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     Este trabalho analisa os processos de transferência de conhecimento e de 

aprendizagem existentes nas interações entre grupos de pesquisa e empresas. As 

empresas de base tecnológica egressas destes grupos se constituem como um novo 

ator dessas interações. Identificamos os tipos de conhecimentos transferidos nas 

interações. Analisamos quatro grupos de pesquisa da PUC-Rio e as relações que se 

estabelecem com as empresas parceiras/clientes e com as empresas de base 

tecnológica egressas destes grupos. Identificamos três tipos de grupos de pesquisa – 

tradicional, empreendedor e em transição – relacionados com dois tipos de 

universidade – de pesquisa e empreendedora. Constatamos que esses tipos expressam 

um processo evolutivo iniciado nos anos 90 e são resultado de um conjunto de 

mudanças de comportamento, de valores e de práticas organizacionais. Em 

conclusão, consideramos que este processo está na origem de mudanças mais 

profundas na capacidade de valorização econômica dos conhecimentos gerados 

através de pesquisas acadêmicas. 
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     This work analises the knowledge transfer and the learning processes that exist in 

the interactions among research groups and companies. The technology based 

companies that are spin-offs of these groups constitute a new actor in these 

interactions. We have identified the types of knowledge transferred in the 

interactions. Four research groups of PUC-Rio were analised and also the 

relationships that are established with their partner/client companies and with the 

technology based companies that are spin-offs of these groups.We have identified 

three types of research groups – traditional, entrepreneurial and in transition – that 

are related to two types of university – research and entrepreneurial. We can state 

that theese types express an evolutionary process initiated in the nineties and are the 

result of a set of changes of behaviour, of values and of organizational practices. In 

conclusion, we consider that these processes are at the origin of the more profound 

changes in the capacity of economic valuation of knowledge generated through the 

academic research. 
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1. INTRODUÇÃO 

O tema interação universidade- empresa tem sido um campo fértil para pesquisas ao 

longo de quase duas décadas. Inicialmente foram analisados os programas europeus de 

fomento às interações e os programas de fomento americanos, assim como os ambientes 

onde surgiram as empresas de base tecnológica egressas das universidades americanas. 

Muitos foram os estudos de caso onde esta interação se deu, com reflexões sobre as 

dificuldades encontradas, os casos de sucesso. No início da década de 90 surgem 

estudos propondo novas metodologias de avaliação das interações universidade- 

empresa. 

 

Ao longo da década de 90, as condições econômicas mudaram, principalmente devido à 

abertura para o mercado internacional. As empresas, principalmente com a Lei de 

Informática, começaram timidamente a realizar interações com grupos de pesquisa 

universitários. A maior mudança se deu com o surgimento de pequenas empresas de 

base tecnológica egressas dos grupos acadêmicos. Tem sido enfatizada a dificuldade dos 

empresários priorizarem atividades de P&D e, principalmente, de reconhecerem as 

interações com grupos de pesquisa universitários como fonte de capacitação tecnológica 

para suas empresas. Desta forma, a política de ciência, tecnologia e inovação tem 

chamado a atenção para a necessidade da geração de novos empreendedores, os futuros 

empresários brasileiros, que têm como valores a possibilidade de transferência de 

tecnologia da universidade e atualização de sua capacitação tecnológica através da 

interação universidade- empresa. 

 

O MCT – Ministério de Ciência e Tecnologia, autodenominou-se a Agência de 

Inovação. O Ministro, em 2000, explicita a sua visão da relação universidade- empresa: 

Há uma percepção geral de que a comunidade científica no Brasil é 
relativamente pequena pelos padrões internacionais, em termos per 
capita e participação no produto. Temos que aumentar 
substancialmente essa comunidade. Esse é um lado da equação, o lado 
universidade. Do outro, há a empresa. Hoje há um grande consenso 
internacional de que tecnologia se produz na empresa. Ela é mais 
dinâmica que o Estado. É tanto que as empresas tiveram participação 
expressiva entre os países que mais cresceram em desenvolvimento de 
tecnologias. ... O que já se procurava fazer, e vamos intensificar 
bastante, é criar uma ponte entre universidade e empresa. Estimulá-las 
a trabalhar junto (SARDENBERG, 2000a). 
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Uma das premissas da linha básica da ação governamental, segundo o mesmo Ministro, 

é que “as atividades de C&T devem ser induzidas no sentido do atendimento efetivo dos 

reclamos da sociedade e das necessidades do sistema produtivo, com ênfase na pesquisa 

e desenvolvimento tecnológico” (SARDENBERG, 2000b). 

 

As bases da Política de Ciência, Tecnologia e Inovação, em 2000, foram apresentadas 

pelo Ministro: 

Um dos desafios atuais é, exatamente, criar e aprimorar os canais 
pelos quais a tecnologia e seus resultados chegarão ao mercado 
interno e externo e, por conseguinte, à sociedade. Nesse sentido, 
elevar a produtividade e promover a competitividade das empresas 
tornaram-se requisitos do desenvolvimento. A formação de pessoal, a 
capacitação tecnológica e ampliação da pesquisa estão, por esse 
motivo, entre os principais objetivos da política nacional de ciência e 
tecnologia. ... Estamos construindo um novo modelo e temos que dar 
respostas consistentes ao desafio que representa a adequação de nosso 
parque produtivo aos novos parâmetros mundiais. Na economia do 
conhecimento, as novas tecnologias envolvem cada vez mais ciência 
e, por conseguinte, o ritmo da inovação depende de crescentes 
investimentos em pesquisa científica e em desenvolvimento. O 
aprofundamento da internacionalização dos mercados em anos 
recentes deu relevo ao papel da tecnologia como elemento-chave da 
competitividade. Em conseqüência, as tecnologias não mais estão 
disponíveis em bases concessionais ou a preços relativamente baixos, 
como ocorria até a década de 70 (SARDENBERG, 2000c). 

 

A aprovação pela Câmara e pelo Senado, no ano de 2000, em tempo recorde, dos 

Fundos Setoriais de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, relacionados aos 

gargalos e interesses das empresas privadas dos respectivos setores, em comum acordo 

com as visões da comunidade científica e do governo, leva-nos a crer que a sociedade 

começava a dar sinais de conscientização com relação à contribuição da ciência e 

tecnologia, atribuindo maior importância ao papel da inovação tecnológica para o 

desenvolvimento econômico do país. Um dos 14 Fundos Setoriais criados em 2000, o 

Fundo Verde e Amarelo ou Programa de Estímulo à Interação Universidade- Empresa 

para Apoio à Inovação, na visão do Ministro de C&T, destina-se a  

financiar programas cooperativos entre as universidades, as 
instituições de pesquisa e as empresas, com vistas à inovação, ou seja, 
à transformação do conhecimento científico e tecnológico numa 
realidade bem sucedida de mercado. Esse é um programa de interesse 
direto para o setor privado, que implicará novos métodos de trabalho 
em parceria com a Universidade e facilitará a plena inserção da 
inovação tecnológica na cultura da academia e da empresa brasileira. 
... hoje está claro que o conhecimento, a informação e a inovação - 
cuja valorização, por si só, conforma uma nova realidade empresarial - 
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são os fatores mais dinâmicos das estratégias de pequenas e grandes 
empresas, em todo o mundo (SARDENBERG, 2000c). 

 

Uma das formas de transferência de conhecimento da universidade para o setor 

produtivo é a criação de empresas egressas de grupos de pesquisa acadêmicos. Um dos 

principais instrumentos de apoio à criação e consolidação destas empresas são as 

incubadoras de empresas de base tecnológica. Passamos, então a analisar o crescimento 

do movimento de incubadoras e a graduação de empresas incubadas, sua relação com as 

incubadoras e seus grupos de origem. O número de novas empresas graduadas no 

mercado, com necessidade de apoio adequado, tornou-se uma demanda concreta no 

final da década de 90. 

 

Em 1984 foram criados, pelo CNPq, os cinco primeiros parques tecnológicos no Brasil, 

que depois se transformaram em incubadoras tecnológicas: em São Carlos, no estado de 

São Paulo e em Campina Grande, Paraíba, que existem até hoje; e em Blumenau, Santa 

Catarina; em Petrópolis, Rio de Janeiro; e em Manaus, Amazonas, que não tiveram 

continuidade. Em 1987 foi criada a Anprotec – Associação Nacional das Entidades 

Promotoras de Empreeendimentos Tecnológicos, entidade que congrega as incubadoras 

e os parques tecnológicos no Brasil. Desde 1998 a Anprotec realiza um levantamento 

sobre as Incubadoras e, em 2002, incluiu também os Parques Tecnológicos. Em 1990 já 

existiam sete incubadoras tecnológicas no país. Em 1991 foi criada a primeira 

incubadora tradicional do Brasil, pela Federação das Indústrias de São Paulo. O número 

de incubadoras vem crescendo, sistematicamente, desde os primeiros anos. Em 1994 

eram 19, em 1999 somavam 100, em 2002 totalizavam 183 e em 2005 havia 203. 

incubadoras. Destas 85 eram tecnológicas, isto é, abrigavam empresas de base 

tecnológica. 

 

Em 1992, o CNPq criou o Softex 2000 – Programa Nacional de Software para 

Exportação, com vistas a desenvolver a indústria de software para exportação, pelo 

fortalecimento da capacitação tecnológica de empresas existentes ou pelo incentivo à 

criação de novas empresas. Em 1995, foi criado pelo Softex o Projeto Gênesis (Geração 

de Novas Empresas em Software) em 21 universidades. Em 1998 foi decidido, pelos 

representantes dos Projetos Gênesis, transformar cada projeto em uma incubadora e se 

filiar à Anprotec (Etzkowitz et al., 2003). Na segunda metade da década de 90, a 
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aceleração da criação de incubadoras foi acompanhada pelo estímulo e financiamento 

do Softex para a criação e consolidação de Programas de Empreendedorismo nas 

Universidades, que auxiliam na disseminação da cultura empreendedora, além de 

capacitarem os alunos na elaboração de planos de negócios e estimularem a geração de 

novas empresas de base tecnológica e sua incubação. O CNPq iniciou, em 1996, o 

Programa de Gestão de Incubadoras (Tecnológicas). O primeiro Edital financiou 12 

incubadoras. O segundo Edital, em 1998, apoiou 22 incubadoras e o terceiro, em 2003, 

financiou 40 incubadoras. O CNPq apóia, desde 1985, as empresas inovadoras, em suas 

diversas fases, desde a pré-incubação até a empresa no mercado, através do programa 

RHAE – Recursos Humanos para Áreas Estratégicas, com Bolsas de Fomento 

Tecnológico. 

 

O Sebrae Nacional, em 1998, passou a apoiar as incubadoras de empresas, porém não só 

as tecnológicas. No primeiro edital financiou 35 incubadoras; no segundo, em 1999, 81; 

no terceiro, em 2001, 114 incubadoras; e no quarto, em 2002, 237 incubadoras. Em 

2004 e 2005 o Sebrae descentralizou o apoio a incubadoras, sendo os editais lançados 

pelos Sebrae Estaduais, com vistas a fortalecer as articulações do movimento em nível 

local, totalizando o apoio a 240 incubadoras. 

 

O PNI – Programa Nacional de Incubadoras - foi criado em 1998, porém somente 

tornou-se operacional em 2000. O PNI articula as instituições e os apoios às 

incubadoras e aos parques tecnológicos. As seguintes organizações fazem parte do 

Comitê Gestor do PNI: MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia, CNPq, Finep, 

Sebrae, Anprotec, Softex, , Senai, MDIC – Ministério de Desenvolvimento da Indústria 

e Comércio, Banco do Nordeste, Representantes do Forum de Secretários Estaduais de 

C&T, do Fórum de Secretários Municipais de C&T e do Fórum das Fundações 

Estaduais de Apoio à Pesquisa. 

