auxílio de empresas e/ou do governo brasileiro, bem como aquelas que 

desenvolvem estudos, serviços processos ou produtos na área de inovação. As entrevistas 

estão agendadas durante os meses de novembro de 2016 a fevereiro de 2017. 

II. Procedimentos de campo 

Aspectos metodológicos: Pesquisa de natureza exploratória com o uso do método 

de casos múltiplos. 
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Instrumento de coleta de dados: Roteiro de entrevista. As entrevistas foram 

realizadas com stakeholders internos (pró-reitores de pesquisa e pós-graduação, 

gerentes, coordenadores e pesquisadores das IES que aceitaram participar das 

entrevistas) que influenciam nas relações entre as partes. 

Organização de dados: Banco de dados para cada uma das IES, incluindo os 

documentos, gravações das entrevistas, transcrições das entrevistas e anotações. 

Roteiro de entrevista: Documento anexo. 

III. Questões do estudo 

Questões a serem respondidas e possíveis fontes de evidências a serem 

pesquisadas. 

Tabela 18– Questões sobre captação de recursos 

I – CAPTAÇÃO DE RECURSOS 
QUESTÕES INVESTIGATIVAS TÓPICOS/AUTORES 

Quem participa neste processo? Formas de captação –Kotler e Fox 
(1994) 

Qual o seu papel neste processo? Formas de captação –Kotler e Fox 
(1994) 

Quais os resultados neste processso? Formas de captação –Kotler e Fox 
(1994) 

Na sua opinião existe uma cultura empreendedora na IES, 
que proporcione as relações entre universidade, governo e 
empresas?  
 

Cultura empreendedora na educação 
superior – Etzkowitz e Leydesdorff 
(1995); Mainardes; Alves; Raposo 
(2010); Figueiredo (2013), Pacheco 
(2016) 

O que você poderia me dizer sobre desenvolvimento e 
difusão de conhecimentos criativos e inovadores na IES?  
 

Inovação – Lucca (2008); 
Fontenelle (2012); Plonski (2015) 

Que tipo de estratégias são utilizadas pela IES para 
captação de recursos?  
 

Estratégias de captação – Riscarolli, 
Rodrigues e Almeida (2010) 

O que você poderia me dizer sobre desenvolvimento de 
campanhas e solicitações a outras fontes de financiamento 
pela IES? 

Fontes de financiamento – Cruz e 
Estraviz (2003) 

Na sua opinião, após a criação do departamento que dá 
apoio aos alunos e docentes/pesquisadores (EAIP) houve 
diminuição da sobrecarga burocrática e continuidade de 
buscar novos auxílios e bolsas na IES?  
 

EAIP – FAPESP (2016) 

Fonte: Autoria própria 
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Tabela 19 – Questões sobre MR e seus stakeholders 

II – MARKETING DE RELACIONAMENTO E SEUS STAKEHOLDERS 
QUESTÕES INVESTIGATIVAS TÓPICOS/AUTORES 

Na sua opinião, quais os stakeholders mais importantes no 
processo de captação de recursos? 

Stakeholders na IES – Lanzer 
(2004); Mainardes; Alves; Raposo 
(2010); Rocha e Goldschmidt 
(2010); Mainardes e Domingues 
(2010); Silva et al. (2013), 
Lourenço e Mano (2014)  

Como é o seu relacionamento com os stakeholders? Relacionamento com os 
stakeholders – Mitchell, Agle e 
Wood (1997); Dobni; Luffman, 
2003; Rocha (2007); Mainardes; 
Alves; Raposo (2010)  

Quais ações sua organização faz para engajar esses 
stakeholders? 

Relacionamento com os 
stakeholders – Polonsky, 
Shuppisser e Beldona (2002) 
Jongbloed, Jurgen e Salerno (2008); 
Rocha (2007);  

Quais os resultados dessas ações? Baseado na sua 
experiência, quais fatores externos que mais influenciam a 
IES?  

Influência dos fatores externos – 
Rocha (2007) 

Baseado na sua experiência, quais condições internas 
favorecem a implementação do marketing de 
relacionamento?  

Influência dos fatores internos – 
Rocha (2007) 

Você acha que existem estratégias para agregar valor aos 
stakeholders na IES?  

Criação de valor ao cliente – 
Yoshida (1994); McDonald et al. 
(2001); Nunes (2005); Chen et al. 
(2006); Rocha (2007); Susin e Susin 
(2007); Mainardes; Alves; Raposo 
(2010) 

Baseado na sua experiência, como selecionar os stakeholders 
para se relacionar a longo prazo com a IES?  

Escala de vínculo – Gordon (1999) 

O que você poderia me dizer sobre as parcerias entre 
universidades, centros de pesquisa, governo e empresas de 
maneira que o relacionamento se torne mais duradouro e 
frutífero?  

Desenvolvimento de novos 
conhecimentos e tecnologias - 
ANPEI (2015). 

Que tipos de dificuldades você encontra na IES para 
desenvolver uma gestão de relacionamento a longo prazo 
com os seus stakeholders mais importantes?  

Criação de valor aos stakeholders – 
Mitchell, Agle e Wood (1997); 
Mainardes; Alves; Raposo (2010)  

Na sua opinião, a IES estabelece métricas para avaliar o 
relacionamento com os diversos stakeholders?  
 