 

A Finep, em 2000, iniciou um apoio às empresas inovadoras através do Projeto Inovar, 

inicialmente focando em capital de risco, com o Venture Forum Brasil, denominado 

Forum Brasil de Capital de Risco a partir de 2003. Neste são apresentados os planos de 

negócios de empreendedores aos gestores de fundos de capital empreendedor. Até 2005 

já foram realizados 13 Foruns com apresentação de 145 empresas aos investidores, 

sendo que 25 já foram investidas. A Finep ampliou sua atuação, em 2001, com a criação 
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do Fórum Brasil de Inovação, implementado através de Editais Inovação. Este novo 

instrumento, para apoio a todas as fases do processo de inovação - pré-incubação, 

incubação, graduação e transferência de tecnologia - financiado pelos Fundos Setoriais, 

com recursos não reembolsáveis, tem na incubadora a parceira para auxiliar na 

formatação e desenvolvimento do negócio e na definição das questões de propriedade 

intelectual. Em 2001 e 2002 foram realizados Editais Finep Inovação pelos Fundos 

Setoriais CT-Petro, CT-Energ e CT-Info. Em 2002 foi criado o Forum Brasil Abertura 

de Capital, para apresentação de empresas inovadoras a investidores de capital 

empreendedor, visando a abertura de capital no Novo Mercado, juntamente com um 

financiamento da Finep para esta finalidade. Com vistas à descentralização do apoio à 

inovação, em 2003 foi lançado o PAPPE – Programa de Apoio à Pesquisa na Empresa, 

com participação das FAPs – Fundações Estaduais de Apoio à Pesquisa e contrapartida 

dos estados. Em 2002 a Finep apoiou onze Parques Tecnológicos, através do Fundo 

Verde-Amarelo, que atendem às necessidades das empresas egressas dos grupos de 

pesquisa de se instalarem perto das universidades, para continuarem a interação com 

estes grupos, realizando suas atividades de P&D e geração de novos produtos. Em 2004 

mais onze Parques Tecnológicos passaram a ser apoiados. Em 2004 e 2005 foram 

realizadas chamadas públicas para financiar Incubadoras de Empresas e Redes de 

Incubadoras de Empresas Estaduais ou Regionais. Em 2005 foram lançados os 

programas, com parceiros locais, Juro Zero (crédito para pequenas empresas 

inovadoras) e Inovar Semente (Fundos regionais de capital semente), que completam os 

instrumentos de apoio à geração e consolidação de empresas inovadoras. Em 2004 foi 

sancionada a Lei de Inovação, que definiu mecanismos que facilitarão a participação de 

docentes/ pesquisadores na criação de empresas inovadoras, assim como a utilização 

compartilhada de infra-estrutura, equipamentos e recursos humanos universitários pelas 

empresas, entre outros. 

 

Conforme vimos, o esforço principal da política de ciência, tecnologia e inovação está 

voltado para o estímulo ao desenvolvimento tecnológico, à inovação, à transferência de 

tecnologia através de projetos cooperativos universidade- empresa e à geração e apoio 

às empresas inovadoras, egressas ou não de grupos universitários, através de Chamadas 

Públicas/ Editais. Os Comitês Gerenciais dos Fundos Setoriais e os Comitês de 

Avaliação de Projetos destes Fundos são formados por representantes dos três atores 

sociais - empresariado, academia e governo - levando à discussão e convergência de 
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visões. No apoio às empresas inovadoras, além dos três atores, também estão presentes 

gestores dos fundos de capital empreendedor visando a priorização das empresas com 

potencial de crescimento e de mercado, que possam participar do desenvolvimento 

econômico e social do país. 

 

As mudanças no perfil das universidades não surgiram a partir da demanda das 

empresas, mas da diminuição dos recursos de financiamento à pesquisa na década de 80 

e 90. Por outro lado, a criação dos Fundos Setoriais trouxe a parceria universidade- 

empresa como única forma de viabilizar o acesso aos novos recursos não reembolsáveis, 

atrelados aos interesses das empresas dos respectivos setores econômicos dos 12 Fundos 

Setoriais em operação. Entretanto, ainda há duas subculturas organizacionais 

coexistindo na universidade. Uma tem a premissa de alguns docentes/ pesquisadores de 

que a universidade tem o papel de gerador de conhecimento, visando a ampliação de 

suas fronteiras, assim como a formação de recursos humanos qualificados para a 

sociedade. Financiada pelo poder público, produz conhecimento que é um bem público. 

A produção de conhecimento direcionada pelo interesse de empresas privadas é 

questionada, uma vez que corresponderia à privatização de um bem público, gerando o 

privilégio de algumas empresas em detrimento de outras. Por outro lado, outros 

docentes/ pesquisadores, enfatizam o ritmo acelerado de produção de novas tecnologias, 

a diminuição do ciclo de vida dos produtos e a importância da geração de 

conhecimentos visando a inovação, tanto radical quanto incremental, para o aumento da 

competitividade das empresas para enfrentarem o mercado globalizado. A 

competitividade é obtida através do processo de inovação realizado pelas empresas, que 

depende tanto da sua capacitação tecnológica quanto de novos conhecimentos por ela 

adquiridos. 

 

Observamos uma mudança lenta na cultura organizacional das universidades no Brasil, 

através da mudança de valores, comportamento e poder político interno. Os grupos que 

realizavam pesquisa cooperativa com empresas, até o início da década de 90 

considerados como não cumprindo os objetivos da universidade de formação de 

recursos humanos e realização de pesquisa fundamental, passaram a receber recursos 

federais, principalmente através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico 

e Tecnológico, nas suas fases segunda e terceira, PADCT II e III, além de outros 

mecanismos como as bolsas para Recursos Humanos de Áreas Estratégicas - RHAE e 
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os recursos oriundos da Lei de Informática, que inclui incentivos para empresas 

investirem em pesquisas cooperativas com grupos de pesquisa universitários. Estes 

grupos universitários que realizavam pesquisa cooperativa com empresas, antes 

considerados marginais pela maior parte do corpo docente e pelos dirigentes das 

universidades, começaram a ganhar força política nos departamentos e institutos 

universitários, a partir da década de 90, com seus líderes sendo eleitos para os cargos de 

dirigentes, mostrando a valorização da pesquisa aplicada e da atividade de cooperação 

com empresas. Durante a década de 90, com a criação das incubadoras de empresas de 

base tecnológica nas universidades de pesquisa e a oferta de disciplinas de 

empreendedorismo visando a preparação dos alunos para um novo perfil profissional, o 

empreendedor que cria a sua própria empresa, aos poucos vai havendo a mudança na 

cultura acadêmica. O ritmo de mudança da cultura é bastante variado nas diversas 

universidades. 

 

Neste contexto se insere o presente estudo, cujo foco de interesse é o processo de 

transferência de conhecimento entre grupos de pesquisa universitários e empresas, os 

tipos de conhecimento envolvidos e as várias modalidades de interação. Foi escolhida 

para objeto de pesquisa a PUC-Rio. Como será explicado mais adiante, as diversas 

ações empreendidas nesta universidade – a criação da Incubadora Tecnológica e do 

Programa de Formação de Empreendedores – como a existência de grupos com muitos 

anos de interação com empresas, além da quantidade de empresas egressas destes 

grupos que estavam sendo geradas pelos laboratórios, passando pela incubadora ou não, 

determinaram a escolha.  

 

No final da década de 80, início dos anos 90, tivemos a oportunidade de analisar alguns 

grupos de pesquisa da PUC-Rio. Encontramos uma universidade considerada de 

qualidade, exatamente pela excelência dos grupos de pesquisa que abrigava, 

principalmente nas áreas do Centro Técnico Científico – CTC, como a informática, as 

engenharias, a física e a matemática. Os valores que sobressaíam eram a formação de 

recursos humanos para a sociedade, a pesquisa fundamental e a produção científica 

gerada nos grupos de pesquisa. Alguns poucos grupos de pesquisa aplicada, às vezes 

realizando pesquisa tecnológica, eram objeto de oposição na física e na matemática, 

melhor aceitos nas engenharias e na informática. Os grupos que realizavam interações 

com empresas, iniciando este tipo de atividade, eram considerados atuando fora dos 
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objetivos da universidade. Foram deflagrados conflitos visando estes grupos que se 

encontravam em minoria. A crise no financiamento à PUC-Rio, em meados de 90, por 

parte do Governo Federal, obrigou a Universidade a realizar um Planejamento 

Estratégico e se reestruturar. Os grupos que realizavam interações com empresas eram 

os únicos que mantinham seus recursos, fruto das atividades de pesquisa cooperativa. 

Uma das tendências de futuro da sustentação das atividades de pesquisa na universidade 

era a intensificação das relações universidade- empresa. Foi criado o Escritório de 

Desenvolvimento, diretamente ligado ao Decano do CTC, com o objetivo de estimular 

estas relações, principalmente com as grandes empresas privadas. Tivemos, assim, a 

oportunidade de acompanhar, desde o início dos anos 90, vários grupos que realizavam 

interações com empresas, geralmente as grandes empresas públicas com seus 

laboratórios de pesquisa e desenvolvimento, como o Cenpes da Petrobrás, o Cepel da 

Eletrobrás e o CPqD da Telebrás. Acompanhamos a criação e atuação do Escritório de 

Desenvolvimento, do Instituto Gênesis, da Incubadora Tecnológica, do Programa de 

Formação de Empreendedores e do Núcleo de Pesquisas do Instituto Gênesis, além do 

Parque Tecnológico e Cultural da Gávea em estruturação. 

 

Alguns indicadores quantitativos e qualitativos constituíram a base para os 

questionamentos que foram surgindo ao longo do processo da pesquisa. A ampliação do 

Programa de Formação de Empreendedores, iniciando com três disciplinas, hoje 

totalizando 14, com 30 turmas e mais de 500 alunos envolvidos por semestre, indica 

uma mudança de valores no corpo discente e no docente. A geração de empresas 

egressas dos grupos de pesquisa/ laboratórios, com participação de alunos e, às vezes, 

de professores, indica também mudança de cultura organizacional. A participação do 

Reitor da Universidade na cerimônia de Graduação de Empresas é um atestado da 

mudança de concepção da Universidade pela sua alta administração. A criação da 

Incubadora Cultural e da Incubadora de Desenvolvimento Social, além do planejamento 

do Parque Tecnológico e Cultural da Gávea, com o direito de uso do terreno a ser dado 

pela Prefeitura, e apoio ao Plano de Investimento do Parque, através do SEBRAE/RJ e 

da Finep, demonstram a velocidade das mudanças que estão em curso na PUC-Rio. 

 

Em 2003, a PUC-Rio, após a criação destas novas unidades do Instituto Gênesis, o 

interesse pelas disciplinas de empreendedorismo por parte do corpo discente, após a 

geração de empresas de base tecnológica, é a mesma universidade que no início da 
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década de 90? Houve uma mudança de visão da alta administração da Universidade? Há 

mudança  de objetivos na PUC-Rio, no início do século XXI? Se houve mudança, ela 

faz parte de uma redefinição de papéis das universidades brasileiras? Se existe esta 

mudança, está relacionada com uma política de Ciência, Tecnologia e Inovação do 

MCT através de suas agências de fomento, Finep e CNPq? 

 

A principal mudança na PUC-Rio, no entanto, pudemos perceber somente ao 

analisarmos os quatro grupos objetos deste estudo. Deparamo-nos com diferentes 

modelos de atuação dos grupos de pesquisa universitários, em relação a grandes 

empresas parceiras e a pequenas empresas de base tecnológica egressas dos grupos. 

Vislumbramos a trajetória da PUC-Rio, de uma universidade de pesquisa, considerada 

das melhores pelas avaliações das agências de fomento e pelo número de projetos 

aprovados nos Fundos Setoriais – em direção à “universidade empreendedora”. Estamos 

propondo uma caracterização dos diversos tipos de grupos de pesquisa existentes na 

universidade, com relação aos aspectos de pesquisa e empreendedorismo. Estamos 

propondo, também, a caracterização de uma “universidade de pesquisa” e de uma 

“universidade empreendedora”. Consideramos que a “universidade empreendedora” 

atende a uma demanda atual da sociedade brasileira. Parece ser a tendência atual e o 

futuro da PUC-Rio. 
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Objetivos da pesquisa 

 

1. Analisar o processo de transferência de conhecimento existente nas interações 

entre grupos de pesquisa e empresas, a partir da década de 90, tanto o 

conhecimento transmitido da instituição de pesquisa para a empresa, quanto o 

conhecimento que teve origem na empresa e foi absorvido pelo grupo de pesquisa, 

assim como seu impacto em ambas. 

 

2. Analisar o processo de aprendizagem existente na instituição de pesquisa e na 

empresa parceira, no decorrer da interação ou com os sucessivos projetos 

envolvendo interações. 

 

3. Identificar o papel das pequenas empresas de base tecnológica, egressas dos 

grupos de pesquisa, nas interações entre grupos universitários e empresas 

parceiras/ clientes. 

 

4. Analisar o desenvolvimento das relações entre a empresa de base tecnológica 

egressa e o grupo de pesquisa de onde foi originária, a transferência de 

conhecimentos entre a instituição de pesquisa e empresa, assim como a 

aprendizagem dos atores envolvidos. 

 

5. Relacionar os tipos de conhecimentos existentes na transferência entre 

universidade e empresa, com a modalidade organizacional da relação. 
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2. CONHECIMENTO E APRENDIZAGEM NO PROCESSO DE  
INOVAÇÃO, VOLTADOS À CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA DAS 
EMPRESAS 

O presente trabalho tem como preocupação central a transferência de conhecimento e a 

aprendizagem ocorridas entre os parceiros, tanto empresas como grupos de pesquisa 

universitários, nos processos de inovação, em que o objetivo principal é a capacitação 

tecnológica das empresas. Para isto começamos a abordagem teórica pela compreensão 

dos conceitos de ciência e tecnologia. Estas geram conhecimentos e são discutidos os 

seus vários tipos, analisando-se a maior ou menor facilidade de sua transferência entre 

os parceiros das interações universidade- empresa. Objetivamos entender melhor o 

aspecto tecnológico, base para a transferência de conhecimento da universidade para a 

empresa. Abordamos, a seguir, a análise dos modos de produção do conhecimento e as 

dinâmicas da pesquisa. 

 

Pelo lado da empresa, são conceituadas capacitação e aprendizagem tecnológicas. 

Também, mudança tecnológica, inovação e difusão tecnológica e verificada a sua 

relação com a aprendizagem tecnológica na empresa, discutindo a complementaridade 

da importação de tecnologia e da acumulação tecnológica local. Como uma das formas 

de viabilizar a aprendizagem tecnológica, analisamos as interações universidade- 

empresa, suas diversas taxonomias, sob vários pontos de vista e vários autores, além de 

sugestões de como otimizar estas cooperações. Em especial, abordamos com maior 

detalhe dois trabalhos sobre modelos para avaliação de interações universidade- 

empresa, que consideramos esclarecedores dos principais aspectos a serem considerados 

na análise das interações. 

 

São apresentadas as modificações que estão se dando nas universidades e os conceitos 

de “universidade empreendedora” utilizados por diversos autores. Este tema será 

abordado a partir da realidade dos grupos de pesquisa estudados neste trabalho, levando 

a um conceito próprio de “universidade empreendedora” e as tendências encontradas na 

PUC-Rio. Finalmente apresentamos os conceitos de empresas egressas de organizações 

(spin-offs), que enquanto egressas de universidades são atores fruto de uma importante 

modificação dos produtos das atividades dos grupos de pesquisa universitários nos 

últimos anos no Brasil, e em especial na PUC-Rio. 
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 CIÊNCIA E TECNOLOGIA: SUA NATUREZA, RELAÇÕES E 
CONTRIBUIÇÕES MÚTUAS. 

A ciência e a tecnologia têm conceituações que não geram maiores polêmicas. O que é 

mais instigante é a compreensão das relações existentes entre as duas, levando a 

discussões e modelos de como estas relações acontecem. É analisada a contribuição de 

cada uma delas sobre a outra. A pesquisa acadêmica, realizada nas instituições de 

pesquisa, visa principalmente o desenvolvimento científico, enquanto a pesquisa 

realizada na indústria foca o desenvolvimento tecnológico. No entanto, na atual 

sociedade do conhecimento, o desenvolvimento tecnológico está cada vez mais 

relacionado com o desenvolvimento científico, em um processo de influência mútua, 

como veremos adiante. 

 

Tanto nas universidades, quanto nas empresas, estão envolvidos diversos tipos de 

conhecimento. De mais fácil identificação, os conhecimentos explícitos ou codificados 

são aqueles organizados e formalizados por escrito, de modo que possam ser 

compartilhados à distância, através de algum meio de disseminação - publicações, 

seminários ou eletronicamente. De natureza distinta, os conhecimentos tácitos, 

adquiridos pela experiência de pessoas, não são passíveis de serem formalizados, 

portanto não são codificáveis e, necessariamente, terão que ser disseminados através de 

relações interpessoais, necessitando da presença física daqueles que participam da 

transferência de conhecimento. 

 

A ciência e a tecnologia têm semelhanças, para Pavitt (1991), nos seus insumos, isto é, 

cientistas, engenheiros e laboratórios, e no seu produto, que é o conhecimento. Porém, 

as diferenças são mais significativas se consideramos a natureza e objetivos das 

atividades mais fundamentais da universidade e dos laboratórios das empresas. A 

ciência é caracterizada por um conjunto de conhecimentos genéricos e específicos que 

permite a compreensão de fenômenos de diversos tipos, naturais e sociais. Seu objetivo 

é o aumento do conhecimento nas diversas áreas de interesse. A tecnologia, segundo 

Nelson (1992), é constituída por projetos e práticas específicas, além de conhecimento 

genérico, que permite a compreensão de como e porque os artefatos funcionam, e quais 

as direções mais promissoras com relação aos próximos avanços, que solucionem as 

limitações dos artefatos atuais. Assim, a tecnologia não é somente artefatos, mas 

também conhecimentos genéricos relacionados aos artefatos. 
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Nas universidades, a pesquisa tem por objetivo buscar generalizações baseadas em um 

número pequeno de variáveis, visando o aumento de conhecimento em uma 

determinada área. Seu produto são publicações, apresentações de trabalhos em 

congressos e experimentos que possam ser reproduzidos pelos pares. A pesquisa está 

associada à formação de recursos humanos, que sejam capazes de continuar a tarefa de 

ampliação do conhecimento, além de se constituirem em força de trabalho qualificada 

para as diversas necessidades da sociedade. No entanto, nas empresas, a pesquisa e o 

desenvolvimento, além do teste, engenharia de produção e experiência operacional, 

acumula conhecimento em muitas variáveis operacionais críticas de um artefato, 

segundo Pavitt (1991). Seu resultado é um conhecimento específico, em parte tácito, e 

portanto difícil e oneroso de ser transferido. 

 

Analisando estas diferenças, Pavitt (1991) considerou, no final da década de 80, que os 

investimentos privados e públicos para ciência e tecnologia eram complementares. Os 

investimentos privados estavam concentrados no curto prazo e tinham objetivos mais 

específicos de atendimento a necessidades mais imediatas das empresas. Os 

investimentos públicos eram de longo prazo, aplicados nas instituições de pesquisa, e 

teriam um caráter mais geral, de ampliação das diversas áreas do conhecimento, ainda 

que pudessem ser priorizadas aquelas áreas que fornecessem conhecimentos mais 

próximos das necessidades de setores industriais ou de soluções de problemas sociais. A 

partir desta diferenciação, podemos analisar as relações entre as instituições de pesquisa 

e as organizações/ empresas, que se dão através da troca de conhecimentos entre elas, 

porém com ênfase na transferência de conhecimento das universidades e institutos de 

pesquisa, onde são gerados conhecimentos novos, para o setor produtivo/ público, que 

se baseia neles para desenvolver inovações de processos e produtos, como veremos 

através dos estudos de caso analisados. As inovações, de acordo com Nelson (1992), são 

processos pelos quais as empresas projetam e constroem produtos e processos que são 

novos para elas, mesmo se não forem novos no universo ou até em seus países. 

 

A primeira concepção da relação entre ciência e tecnologia foi o chamado modelo linear 

de inovação, onde o conhecimento tecnológico surgia a partir das descobertas 

científicas. O processo de inovação era pensado como uma seqüência linear que se 

iniciava na pesquisa básica, seguida da pesquisa aplicada, desenvolvimento, fabricação 
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e comercialização/ marketing. Esta concepção estava subjacente aos esforços realizados 

após a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, quando buscou-se aproveitar as 

competências dos grupos de pesquisa desenvolvidas no esforço de guerra para alavancar 

a indústria americana e ampliar o seu mercado. Este modelo tratava pesquisa e 

desenvolvimento como uma caixa preta, em que o aumento de investimento na pesquisa 

básica iria gerar, automaticamente, um transbordamento de conhecimento para o setor 

industrial. Este modelo foi incorporado pelos diversos países sob influência americana, 

inclusive o Brasil. A criação do CNPq – Conselho Nacional de Pesquisa, em 1952, logo 

após a constituição do NSF – National Science Foundation nos EUA, em 1950, teve por 

base a concepção linear de inovação. Quinze anos depois, em 1967, foi criada a FINEP, 

com o objetivo de financiar a geração de competência de empresas de engenharia 

consultiva no país e, logo após, a criação e consolidação de grupos de pesquisa e da pós-

graduação nas diversas áreas do conhecimento e o desenvolvimento tecnológico nas 

empresas nacionais, além de, timidamente, a transferência de conhecimento das 

instituições de pesquisa para as empresas do país. 

 

Em meados da década de 80 começam a surgir discussões, na academia, de crítica a este 

modelo linear de inovação, apontado como correspondendo a casos excepcionais, sendo 

que a maioria dos processos de inovação seriam mais complexos, com suas diversas 

fases interativas, que se alimentavam mutuamente, portanto sem apresentar uma 

linearidade. Também foi demonstrado, através de diversos estudos de caso, que os 

processos de inovação eram diferenciados em diversas áreas de conhecimento e, 

também, distintos se o objeto de estudo se situava em diferentes fases do ciclo de vida 

da tecnologia. Brooks (1994, p.479) considerou que a relação entre ciência e tecnologia 

poderia ser entendida como “dois fluxos paralelos de conhecimento cumulativo, que 

têm muitas interdependências e relações cruzadas, mas cujas conexões internas são 

muito mais fortes que suas conexões cruzadas”. Este autor analisou as contribuições da 

ciência para a tecnologia e, de outro lado, as contribuições da tecnologia para a ciência, 

mostrando a interatividade entre estes conjuntos de conhecimentos. 

 

As contribuições da ciência para a tecnologia foram analisadas por diversos autores, 

entre eles Pavitt (1991) e Brooks (1994). Em primeiro lugar temos a ciência fornecendo 

conhecimento diretamente para a pesquisa de novas tecnologias. A intensidade das 

transferências de conhecimento da ciência para a área tecnológica varia de acordo com 
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os diversos setores da economia e com as diferentes áreas do conhecimento. O tipo de 

impacto da ciência na tecnologia, também, varia de acordo com o tipo de tecnologia 

gerada, como aquelas que tiveram um impacto importante na sociedade, por exemplo, a 

eletricidade, os materiais sintéticos, os semicondutores etc. Outra contribuição não 

menos importante da ciência para a tecnologia é através do acesso à instrumentação, 

técnicas de laboratório e métodos analíticos a serem utilizados nas pesquisas 

tecnológicas. Muitos empresários julgam que esta é a maior contribuição das 

instituições de pesquisa para o setor produtivo. Uma parcela significativa das empresas 

realizam interações com o objetivo de aumentar a competência dos grupos de pesquisa 

universitários, de modo a aumentar a qualidade dos recursos humanos por eles 

formados. Estes são valorizados, tanto pelo desenvolvimento de habilidades de 

pesquisa, domínio de métodos de pesquisa, como também pela rede de contatos 

profissionais a qual têm acesso. Um caso particular é a da ciência como fonte de 

ferramentas e técnicas para projetos de engenharia. Uma contribuição da pesquisa 

acadêmica para a empresa é a competência em avaliação de tecnologia. Esta dependerá 

do grupo de pesquisa abranger, também, a pesquisa tecnológica, e realizar prospeção 

das tecnologias do futuro em sua área de atuação. Neste caso, um objetivo importante da 

interação da empresa com a universidade é manter a empresa atualizada com relação às 

tecnologias que se tornarão dominantes em suas áreas de negócios. A ciência contribui 

de modo decisivo para a tecnologia, também, quando ela é considerada como uma fonte 

de estratégia de desenvolvimento da empresa. Se a empresa decide se tornar ou se 

manter como a primeira em seu mercado, lançando novos produtos antes de suas 

concorrentes, necessariamente terá que manter competência em seu laboratório de 

pesquisa e desenvolvimento, de maneira a monitorar as pesquisas acadêmicas capazes 

de lhe dar insumos para o desenvolvimento de novas tecnologias visando novos 

produtos. 

 

Um aspecto, ressaltado por Pavitt (1991), da contribuição da ciência para a tecnologia é 

o fato de que as transferências de conhecimento são principalmente realizadas através 

das pessoas, uma vez que o conhecimento tácito, não codificado e não formalizado, 

existe internalizado nos pesquisadores. Assim, as transferências de conhecimento da 

área acadêmica para os laboratórios de empresas são realizadas por contratação dos 

alunos dos principais grupos de pesquisa nas áreas de interesse das empresas. Para que 

se mantenham atualizados, estes pesquisadores empregados pelas empresas precisam 
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manter a sua participação em redes nacionais e internacionais das suas respectivas áreas 

de atuação. Estes contatos profissionais os ajudarão a resolver os problemas 

tecnológicos que eles terão que enfrentar em suas pesquisas no âmbito do laboratório da 

empresa. Outra forma de atualização é o envio de pesquisadores contratados pelas 

empresas ao término do seu mestrado, algum tempo depois, para realizar o doutorado no 

grupo de pesquisa. Outra forma de atualização é a realização de interações da empresa 

com grupos universitários que incluem cursos de formação específica sobre as novas 

tecnologias envolvidas nas interações, ministrado pelos pesquisadores universitários 

para os técnicos e pesquisadores da empresa. 