Criação de valor aos stakeholders – 
Mainardes; Alves; Raposo (2010) 

Fonte: Autoria própria 

 

IV. Plano de análise de dados e relatório do estudo 

Análise de dados: a análise de dados foi feita por meio da análise de conteúdo das 

informações relativas aos casos estudados. 
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Guia para o relatório de cada caso: apresentação dos dados coletados e das 

conclusões foram apresentadas nos capítulos IV, V e VI. 
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ANEXO II – Carta de apresentação (e-mail) 
 

São Paulo, <dia> de <mês> de <ano>. 

 

 

Prezado(a) Senhor(a), 

Com o intuito de elaborar meu trabalho de conclusão de mestrado referente ao 

Mestrado Profissional em Comportamento do Consumidor da ESPM, estou realizando uma 

pesquisa com Instituições de Ensino Superior (IES) particulares, institutos ou centros de 

pesquisa localizados no Estado de São Paulo. 

 

O principal objetivo desse trabalho é estruturar propostas estratégicas de marketing de 

relacionamento, voltadas a IES captadoras de recursos financeiros à pesquisa, que causem 

impacto nos principais “stakeholders” dessas organizações: sociedade, empresas, governo, 

alunos, docentes dos programas de pós-graduação stricto sensu. 

 

Para que tal objetivo seja atingido, gostaria de marcar uma reunião, uma vez que faz-

se fundamental sua participação. Desse modo, por gentileza, envie-me a sua disponibilidade 

de dia e horário, bem como o local da respectiva entrevista. 

 

Agradeço-lhe antecipadamente a sua valiosa colaboração e estou à disposição para 

esclarecimentos adicionais que se façam necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

[Nome da mestranda] 

Mestranda 

MPCC/ESPM 
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ANEXO III – Roteiro de entrevista 
 
UNIDADE INVESTIGATIVA :_____ 

 

Nome do entrevistado(a): ________________________________________________ 

Função: professor (    )  pesquisador (....)  Gerente (....)    Diretor (....)  Pró-Reitor (....) 

 Outro:__________________________________________ 

Quanto tempo trabalha na Organização? _____________________________________ 

 

Α. CAPTAÇÃO DE RECURSOS 

1. Quem participa neste processo? 

 

2. Qual o seu papel neste processo? 

 

3. Quais os resultados deste processo?  

 

4. Na sua opinião existe uma cultura empreendedora na IES, que proporcione as relações entre 

universidade, governo e empresas?  

 

5. O que você poderia me dizer sobre desenvolvimento e difusão de conhecimentos criativos e 

inovadores na IES?  

 

6. Que tipo de estratégias são utilizadas pela IES para captação de recursos?  



211 
 

7. O que você poderia me dizer sobre desenvolvimento de campanhas e solicitações a outras 

fontes de financiamento pela IES?  

 

8. Na sua opinião, após a criação do departamento que dá apoio aos alunos e 

docentes/pesquisadores (EAIP) houve diminuição da sobrecarga burocrática e 

continuidade de buscar novos auxílios e bolsas na IES?  

 

Β. MARKETING DE RELACIONAMENTO E SEUS STAKEHOLDERS 

1. Na sua opinião, quais os stakeholders mais importantes no processo de captação de 

recursos? 

 

2. Como é o seu relacionamento com os stakeholders? 

 

3. Quais ações sua organização faz para engajar esses stakeholders? 

 

4. Quais os resultados dessas ações? Baseado na sua experiência, quais fatores externos que 

mais influenciam a IES?  

 

5. Baseado na sua experiência, quais condições internas favorecem a implementação do 

marketing de relacionamento?  

 

6. Você acha que existem estratégias para agregar valor aos stakeholders na IES?  

 

7. Baseado na sua experiência, como selecionar os stakeholders para se relacionar a longo 

prazo com a IES?  
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8. O que você poderia me dizer sobre as parcerias entre universidades, centros de pesquisa, 

governo e empresas de maneira que o relacionamento se torne mais duradouro e 

frutífero?  

 

9. Que tipos de dificuldades você encontra na IES para desenvolver uma gestão de 

relacionamento a longo prazo com os seus stakeholders mais importantes?  

 

10. Na sua opinião, a IES estabelece métricas para avaliar o relacionamento com os diversos 

stakeholders?  
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ANEXO IV – Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

Prezado(a) participante: 

Você está sendo convidado(a) para participar da pesquisa intitulada “Título do 

trabalho”, sob responsabilidade das pesquisadoras [nome da aluna] (aluna) e [nome da 

orientadora] (orientadora), do Curso de Mestrado Profissional em Comportamento do 

Consumidor da ESPM, que tem o objetivo de [objetivo]. 

A sua participação envolve uma entrevista, que será gravada, e que tem a duração 

aproximada de até 1 (uma) hora.  

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no mais 

rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo(a).  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará 

contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento 

científico. 

Estamos à disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas referentes à pesquisa 

no tel. (11) xxxx-xxxx ou na Secretaria de Mestrado e Doutorado da ESPM, tel. (11) xxxx-

xxxx/xxxx. 

Agradecemos pela sua participação! 

Atenciosamente, 

São Paulo, data. 

___________________________ 
[Nome da aluna] 

Mestranda – Matr. xxxxxxxx 

____________________________ 
Profª. [Nome da orientadora] 

Orientadora 
  

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma via original deste 
termo de consentimento. 

 
________________________________________ 
                                        Local e data 

  
___________________________ 

Nome do(a) participante 
___________________________ 

Nome do(a) participante 
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