 

As contribuições da tecnologia para a ciência foram, também, analisadas por Brooks 

(1994). Em primeiro lugar a tecnologia como uma fonte de novos desafios científicos. 

Muitas vezes um problema específico tecnológico cria novos campos científicos, 

originando novas áreas interdisciplinares de pesquisa acadêmica. Outra importante 

contribuição da tecnologia para a ciência é na área de instrumentação, com a produção 

de novos instrumentos para laboratórios de pesquisa e conseqüentemente, novas 

técnicas de mensuração. Estes instrumentos são capazes de medir novos fenômenos que, 

muitas vezes, abrem novas perspectivas de investigação e, até mesmo, permitem 

elaborar novas teorias mais abrangentes que as anteriores. Inicialmente, os instrumentos 

de laboratório eram construídos pelos próprios pesquisadores. A criação de uma 

indústria de instrumentação científica foi importante para uma rápida difusão de novas 

técnicas experimentais e de transferência de conhecimento entre diferentes áreas 

científicas. Esta indústria de instrumentação científica tem uma relação muito estreita 

com os pesquisadores dos grupos de pesquisa mais competentes, nas diversas áreas de 

conhecimento, para diagnóstico de novas necessidades, geração de protótipos de novos 

instrumentos e beta-testes de novos instrumentos a serem comercializados. 

 

Em muitos casos, no entanto, há uma influência mútua da parte teórica da pesquisa 

acadêmica e dos problemas tecnológicos, na formação de um novo campo de aplicação 

da ciência e da tecnologia, de modo que é difícil diagnosticar uma direção determinante 

de influência de uma sobre a outra. Há um processo de reforço mútuo que impulsiona a 

nova área, geralmente interdisciplinar. Como podemos observar, há uma 

complementaridade entre a pesquisa acadêmica e a pesquisa realizada na indústria, se 

consideramos a sua contribuição para o processo de inovação. Cada um dos atores 
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realiza, prioritariamente, um tipo de pesquisa. No caso das instituições de pesquisa, 

realizam a básica, aplicada e a tecnológica até a fase de geração de um protótipo ou 

processo de bancada. As pesquisas relacionadas à planta piloto, cabeça de série, 

processo industrial e comercialização pioneira são realizadas no âmbito da indústria. No 

caso da pesquisa pré-competitiva, devido aos altos custos envolvidos na fase de 

desenvolvimento tecnológico, há uma parceria entre empresas para a divisão dos 

investimentos e dos resultados obtidos, incluindo, às vezes, as instituições de pesquisa. 

Ambas, instituição de pesquisa e empresa, necessitam de conhecimentos uma da outra 

para maior qualidade da sua própria atividade. Com a diminuição do ciclo de vida dos 

produtos e o ganho de mercado com a introdução de um novo produto baseado em uma 

tecnologia diferenciada, as empresas estão tendendo a se aproximar dos grupos de 

pesquisa de alto nível, que têm por objetivo a busca de novos conhecimentos e novas 

tecnologias baseadas nestas descobertas científicas. 

 

O resultado da pesquisa básica, segundo Rosenberg (1990) não é um produto final a ser 

lançado no mercado. É um conhecimento novo que não tem uma dimensão clara. É um 

tipo de bem intermediário que pode ser usado, não para produzir um bem final, mas 

para ter um papel futuro em uma invenção de um novo bem final. Esta característica do 

produto da pesquisa básica faz com que a pesquisa acadêmica realize, também, pesquisa 

aplicada e pesquisa tecnológica, para que o produto destas esteja mais próximo de ser 

utilizado pela empresa. Os projetos de interação entre grupos de pesquisa universitários 

e empresas buscam gerar conhecimentos que possam ser transferidos para a empresa, 

que passará a engenheirar o protótipo ou o processo de bancada, de modo a poder 

introduzir o produto no mercado ou o processo em sua linha de produção. As empresas 

realizam pesquisa e desenvolvimento através de projetos internos e objetivam, também, 

monitorar desenvolvimentos externos e assimilar conhecimento e tecnologia existentes 

fora da empresa. Assim a pesquisa e desenvolvimento, além da geração de informação e 

inovações, permite que a empresa aprenda com o seu ambiente. Esta aprendizagem 

depende da capacitação da empresa para acessar, assimilar e aprender a utilizar 

conhecimentos e tecnologias, assim como dos tipos de conhecimentos que estão sendo 

transferidos – explícitos (codificados e transferíveis) ou tácitos (residentes em pessoas 

ou em processos sociais e organizacionais), mais difíceis de serem transferidos entre 

organizações. 
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Pesquisas realizadas concluíram que o conhecimento tácito é transferido com mais 

eficiência quando as organizações parceiras pertencem ao mesmo dono, como no caso 

de joint ventures, e menos no caso de contratos de licenciamento. Assim o consórcio de 

pesquisa e desenvolvimento é um formato adequado para o caso de desenvolvimento de 

tecnologias genéricas ou de base para outras tecnologias de processo ou de produto a 

serem pesquisadas pelas próprias empresas. No caso especial de pesquisa cooperativa 

pré-competitiva, são levantadas questões se este tipo de pesquisa permite uma 

oportunidade efetiva de transferência de conhecimento e tecnologia, de modo que as 

empresas assimilem e utilizem o conhecimento e a tecnologia gerados no âmbito da 

pesquisa. 

 

Para compreendermos melhor as relações entre ciência e tecnologia, necessitamos nos 

familiarizar com os modos de produção do conhecimento e as dinâmicas da pesquisa e 

do desenvolvimento tecnológico, o que abordaremos na próxima seção. 

 

2.2. MODOS DE PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO E DINÂMICAS DA 
PESQUISA E DO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO 

As modificações no modo de produção do conhecimento tradicional, ocasionadas pelas 

transformações que culminaram na sociedade baseada em conhecimento, em que hoje 

vivemos, são apresentadas a seguir e se refletiram nas transformações que estão sendo 

observadas nas universidades como principal locus da produção do conhecimento. Dois 

modos de produção do conhecimento que coexistem, foram caracterizados e analisados 

por Gibbons et al. (1994a). O Modo 1 é um modo de produção do conhecimento que 

abrange uma estrutura da ciência em disciplinas, isto é, especialista. Esta estrutura é que 

organiza os departamentos das universidades e o curriculum de graduação destes. O 

Modo 1 são as normas cognitivas e sociais que devem ser seguidas na produção, 

legitimação e difusão do conhecimento baseado em disciplinas básicas acadêmicas. Há 

evidências do surgimento de um outro modo de produção do conhecimento, que os 

autores chamaram de Modo 2, que será apresentado no Quadro 1, comparando os dois 

modos segundo um conjunto de atributos. 
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Quadro 1 
Comparação entre os Modos de Produçao do Conhecimento 

 

Modo 1 Modo 2 
Problemas são colocados e resolvidos seguindo 
normas cognitivas e sociais e códigos de práticas 
relevantes de uma comunidade específica 
acadêmica 

Problemas são relativos a determinadas aplicações 
envolvendo um número muito maior de 
perspectivas 

Realizado por disciplinas Transdisciplinar 
Acumulação de conhecimento é realizada através da 
profissionalização da especialização 
institucionalizada nas universidades 

Acumulação de conhecimento é realizada através 
da configuração de recursos humanos em formas 
de organização flexíveis e transitórias 

Homogeneidade de habilidades e experiências das 
pessoas envolvidas 

Heterogeneidade de habilidades e experiências das 
pessoas envolvidas 

Participantes selecionados e permanentes Conjunto maior de participantes, mais temporários 
e heterogêneos 

Organizacionalmente hierárquico e mantém o seu 
formato 

Mais heterohierárquico e estruturas 
organizacionais transitórias 

Comunicação dos resultados através de canais 
institucionais, de revistas científicas/ profissionais 
ou apresentação em congressos 

Comunicação dos resultados àqueles que 
participaram da produção do conhecimento, 
através de canais formais e informais 

Menos preocupada com o impacto social Mais consciente socialmente e reflexiva 
Controle pelo julgamento por pares sobre as 
contribuições realizadas por indivíduos 

Controle por sistema de qualidade expandido, 
acrescentado ao dos pares, incluindo além de 
interesses intelectuais, também os sociais, 
econômicos e políticos 

Fonte: Gibbons, M. et al. The New Production of Knowledge: The dynamics of science and research in contemporary 
societies. London: Sage, July, 1994a. 

 

No Modo 2 (GIBBONS et al., 1994a), há a pretensão, desde o começo, que o 

conhecimento gerado seja útil para a indústria, governo ou sociedade mais ampla. Este 

conhecimento é produzido no âmbito de uma negociação contínua entre os vários atores 

participantes do processo de produção, enquando considerado do interesse deles. 

Enquanto aplicações para solução de determinado problema, são incluídas muito mais 

do que considerações comerciais, tornando o conhecimento socialmente distribuído. O 

consenso, no Modo 2, é mantido pelo contexto da aplicação e evolui com esta. A 

potencial solução integra diferentes habilidades em um arcabouço de ações. O formato 

da solução final será transdisciplinar em quatro vertentes. Transdisciplinar, primeiro, 

desenvolvendo uma estrutura para orientar os esforços para solução dos problemas, que 

são gerados e sustentados no contexto da aplicação. Embora incluam elementos de 

conhecimentos existentes, criatividade e novos conhecimentos fazem parte do consenso 

teórico que não pertence a nenhuma disciplina específica. Em segundo lugar, é 

transdisciplinar porque a solução inclui componentes empíricos e teóricos, sendo uma 

contribuição de conhecimentos não redutíveis a áreas disciplinares. O conhecimento 

transdisciplinar desenvolve estruturas teóricas, métodos de pesquisa e modos de práticas 

próprios, em um esforço cumulativo. A comunicação dos resultados, o terceiro aspecto 
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da transdisciplinaridade, é realizada para aqueles que participaram do processo de 

produção do conhecimento, que difundem este conhecimento quando integram 

contextos de novos problemas, tanto através de canais formais, quanto de informais. Em 

quarto lugar, a transdisciplinaridade é dinâmica, de maneira que uma solução particular 

é uma base de conhecimento para uma sucessão de novos contextos de problemas. 

Apesar dos problemas serem temporários e os participantes terem muita mobilidade, as 

redes de comunicação tendem a se conservar e o conhecimento contido nos 

participantes destas redes pode ser aproveitado em novas configurações, derivadas de 

novos problemas a serem enfrentados. 

 

O Modo 2 de produção do conhecimento é heterogêneo em termos das habilidades e 

experiências das pessoas envolvidas. O grupo composto para resolver o problema vai 

mudando de acordo com a necessidade de novas habilidades e experiências visando a 

sua solução: (a) há um aumento dos atores sociais envolvidos, não apenas universidades 

mas institutos e centros de pesquisa não universitários, agências governamentais, 

laboratórios industriais, consultoras etc; (b) a ligação entre estes atores pode ser 

eletronicamente, organizacionalmente, socialmente e informalmente através de redes de 

comunicação; e (c) a diferenciação simultânea de campos e áreas de estudo, cada vez 

mais estreitos em especialidades, se recombinam e se reconfiguram, construindo a base 

de novas formas de conhecimento útil, para novos contextos sociais. 

 

Neste novo modo de produção do conhecimento, Modo 2, a flexibilidade e o tempo de 

resposta são fatores cruciais, fazendo com que os tipos de organização sejam muito 

variados, incluindo empresas multinacionais, redes de empresas, pequenas empresas de 

alta tecnologia baseadas um uma tecnologia particular, organizações governamentais, 

universidades de pesquisa, laboratórios e institutos tecnológicos, assim como programas 

nacionais e internacionais de pesquisa. Por exemplo, os grupos de pesquisa são menos 

institucionalizados, isto é, os grupos de pesquisa e redes são temporários e são 

dissolvidos quando um problema é resolvido ou redefinido. Igualmente os tipos de 

financiamentos também têm uma grande diversidade, sendo reunidos combinando um 

amplo leque de requerimentos e expectativas, incluídos no contexto da aplicação 

considerada. 
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O crescimento da preocupação do poder público com temas como meio ambiente, 

saúde, comunicação etc tem estimulado o Modo 2 de produção de conhecimento. O 

impacto da pesquisa é considerado desde o início da sua proposta, uma vez que faz parte 

do contexto da pesquisa aplicada. Com isto os participantes se tornam mais sensíveis às 

implicações dos resultados da pesquisa e mais reflexivos. São consideradas as opções 

para definição e implementação das soluções dos problemas, assim como para a 

avaliação da sua performance, relacionadas aos valores e preferências dos indivíduos e 

grupos envolvidos. O controle de qualidade dos resultados, no Modo 2, vai além do 

interesse intelectual, incorporando também os sociais, econômicos e políticos. 

Questiona-se os resultados em relação à competitividade no mercado, custo, aceitação 

social, isto é, um controle com uma composição maior de critérios e multidimensional. 

 

Novas normas estão surgindo, com o Modo 2, adequadas ao conhecimento 

transdisciplinar. A criatividade é reconhecida como um fenômeno grupal, em que as 

contribuições individuais são consideradas parte do processo e o controle de qualidade, 

um processo social que inclui interesses variados em uma dada aplicação. O 

conhecimento é acumulado através da configuração de recursos humanos em formas de 

organização flexíveis e transitórias. O contexto de aplicação inclui a 

transdisciplinaridade, heterogeneidade, diversidade organizacional, formas de controle 

de qualidade mais adaptadas e contextuais, um sistema distribuído socialmente flexível, 

resultando em um modo de produção mais reflexivo e consciente socialmente. Estes 

elementos se apresentam com uma coerência que comprova a existência de um novo 

modo de produção do conhecimento, o chamado Modo 2. 

 

O Modo 1 tem sido bem sucedido. Porém ao longo dos anos os recursos humanos 

formados neste Modo, produtores de conhecimento potenciais, egressos das 

universidades, não conseguiram ser absorvidos pela estrutura acadêmica disciplinar e 

foram para laboratórios do governo, para a indústria e para consultoras. Assim 

ampliaram-se os atores sociais com recursos humanos capacitados em pesquisa, que 

passaram a trabalhar no Modo 2, aplicando seu conhecimento e habilidades em uma 

ampla gama de problemas em vários contextos e situações diferentes das universidades. 

É o resultado da massificação da educação e da pesquisa. Assim o processo de produção 

do conhecimento se expandiu para estes outros atores, institutos tecnológicos, 

laboratórios do governo, indústria, consultoras etc, tornando-os demandantes de 
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recursos humanos capacitados em pesquisa. Assim, as universidades ainda são as 

principais responsáveis pela produção do conhecimento, porém não mais as únicas. 

Também o desenvolvimento do transporte rápido e das tecnologias de informação e 

comunicação possibilitou uma maior interação entre os atores, característica do 

irreversível Modo 2. Os Modos 1 e 2, apesar de diferentes, coexistem na sociedade. Eles 

interagem entre si. Por exemplo, especialistas treinados no Modo 1 integram o Modo 2. 

Alguns retornam ao Modo 1, porém outros continuam em uma seqüência de problemas 

complexos a serem resolvidos. Alguns resultados da produção do conhecimento 

transdisciplinar, como novos instrumentos, fertilizam ciências relacionadas a disciplinas 

acadêmicas específicas. 

 

O conhecimento especializado e novas tecnologias são fatores chave para determinar a 

vantagem comparativa das empresas em um ambiente competitivo internacional. Novas 

tecnologias são necessárias porém não suficientes para o desempenho inovador de 

sucesso. A inovação tecnológica depende de conhecimento especializado para 

desenvolvê-la nas direções que a tornem competitiva. Como muitas vezes o 

desenvolvimento das novas tecnologias é muito caro para uma empresa realizar sozinha, 

são implementados arranjos cooperativos complexos envolvendo universidades, 

governo e outras empresas, às vezes do mesmo setor, com esta finalidade. Devido à 

necessidade de competitividade, são formadas parcerias e alianças e participação em 

redes, que dependem da expertise existente na empresa para trocar com os outros 

participantes. 

 

O Modo 2 produz conhecimento internamente ao processo de inovação, onde as 

empresas não são somente consumidoras de conhecimento mas participantes ativas na 

sua geração, fazendo com que os produtores e consumidores de conhecimento não 

sejam claramente separados. A distinção tradicional entre ciência pura e aplicada não é 

mais relevante e a teoria e a aplicação acontecem concomitantemente. O novo modo de 

produção do conhecimento, Modo 2, possui normas e valores próprios, como vimos e 

algumas empresas e universidades já estão mudando, o que se manifesta pelo tipo de 

recursos humanos que estão recrutando e o conjunto complexo de acordos de 

colaboração que estão sendo realizados. 
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Para ampliarmos a compreensão da transferência de conhecimento entre universidade e 

empresa, no âmbito do novo modo de produção de conhecimento, Modo 2, faz-se 

necessário conceituar capacitação e aprendizagem tecnológicas, o que será realizado na 

próxima seção. 

 

2.3. CAPACITAÇÃO TECNOLÓGICA E APRENDIZAGEM TECNOLÓGICA 

Ao buscarmos a compreensão do conceito de capacitação tecnológica, tomamos como 

base o trabalho de Bell e Pavitt (1993) sobre a acumulação tecnológica e crescimento 

industrial. Segundo os autores, a capacitação tecnológica de um país é um estoque de 

recursos, que incluem habilidades, conhecimento e instituições que viabilizam a 

capacidade do país de gerar e administrar a mudança na tecnologia industrial que ele 

utiliza. As instituições atuam em diversas funções como a geração de conhecimento e 

tecnologias; o estímulo e promoção da transferência deste conhecimento e uso pelo 

setor produtivo; a formação e treinamento da mão de obra das habilidades e 

conhecimento requeridos para a mudança na tecnologia das indústrias; na articulação 

entre todos os atores que têm como um dos seus objetivos a capacitação tecnológica, 

tanto públicos quanto privados. 

 

A acumulação tecnológica é a acumulação da capacitação tecnológica (Bell e Pavitt, 

1993), isto é, deste estoque de recursos que tornam o país capaz de promover e 

gerenciar a mudança tecnológica no seu setor produtivo. O processo de acumulação 

tecnológica se dará com maior ou menor velocidade de acordo com a política de 

ciência, tecnologia e inovação do país, assim como com sua política industrial. A 

convergência e articulação dos esforços empreendidos, tanto quanto o volume e a 

constância dos recursos alocados nestas ações serão fundamentais na determinação da 

velocidade e da intensidade da acumulação tecnológica. 

 

Analogamente, a capacitação tecnológica da empresa é o conjunto de recursos 

necessários para gerar e administrar mudanças tecnológicas, que abrangem habilidades, 

conhecimento e experiência, além de estruturas e relações organizacionais. As 

organizações utilizam várias formas de adquirir novas habilidades, conhecimento e 

experiência de que necessitam para realizar mudanças tecnológicas. Nas décadas de 60 

e 70, no Brasil, foi muito utilizada a compra de tecnologia do exterior ou o seu repasse 
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pelas matrizes das multinacionais às suas unidades operando no país, com o envio ao 

exterior de royalties correspondentes. Na década de 90, com o processo de globalização 

e o acirramento da competição internacional pelos mercados, não foram mais 

disponibilizadas as tecnologias que permitiam a competitividade de concorrentes, 

obrigando os países a desenvolverem a tecnologia de que necessitam. Neste início do 

século XXI, além da intensificação de parcerias entre empresas visando o 

desenvolvimento tecnológico, tem havido um aumento nas parcerias com grupos de 

pesquisa com vistas à transferência de conhecimento e à criação de novas empresas de 

base tecnológica, para comercializarem as tecnologias geradas nas instituições de 

pesquisa. Estão sendo ampliados os instrumentos de incentivo e apoio a estas formas de 

capacitação tecnológica nos mais variados setores da economia, através da 

operacionalização dos Fundos Setoriais. 

 

A acumulação tecnológica na empresa é a acumulação da capacitação tecnológica da 

empresa, isto é, acumulação dessas habilidades, conhecimento e estruturas 

organizacionais que possibilitam à empresa promover e gerenciar a mudança nas 

tecnologias por ela adotadas. O grau de acumulação tecnológica na empresa define 

quais as parcerias entre empresas são desejáveis e valorizadas. O plano de negócios das 

novas empresas de base tecnológica recém criadas necessita prever a intensidade e 

velocidade da acumulação tecnológica que permita manter a competitividade da 

empresa em seu mercado ou a conquista de novos mercados, assim como as estratégias 

e os recursos necessários para a sua realização. A acumulação tecnológica também é 

chamada de aprendizagem tecnológica e inclui qualquer processo pelo qual os recursos 

para gerar e administrar a mudança tecnológica (capacitação tecnológica) são 

aumentados ou fortalecidos. Este processo de aprendizagem tecnológica se dá 

principalmente nas empresas parceiras, mas também nos grupos de pesquisa que 

realizam interações com estas empresas, uma vez que as duas organizações têm 

aumentados os seus recursos para realizar mudanças tecnológicas. Os recursos trocados 

são de naturezas diferenciadas e complementares, de acordo com suas carências e 

expertises. 

 

Para uma maior compreensão do processo de capacitação tecnológica advindo de 

interações das empresas com grupos de pesquisa, objeto da presente pesquisa, 
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necessitamos abordar as definições de mudança e inovação tecnológicas e sua relação 

com a aprendizagem tecnológica, objeto da próxima seção. 

 

2.4. MUDANÇA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICAS E SUA RELAÇÃO 
COM A APRENDIZAGEM TECNOLÓGICA 

Abordamos, a seguir, os conceitos de mudança tecnológica, de inovação e difusão 

tecnológicas, e quais as relações com a aprendizagem tecnológica nas empresas. 

Chamamos a atenção quanto à necessária complementaridade da importação de 

tecnologia e da acumulação tecnológica local para uma efetiva aprendizagem 

tecnológica nas empresas. 

 

Chama-se mudança tecnológica quando uma nova tecnologia é incorporada na 

capacidade de produção da empresa. A mudança tecnológica, objetivo da capacitação 

tecnológica das empresas, envolve dois processos, de inovação tecnológica e de difusão 

tecnológica. Segundo Bell e Pavitt (1993), a inovação tecnológica é o desenvolvimento 

e a comercialização inicial de novos produtos, enquanto a difusão tecnológica é a 

aplicação, cada vez mais ampla, destas inovações. A difusão tecnológica “envolve mais 

do que a aquisição de equipamentos ou projetos de produtos e a assimilação de 

conhecimento relacionado a sua operação. Também envolve mudança tecnológica 

continuada,  freqüentemente  incremental,  através  da  qual as inovações  originais são: 

(i) modificadas para se adequarem às condições particulares de uso em uma grande 

variedade de situações específicas e (ii) submetidas a melhorias para atingir padrões de 

performance mais altos que ultrapassem aqueles atingidos nas inovações originais” 

(BELL e PAVITT, 1993, p.160). 

 

Este autores chamam a atenção para o fato de que o processo de inovação tecnológica 

continua paralelamente ao processo de difusão tecnológica que se segue. O processo de 

mudança tecnológica envolve dois estágios, com aplicações sucessivas da difusão 

tecnológica, que se relacionam a dois tipos de mudança tecnológica respectivamente. 

Em um primeiro momento, as características básicas da tecnologia, que está sendo 

incorporada nos novos equipamentos de produção, podem ser melhoradas ou adaptadas 

para aplicação em situações específicas, o que necessariamente envolve um processo 

complexo e criativo. Resulta em um tipo de mudança tecnológica caracterizado pela 

incorporação de novas tecnologias em quantidade relativamente maior através de 
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equipamentos de produção novos ou substancialmente expandidos. Depois do 

investimento inicial na nova capacidade de produção que incorpora a difusão 

tecnológica, em um segundo momento, a mudança tecnológica pode continuar através 

de desenvolvimentos incrementais e modificações que irão melhorar a tecnologia que 

está sendo utilizada e/ou irão adaptá-la à mudança contínua que ocorre nos mercados 

tanto de insumos como de produtos, relacionados à empresa. É um segundo tipo de 

mudança tecnológica realizada pela incorporação contínua de pequenos acréscimos de 

novas tecnologias aos equipamentos de produção existentes. 

 

Em se tratando da mudança tecnológica baseada em conhecimento, ainda assim a 

pesquisa formal, em geral, não é a atividade central, e sim a tentativa, erro e 

experiência. Mesmo as inovações intensivas em pesquisa necessitam de projeto, 

construção e teste de protótipos e plantas piloto, atividades relacionadas à engenharia, 

importantes na acumulação de novos conhecimentos. Grande parte destes 

conhecimentos são tácitos e específicos, isto é, não codificáveis e internalizados nas 

pessoas. Devido à natureza da tecnologia que é específica, cumulativa e parcialmente 

tácita, a maior parte da acumulação tecnológica é realizada nas empresas pela 

aprendizagem a partir de experiências específicas no desenvolvimento e operação de 

sistemas de produção. Segundo Bell e Pavitt (1993), o sucesso na implementação de um 

projeto depende da efetiva integração de especialidades (disciplinas, funções, 

departamentos) dentro da empresa e de ligações efetivas com fontes de conhecimento e 

com as necessidades dos clientes. Os autores ressaltam que a mudança tecnológica é 

gerada através de interações complexas entre as empresas, em redes de fornecedores e 

clientes, arranjos entre empresas competidoras ou complementares e/ou com empresas 

públicas. 

 

A aprendizagem tecnológica é cumulativa, de modo que tende a ter trajetórias 

particulares influenciadas pelo aprendizado do passado. A experiência atual se soma ao 

estoque de conhecimento anterior. Apesar da aprendizagem tecnológica ser cumulativa, 

isto não implica que a mudança tecnológica seja sempre incremental. Há casos de 

descontinuidade da mudança tecnológica, como nas mudanças radicais: (a) das 

tecnologias centrais de produtos e processos ou (b) das configurações de elementos de 

produtos e processos que mudam incrementalmente. Nas empresas há uma acumulação 

tecnológica resultante de dois processos conhecidos: (a) o “treinamento em serviço” e o 
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“aprender fazendo”. Quanto ao “aprender fazendo”, Bell e Pavitt (1993) chamam a 

atenção de que fazer uma certa atividade é raramente uma base para aprender sobre 

outra atividade, de modo que os conhecimentos que servem de base para as atividades 

da rotina da produção são cada vez mais diferenciados daqueles tipos de conhecimento, 

habilidade e experiência que são requeridos para gerar e administrar a mudança técnica. 

A aprendizagem tecnológica não se esgota no “aprender fazendo”, mas é resultado de 

várias formas de treinamento tecnológico e acumulação de experiência deliberadamente 

administrada. 

 

Há uma complementaridade na importação de tecnologia e na acumulação tecnológica 

local. As empresas monitoram, assimilam e modificam os desenvolvimentos 

tecnológicos das empresas competidoras. São várias as formas de complementaridade: 

(a) alguns elementos da tecnologia são importados e combinados desde o início com 

outros gerados localmente; (b) são realizados esforços para acumular as capacitações 

tecnológicas localmente necessárias para incrementar a tecnologia importada 

inicialmente; (c) investimento local em capacitação tecnológica relacionada à tecnologia 

a ser importada no futuro é realizado como uma preparação para uma assimilação desta 

tecnologia; e (d) a tecnologia importada também contribui diretamente para a 

acumulação local, principalmente através de canais educacionais e informais de 

colaboração tecnológica internacional (BELL e PAVITT, 1993). 

 

As políticas dos governos que visam corrigir falhas do mercado buscam influenciar a 

velocidade e a direção da mudança técnica. Focalizam: (a) a adoção de padrões técnicos 

comuns para interfaces e redes; (b) as penalidades ou restrições às mudanças 

tecnológicas que causam danos à saúde, segurança e meio ambiente; (c) a geração de 

conhecimentos através da pesquisa; (d) os sistemas de proteção dos direitos à 

propriedade intelectual; (e) o apoio financeiro à pesquisa e inovação; e (f) a difusão do 

conhecimento existente através da educação e do treinamento. 

 

Há uma importante complementaridade entre instituições de pesquisa e empresas. Estas 

instituições podem ser públicas ou quase públicas como universidades, laboratórios de 

pesquisa governamentais, centros de desenvolvimento e pesquisa cooperativos, ou 

instituições comerciais privadas, como organizações de pesquisa contratada e centros de 

desenvolvimento e pesquisa cooperativos fundados por indústrias. As instituições são 
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complementos para as empresas industriais, onde os conhecimentos produzidos 

naquelas são insumos para as empresas e, mais importante, há complementaridade na 

atividade de inovação. Quase sempre, como veremos nos estudos de caso, as empresas 

realizam atividades internas de P&D e procuram conhecimentos específicos nestas 

instituições para complementar suas atividades de inovação. 

 

Para entender a complementaridade entre as atividades da universidade e da empresa ao 

se relacionarem, abordamos a seguir diversas taxonomias de interações universidade- 

empresa que auxiliam a sua compreensão. 

 

2.5. INTERAÇÕES UNIVERSIDADE- EMPRESA 

As interações universidade- empresa estão no âmago das transformações vividas pela 

universidade em todo o mundo e são estudadas por diversos autores, com diferentes 

objetivos e pontos de vista, que geraram várias taxonomias, as quais consideramos 

insumos para a compreensão dos estudos de caso do presente trabalho e as interações 

neles envolvidas. Não há uma preocupação com a definição do termo, e, sim, com a 

taxonomia, que apresenta uma variedade de atividades e relações consideradas tipos de 

interações universidade- empresa. 

 

Há vinte anos atrás, a interação universidade- empresa foi uma relação quase- 

filantrópica, em que as empresas davam aos pesquisadores universitários recursos e 

financiamento baseados em todo o tipo de razões bastante vagas. (SANTORO e 

BETTS, 2002 e NELSEN, 2000). No Brasil, este tipo de interação existiu até início da 

década de 90. Neste modelo, as empresas buscavam a pesquisa universitária 

principalmente para resolver problemas específicos, no curto prazo, ou para desenvolver 

pesquisa básica, a longo prazo. A economia baseada no conhecimento transformou as 

interações universidade- empresa de auxílios em parcerias, com maior foco. Estas 

parcerias podem ajudar as empresas a gerar conhecimento e novas tecnologias, através 

de resultados tangíveis como patentes e licenças, além de novos produtos e processos 

não patenteáveis. 

 

São várias as definições das relações entre universidade e empresa. Valentín define “os 

acordos cooperativos entre empresas e universidades/ centros de pesquisa como a 
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ligação entre a pesquisa básica (localizada nas universidades, laboratórios e centros de 

pesquisa) e a pesquisa aplicada (localizada na indústria).” (VALENTÍN, 2002, p. 38). 

Neste artigo, Valentín faz uma revisão teórica da literatura sobre as relações de 

cooperação entre empresas e universidades no período de 1980 a 2000, dividindo os 

artigos por tópicos: tipologias; dimensões; motivações e benefícios; barreiras e 

obstáculos; e sucesso (VALENTÍN e SÁNCHEZ, 2001 apud VALENTÍN, 2002). Com 

relação a tipologias e taxonomias, Valentín e Sánchez (2001 apud VALENTÍN, 2002) 

identificaram três tipos de relações entre universidades e empresas: 

1. Serviços de consultoria, que são focadas em assuntos específicos; 

2. Serviços de treinamento, que incluem visitas de pessoas da indústria ou de 

professores, intercâmbio de especialistas, treinamento de estudantes universitários na 

indústria, recrutamento, conferências e cursos; e 

3. Serviços de pesquisa, que apresentam diferentes oportunidades como pesquisa 

cooperativa, contratos de pesquisa e desenvolvimento, transferência de tecnologia e 

empresas egressas dos grupos de pesquisa (academic spin-offs). 

 

As dimensões consideradas por Valentín e Sánchez (2001 apud VALENTÍN, 2002)  

mais relevantes na literatura foram: (a) horizonte temporal; (b) nível de formalização; 

(c) nivel de intensidade; (d) força da vontade política; e (e) fluxo tecnológico esperado 

pelos parceiros. As motivações dos parceiros para iniciar a colaboração, encontradas na 

liberatura por Valentín e Sánchez (2001 apud VALENTÍN, 2002) foram: (a) 

financeiras; (b) tecnológicas; (c) educacionais; (d) políticas etc. Outros artigos analisam 

os benefícios esperados pelos parceiros: (a) obtenção de financiamentos não 

reembolsáveis públicos; (b) benefícios financeiros; (c) acesso a recursos tecnológicos; 

(d) intercâmbios de pessoal; (e) mais treinamento prático; (f) resposta a iniciativas 

governamentais; (g) aumento de reputação etc. Para Valentín (2002), as contribuições 

mais completas da literatura são aquelas que unem as motivações com os benefícios 

esperados. As barreiras e obstáculos à cooperação universidade- empresa são abordadas 

em dois conjuntos de artigos, segundo Valentín e Sánchez (2001 apud VALENTÍN 

2002). O primeiro deles só identifica os obstábulos existentes: (a) restrições colocadas 

pela indústria sobre a universidade; (b) problemas de apropriação do conhecimento; (c) 

diferenças culturais etc. O segundo conjunto de artigos, além de identificar os 

obstáculos, propõe várias maneiras de resolver os problemas entre os parceiros: (a) 
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estabelecimento de um arcabouço legal para promover a cooperação universidade- 

indústria; (b) cláusulas de exclusividade em contratos; (c) minimização de limitações na 

informação etc. Foram encontrados vários estudos, por Valentín e Sánchez (2001 apud 

VALENTÍN, 2002), que identificaram os fatores que influenciavam no sucesso da 

cooperação entre universidade- empresa como: (a) compromisso; (b) confiança; (c) 

experiências prévias em cooperação; (d) reputação como parceiro; (e) nível de 

institucionalização da relação; e (f) proximidade geográfica. 

 

Apresentamos a seguir uma taxonomia mais complexa que a apresentada por Valentín. 

Bonaccorsi e Piccaluga (1994) propõem uma taxonomia das relações universidade/ 

indústria, constituída de seis grupos com um nível crescente de envolvimento 

organizacional. Estes seis grupos podem ser analisados segundo três aspectos: (a) 

envolvimento dos recursos organizacionais da universidade, (b) o tempo de existência 

do acordo, e (c) o seu grau de formalização. O Quadro 2 apresenta esta taxonomia. 
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Quadro 2 

Uma Taxonomia para as Relações Interorganizacionais Universidade- Indústria 
 

 
Tipos de Relações 

 

 
Exemplos 

 
A. Relações pessoais informais 
 

 
consultoria 
reuniões informais 
relações com empresas spin-offs 

 
B. Relações pessoais formais 
 

 
Bolsas de pesquisa ou ligações de pós-graduação 
estágio de estudantes ou cursos sanduíche 
períodos sabáticos de professores 
intercâmbio de pessoal 

 
C. Terceiras partes 
 

 
Escritórios de transferência de tecnologia 
Associações industriais 
Institutos de pesquisa aplicada 
Unidades de assistência geral 
Consultoria Institucional 

 
D. Acordos formais com objetivos 
específicos definidos 
 

 
Contratos de pesquisa 
Treinamento de empregados 
Projetos de pesquisa cooperativa 
Programas de pesquisa conjunta 

 
E. Acordos fomais sem objetivos 
específicos definidos, com objetivos 
estratégicos e de longo prazo 
 

 
Acordos amplos 
P&D de departamentos universitários financiados por indústrias 
Doações ou bolsas de pesquisa em geral ou para departamentos 
específicos 

 
F. Criação de estruturas focadas 

 
Contratos de associação 
Consórcios de pesquisa univ./ ind. 
Centros de pesquisa cooperativa univ./ ind. 
Centros de inovação/ incubação 
Parques tecnológicos 
Fusões 
 

Fonte: BONACCORSI, A. e PICCALUGA, A. A Theoretical Framework for the Evaluation of University-Industry Relationships. 
R&D Management, 24, 3, 1994. 

 

Consideramos interessante, também, uma outra taxonomia de relação universidade- 

indústria que considera os dois pontos de vista e diferentes posições sociais dos atores 

envolvidos. Vedovello (1997) propõe uma Taxonomia das Relações entre empresas 

localizadas em um parque tecnológico inglês e professores/ pesquisadores da 

universidade ao qual o parque está institucionalmente ligado. As relações são 

subdivididas sob o ponto de vista das empresas e dos pesquisadores. Em cada um destes 

atores as relações ainda se subdividem em relações informais, relações de recursos 

humanos e relações formais. Utilizaremos esta taxonomia, apresentada no Quadro 3, a 
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seguir, como base e para comparação com a realidade dos grupos de pesquisa e das 

empresas parceiras analisados neste estudo da PUC-Rio. 

Quadro 3 

Taxonomia de Relações Universidade – Empresa 
 

 
A. Para empresas localizadas no Surrey Research Park 
Relações Informais 
Contatos pessoais com o staff acadêmico da universidade 
Acesso a literatura especializada 
Acesso à pesquisa de departamento da universidade 
Participação em seminários e conferências 
Acesso a equipamentos da universidade 
Participação em programas de educação/ treinamento geral 
 
Relações de Recursos Humanos 
Envolvimento de estudantes em projetos 
Recrutamento de recém pós-graduados 
Recrutamento de cientistas e engenheiros mais experientes 
Treinamento formalmente organizado para pessoal das empresas na universidade 
 
Relações Formais 
Engajamento de staff acadêmico universitário em consultoria 
Análise e testagem em departamento universitário 
Estabelecimento de contrato de pesquisa 
Estabelecimento de pesquisa conjunta 
 
B. Para pesquisadores da University of Surrey 
Relações Informais 
Contato pessoal com staff industrial 
Acesso a relatórios técnicos especializados 
Acesso a pesquisa e desenvolvimento industriais 
Acesso a equipamentos industriais 
Pequena doação de presentes ou recursos para pesquisa 
 
Relações de Recursos Humanos 
Envolvimento de estudantes em projetos industriais 
Bolsas de pesquisa industriais 
Internação de curta duração na indústria 
Programas de treinamento formalmente organizados para pessoal das indústrias 
 
Relações Formais 
Consultoria 
Análise e testagem na indústria 
Participação no estabelecimento de contrato de pesquisa 
Participação no estabelecimento de pesquisa conjunta 

Fonte: Vedovello, C. Science parks and university-industry interaction: geographical proximity between the agents as a driving 
force. Technovation, 17 (9) 491 502, 1997. 
 

Em seu artigo, Silva, F. Q. B. da (1996) apresenta, a partir da experiência brasileira de 

interação universidade- empresa em Recife, várias formas de cooperação que estão 

sintetizadas no Quadro 4. O autor inicia pelas formas mais eventuais, seguindo para as 

que levam a relações de parceira mais duradouras, passando por organizações que 

auxiliam a transferência de conhecimento de várias maneiras, culminando com a 
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geração de empresas egressas de grupos universitários, considerada a forma mais direta 

de realizar a transferência de conhecimento da universidade para o setor produtivo. 

Quadro 4 

Formas de Cooperação Universidade- Empresa 
 

Formas de Cooperação Observações 
Cursos de extensão e especialização, e 
educação continuada de forma geral 

Portfólio sempre atualizado, incluindo, antecipando e induzindo a 
demanda do mercado, com padrão de qualidade total. Estratégias de 
marketing profissional. 

Pesquisa contratada de curto prazo e 
consultoria 

Aplicação de tecnologia ou de consultoria. Os produtos da 
cooperação são avanço tecnológico do lado da empresa e recursos 
financeiros para a universidade. 

Projetos cooperativos Visam o desenvolvimento de uma nova tecnologia ou protótipo. 
Demanda pelos resultados vem da indústria. Gerenciamento 
profissional de projetos. 
Objetivos claros no contrato de pesquisa que defina 
responsabilidades, direito sobre patentes e possibilidade de 
publicação dos resultados em artigos científicos. 

Aluguel de infra-estrutura de pesquisa e 
desenvolvimento 

Faltam mecanismos operacionais profissionais para viabilizar. 
Existem entraves burocráticos da universidade 

Redes de transferência de tecnologia e 
centros de excelência 

Atuação pro-ativa na identificação de nichos de tecnologia para o 
desenvolvimento da indústria, com a participação, direta ou indireta, 
na definição das políticas tecnológicas e industriais do país ou região. 
Multidisciplinares e multi-institucionais. 

Centros de Inovação Objetiva: (a) introduzir inovação tecnológica em pequenas e médias 
empresas através de cooperação com universidades ou centros de 
pesquisa e (b) aprimorar os processos gerenciais e administrativos 
das empresas 

Incubadoras de empresas Fornecem suporte para a criação e fortalecimento de empresas 
Parques de Ciência Empreendimentos imobiliários próximos ou dentro de uma 

universidade 
Possuem mecanismos profissionais para gerenciar projetos 
cooperativos, consultoria, aluguel de infra-estrutura de pesquisa, 
cursos de extensão e geração e absorção de novas empresas. 

Geração de empresas start-ups e spin-offs 
acadêmicas 

Forma mais direta de transferência do conhecimento da universidade 
para a indústria 

Fonte: Silva, F. Q. B. da, Cooperação Empresa/Universidade: contexto, análise e perspectivas. In: SECOMU’96 (SEMINÁRIOS 
DE COMPUTAÇÃO NA UNIVERSIDADE, realizado no XVI CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
COMPUTAÇÃO), Recife, PE, agosto, 1996. 
 

A partir de um estudo de interações universidade- empresa com 20 centros de pesquisa 

universitários e 200 empresas grandes e pequenas em 20 setores industriais diferentes 

nos EUA, Santoro e Betts (2002) encontraram três fatores principais de sucesso: (a) a 

postura da universidade em relação aos direitos de propriedade intelectual, propriedade 

de patentes e licenciamento; (b) a vontade da empresa de trabalhar com a universidade 

na formatação de incentivos que benefíciem ambos os parceiros, com relação aos 

direitos de propriedade intelectual, propriedade de patentes e licenciamento; e (c) a 

presença de um “campeão” de promoção da interação universidade- empresa dentro da 

empresa, que serviu como pessoa chave na avaliação da complementaridade das 
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habilidades, conhecimento e recursos de cada parceiro e na formulação de incentivos 

que satisfaçam às necessidades de ambas as organizações participantes. 

 

As colaborações entre universidades e empresas que têm um bom custo- benefício, 

segundo Starbuck (2001, p.40), “são alinhadas com a estratégia tecnológica da empresa; 

são gerenciadas segundo o cronograma e dentro do orçamento; e os resultados são 

alcançados de modo eficiente para impactar produtos ou processos”. Estes critérios para 

otimizar as cooperações entre universidade- empresa pressupõem a existência de várias 

condições do lado da empresa: 

 

1. A empresa sabe quais interações ela tem com quais universidades e 
seleciona as colaborações baseada em metas estratégicas 
identificadas. 

2. A sua estratégia tecnológica é suficientemente ampla e de longo 
prazo para considerar a parceria não somente para resolver 
problemas específicos e atender a requerimentos regulatórios, mas 
também para prover janelas em tecnologias emergentes e 
acompanhar o desenvolvimento de idéias que poderiam tornar as 
platafomas tecnológicas chave da empresa obsoletas. 

3. As lideranças técnicas da empresa sabem como obter o melhor 
desempenho dos membros da academia sobre os quais eles não têm 
autoridade oficial. 

4. O sistema de gerenciamento do conhecimento da empresa integra 
instantaneamente os resultados do projeto na base de 
especialização do time mais apropriado para usar este 
conhecimento ou tecnologia (STARBUCK, 2001, p. 40). 

 

Para alcançar estas condições, Starbuck (2001) afirma que é necessário que a empresa 

vivencie um processo de estar colaborando, isto é, trabalhando em conjunto para uma 

meta comum, que se traduz em três práticas organizacionais com vistas a promover uma 

interação produtiva e duradoura entre universidade e empresa: alinhar estrategicamente, 

gerenciar colaborativamente e avaliar consistentemente. 

1. Alinhar estrategicamente significa identificar tecnologias apropriadas para 

cooperação com universidades e encontrar um parceiro compatível 

2. Gerenciar colaborativamente tem por objetivo educar os gerentes de pesquisa e 

advogados da empresa para não só gerenciarem contratos, mais principalmente 

colaborações com universidade: (a) conhecer as regras de compromisso de 

administradores e pesquisadores da universidade; (b) entender o papel das reuniões para 

a universidade e para a empresa; (c) estar ciente das diferenças de processo de decisão 
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nos dois tipos de organização; e (d) integrar os cronogramas da universidade no 

processo da empresa. 

3. Avaliar consistentemente abrange tanto o projeto quanto a parceria institucional, 

determinando o que está sendo medido, de modo que se possa premiar o sucesso e 

aprender como organização com cada experiência. 

 

Estas três práticas são analisadas em detalhe e foram sugeridas diversas atividades. Este 

artigo foi uma rica base para a elaboração dos roteiros de entrevista e análise das 

interações. Consideramos importante a proposição final da Starbuck (2001, p.44): 

 
Colaborar bem com universidades é uma habilidade individual e 
organizacional aprendida. Tais habilidades são raramente cultivadas, 
mas elas podem se tornar parte da vantagem competitiva e do capital 
intelectual da empresa. Colaboração efetiva inclui estar fazendo a 
coisa certa, bem, premiando o sucesso e obtendo conhecimento 
através da experiência. 

 

Na próxima seção vamos nos aprofundar sobre dois modelos para avaliação de 

interações universidade- empresa, que sintetizam os aspectos e variáveis relevantes 

nestas interações e como analisá-los. 

 

2.6. CONTRIBUIÇÕES DOS MODELOS PARA AVALIAÇÃO DE  
INTERAÇÕES UNIVERSIDADE- EMPRESA 

Com vistas a aumentar a compreensão do processo de interação entre instituições de 

pesquisa e empresas, assim como identificar as variáveis envolvidas na transferência de 

conhecimento entre os parceiros, selecionamos e analisamos com mais profundidade 

dois trabalhos que se dedicam à avaliação de interações entre grupos universitários e 

empresas. 

 

Em 1992, Bailetti e Callahan, em seu artigo “Avaliando o impacto das interações 

universitárias em uma organização de P&D”, analisam as abordagens tradicionais de 

avaliação de interações empresa/ universidade e propõem um novo modelo de avaliação 

com foco no impacto causado pela interação na empresa. As avaliações, até então 

realizadas, baseavam-se em uma relação entre os dois atores sociais, empresa e 

universidade, examinada em termos das características do processo de interação, as 

dimensões estruturais da relação, resultados e fatores situacionais. O foco da avaliação 
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era a interface direta entre a empresa e a universidade. Havia duas metodologias 

utilizadas. Na primeira comparava-se as necessidades e expectativas com a percepção 

da satisfação destas necessidades através da interação. A segunda baseava-se na coleta 

de medidas operacionais de indicadores selecionados durante toda a vigência da 

interação. Bailetti e Callahan já comentavam, no artigo acima citado, que a utilização 

destes indicadores varia dependendo do tipo de interação estudada. 

 

Um novo modelo de avaliação de interações entre empresas e instituições de pesquisa é 

apresentado por Bailetti e Callahan. Este modelo se compõe de três elementos: os 

objetivos da interação, a coletividade relevante e a estrutura da coletividade relevante. 

Os objetivos da interação deverão coincidir com os objetivos de algum setor da 

empresa, de modo que as prioridades das interações universitárias reflitam as 

prioridades da empresa. Quanto mais os objetivos forem relacionados às atividades fins 

e fundamentais da empresa, maior a importância da interação para esta organização. 

 

A coletividade relevante é composta pelos  

indivíduos engajados em atividades que levam à aquisição, 
assimilação e exploração comercial do novo conhecimento requerido 
para alcançar os objetivos específicos organizacionais de pesquisa e 
desenvolvimento que a interação com a universidade foi concebida 
para apoiar (BAILETTI e CALLAHAN, 1992, p.147).  

Esta definição inclui, além das pessoas que fazem parte da interface direta com a 

universidade, em geral pertencentes à unidade de P&D, aquelas pessoas que são os 

usuários relevantes do conhecimento externo, gerado na interação. É dada ênfase às 

necessidades e capacitação daquelas sub-unidades da empresa que são os clientes 

internos dos resultados da interação. Estas sub-unidades normalmente estão distantes da 

unidade de P&D que é o ponto de entrada deste conhecimento na organização. É preciso 

haver uma articulação intensa, desde a concepção do projeto, entre estas sub-unidades e 

a unidade de P&D, assim como com o grupo de pesquisa parceiro, para que a interação 

seja projetada para atender às necessidades dos usuários do conhecimento gerado na 

interação. 

 

A estrutura da coletividade relevante é composta por cinco componentes: a rede de 

relacionamentos, as referências tecnológicas básicas, os arranjos de coordenação, a 

distribuição de poder e as crenças e normas compartilhadas. Cada um destes cinco 
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componentes são descritos por várias dimensões que indicam como esta estrutura 

deveria mudar com o impacto da interação. 

 

A rede de relacionamentos abrange as dimensões: conteúdo transacional, a propagação 

do conteúdo, os participantes-chave e o tamanho da rede de relacionamentos. O conteúdo 

transacional é constituído pelos recursos trocados dentro da coletividade de P&D, isto é, informação, 

dinheiro, bens, serviços, expressões de afeto e influência. Quanto mais vai aumentando o conteúdo que é 

transacionado entre os parceiros e entre as unidades que incluem os clientes do conhecimento gerado na 

relação, maiores as chances de sucesso da interação. A propagação do conteúdo apresenta como estes 

recursos fluem através da rede. Inclui a descrição de como se dá o processo de interação entre os atores 

sociais envolvidos e quais os meios de comunicação e mecanismos de troca de conhecimento são 

adotados na interação. Os participantes-chave podem desempenhar cinco papéis. O de 

estrela, em que o participante mantém muitos relacionamentos com outras pessoas da 

rede. O papel de ligação, onde ele une grupos de pessoas. O papel de ponte caracteriza 

uma pessoa que pertence a mais de um grupo. O gatekeeper controla o fluxo de 

informações de uma seção da rede para outra. Finalmente, o participante isolado é 

aquele que não possui relacionamentos com outras pessoas da rede. Quanto maior for o 

número de estrelas, ligações e pontes na rede de relacionamentos, maior chance de ser 

uma interação de sucesso. O tamanho da rede de relacionamentos se refere ao número 

de participantes da rede. Espera-se que, numa interação de sucesso, a rede de 

relacionamentos vá aumentando de tamanho, ao longo do tempo, incluindo novos 

participantes à medida que o conhecimento vai se disseminando pelos sub-grupos da 

empresa, clientes internos e usuários finais deste conhecimento. 

 

As referências tecnológicas básicas, segundo componente da estrutura da rede de 

relacionamentos,  

constitui a base de conhecimento que guia a organização do novo 
conhecimento. As dimensões consideradas são os projetos dominantes 
dos produtos da empresa, suas tecnologias centrais e o conhecimento 
da empresa sobre o conteúdo tecnológico dos sistemas e produtos de 
seus clientes (BAILETTI e CALLAHAN, 1992, p.148). 

As referências tecnológicas básicas são compartilhadas entre o grupo de pesquisa e a 

empresa parceira e formam a base da capacitação tecnológica que é parte dos objetivos 

da interação. 
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Os arranjos de coordenação, terceiro componente da estrutura da rede de 

relacionamentos, abrangem duas dimensões: “o gerenciamento da interface direta entre 

a empresa e o sistema universitário e o gerenciamento das interfaces entre as sub-

unidades da empresa consideradas parte da rede de relacionamentos” (BAILETTI e 

CALLAHAN, 1992, p.148). Como já vimos, estas sub-unidades constituem os clientes 

internos dos resultados e conhecimento gerados na interação. 

 

A distribuição do poder é o quarto componente da estrutura da rede de relacionamentos 

e é definida por três dimensões: “o controle sobre os recursos requeridos para alcançar 

os objetivos de P&D; a capacitação para orientar a direção da pesquisa; e o controle 

sobre o projeto de novos produtos e serviços” (BAILETTI e CALLAHAN, 1992, 

p.148). Quanto mais estas três dimensões ficarem restritas aos responsáveis pela 

interação em cada ator social, maiores as chances de sucesso. 

 

As crenças e normas compartilhadas constituem o quinto componente da estrutura da rede de 

relacionamentos. As dimensões relevantes são: em primeiro lugar, o valor do cliente, em que o grupo de 

pesquisa demonstra que valoriza a sua cliente, empresa parceira, dependendo da priorização das 

atividades relacionadas à interação e da busca da satisfação da empresa. Quanto mais compartilhada a 

expectativa da empresa e a valorização atribuída pelo grupo de pesquisa, maiores as chances de sucesso 

da interação. Uma segunda dimensão é o tempo, em que há inicialmente uma diferença de 

percepção do tempo em ambos os parceiros. A empresa tem a expectativa de prazos 

mais curtos e da urgência de resultados, enquanto o grupo de pesquisa tem a vivência de 

prazos mais longos, uma vez que realiza diversas outras atividades de ensino e pesquisa, 

além daquelas da interação. Quanto mais próximas e compartilhadas as expectativas de 

tempo pelos parceiros, maior o sucesso da interação. Outra dimensão relevante é a 

integridade, em que a empresa considera fundamental o sigilo com relação às atividades 

da interação e a confiança mútua é um aspecto fundamental da relação. Quanto maior 

for a confiança entre os parceiros e compartilhada a ética nas atividades da interação, 

maior a sua probabilidade de sucesso. Por último, os autores apresentam como 

dimensão relevante a qualidade, uma vez que é esperado um resultado da interação que 

envolve novas tecnologias e alto nível de qualidade. Quanto mais for compartilhada a 

expectativa de qualidade por parte da empresa e as metas de qualidade por parte do 

grupo de pesquisa, maior o sucesso da interação. 
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Quadro 5 

Modelo de Avaliação de Interação Universidade/ Empresa Bailetti e Callahan 
 

Variáveis Componentes Dimensões Sub-divisões 
Objetivos da 
interação 

(deverão coincidir com os 
objetivos de algum setor 
da empresa) 

  

Coletividade 
relevante 

(indivíduos engajados em 
aquisição, assimilação e 
exploração comercial do 
novo conhecimento)  

  

Estrutura da 
coletividade 
relevante 

Rede de relacionamentos Conteúdo transacional (recursos trocados na 
coletividade de P&D) 

  Propagação do conteúdo (como estes recursos 
fluem através da rede) 

  Participantes-chave Estrela 
   Ligação 
   Ponte 
   Gatekeeper 
   Isolado 
  Tamanho da rede de 

relacionamentos 
(número de 
participantes da rede) 

 Referências tecnológicas 
básicas 

projetos dominantes dos produtos 
da empresa 

 

  tecnologias vitais  
  conteúdo tecnológico dos 

sistemas e produtos de seus 
clientes 

 

 Arranjos de coordenação Gerenciamento da interface direta 
entre a empresa e o sistema 
universitário 

 

  Gerenciamento das interfaces 
entre as sub-unidades da empresa 
consideradas parte da rede de 
relacionamentos 

 

 Distribuição de poder Controle sobre os recursos 
requeridos para alcançar os 
objetivos de P&D 

 

  Capacitação para orientar a 
direção da pesquisa 

 

  Controle sobre o projeto de novos 
produtos e serviços 

 

 Crenças e normas 
compartilhadas 

Valor do cliente  

  Tempo  
  Integridade (sigilo e confiança) 
  Qualidade  
Fonte: BAILETTI, A. J., CALLAHAN, J. R. Assessing the Impact of University Interactions on na R&D Organization. R&D 
Management, 22, 2, 145-156. 1992. 
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Bonaccorsi e Piccaluga (1994), em seu artigo “Um Modelo Teórico para a Avaliação 

das Relações Universidade-Indústria”, propuseram um modelo e algumas hipóteses para 

serem testadas futuramente.  

 

Os autores usaram neste modelo conceitos de duas sub-áreas do conhecimento: aqueles 

relacionados à análise econômica da inovação tecnológica e à teoria interorganizacional. 

Da análise econômica da inovação tecnológica extraíram duas variáveis independentes: 

as motivações das empresas para interagir com universidades e as características do 

processo de transferência de conhecimento. Da teoria inter-organizacional foram 

selecionadas duas variáveis dependentes: a estrutura organizacional da interação e os 

procedimentos de coordenação adotados. Os autores propõem o conceito de 

performance da relação inter-organizacional universidade-empresa, apresentando várias 

operacionalizações deste conceito a serem utilizadas em pesquisa. 

 

O modelo apresentado pelos autores propõe que as motivações das empresas para 

interagir com universidades têm um impacto direto nas suas expectativas quanto à 

performance do relacionamento com respeito à geração, transmissão e propagação de 

conhecimento. Defendem, também, que a performance atual da interação é definida 

como resultante da comparação entre a performance esperada e a performance atual em 

termos de geração, transmissão e propagação de conhecimento. Consideram como parte 

dos resultados da interação a geração de novos objetivos. 

 

As motivações para as empresas interagirem com universidades são agrupadas, pelos 

autores, em quatro conjuntos: (a) acesso às fronteiras do conhecimento científico (uma 

vez que a tecnologia depende do avanço científico); (b) aumento do poder preditivo da 

ciência (através de projetos e modelos matemáticos); (c) delegação de atividades de 

desenvolvimento selecionadas; e (d) falta de recursos. 

 

O processo de transferência de conhecimento é analisado através de quatro dimensões: 

(a) o tempo do processo; (b) a apropriabilidade do conhecimento; (c) o caráter tácito do 

conhecimento; e (d) a universalidade do conhecimento. O tempo do processo é 

analisado através de três aspectos: o primeiro diz respeito ao tempo do desenvolvimento 

do processo, que é diferenciado para os dois atores sociais envolvidos. Os gerentes de 
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P&D das empresas buscam soluções práticas em um tempo curto, enquanto que os 

pesquisadores têm uma expectativa de longo prazo em seus projetos. O segundo aspecto 

da dimensão do tempo se relaciona com a posição do projeto no ciclo de vida da 

pesquisa. Quanto mais no início da pesquisa, mais riscos, contribuições altamente 

especializadas dos pesquisadores universitários e baixa apropriabilidade pela empresa. 

Quanto mais no final do desenvolvimento, menor a sofisticação da contribuição 

universitária e maior a apropriabilidade pela empresa. O terceiro aspecto se relaciona ao 

tempo requerido para a propagação do conhecimento dentro da empresa. Existe um 

custo substancial para a internalização e difusão do conhecimento dentro da empresa. 

Este tempo de propagação depende de características organizacionais relacionadas ao 

processo de aprendizagem organizacional. 

 

A segunda dimensão do processo de transferência de conhecimento é a apropriabilidade 

do conhecimento, isto é, dos resultados da pesquisa. Relaciona-se aos mecanismos que a 

empresa e o grupo de pesquisa utilizam para se defender de imitações e se apropriar dos 

granhos com a inovação. Podemos citar o sistema de patentes, segredo, exploração das 

vantagens derivadas da posição de liderança, os custos e tempo requeridos para 

duplicação e os efeitos da curva de aprendizagem (BONACCORSI e PICCALUGA, 

1994). Na interação empresa/ universidade, há dois problemas com relação à 

apropriabilidade. O primeiro diz respeito à apropriação dos resultados científicos 

gerados na colaboração, pelos pesquisadores universitários, que iniciam o seu próprio 

negócio. A segunda refere-se às pessoas da universidade atuando como intermediários 

da informação para o benefício dos competidores da empresa com quem realizaram a 

interação. 

 

O caráter tácito do conhecimento é a terceira dimensão do processo de transferência de 

tecnologia. O conhecimento tácito é não codificável, ou seja, é impossível sua 

transmissão através de relatórios escritos ou instrumentos similares. O conhecimento 

tácito requer o uso de meios de transferência mais complexos, como a transmissão oral 

ou a observação repetida da prática de pesquisadores ou operários. Como a ciência 

desenvolvida na universidade é constituída majoritariamente pelo conhecimento tácito e 

está, frequentemente, internalizada nos pesquisadores que a desenvolveram, a 

transferência deste conhecimento tácito requer a transferência do pessoal que detém o 

conhecimento. No mínimo, será necessário um longo período de observação e de 
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experimentação - ensaio e erro - com encontros freqüentes e participação ativa em redes 

de pesquisa. 

 

A universalidade do conhecimento é a quarta dimensão do processo de transferência do 

conhecimento. A universalidade diz respeito à extensão a qual o conhecimento pode ser 

aplicado a diferentes domínios de problemas, mesmo distantes daquele onde foi 

originado. 

 

As dimensões organizacionais da interação empresa/ universidade são: o arranjo 

institucional (dimensão estrutural) e os procedimentos de coordenação (dimensão 

processual). Os procedimentos de coordenação são descritos considerando-se quatro 

aspectos: (a) a importância percebida da relação; (b) intercâmbio de informação (c) 

procedimentos de resolução de conflitos e (d) recompensas esperadas (BONACCORSI 

e PICCALUGA, 1994).  

 

A percepção da importância da relação, pelos dois atores, será proporcional ao êxito a 

ser alcançado. A importância é medida por três aspectos: (a) a importância dos recursos 

alocados à interação com relação ao total dos recursos internos dos parceiros; (b) o 

apoio de pessoas da alta administração à interação; e (c) alocação de pessoas na função 

de interface direta da interação (BONACCORSI e PICCALUGA, 1994). A importância 

relativa dos recursos alocados se refere à quantidade e à reciprocidade. Segundo os 

autores acima, as situações balanceadas são mais fáceis de lidar do que as situações 

desiguais, independentemente da quantidade de recursos. As situações desiguais podem 

levar a conflitos que, se não forem resolvidos, podem chegar à ruptura da interação. 

Devido à incerteza do projeto de inovação e a conflitos organizacionais, é importante o 

apoio da alta administração da empresa e da universidade às interações. É fundamental a 

alocação de pessoas senior e com experiência em interações na função de interface 

direta da interação, tanto por parte da empresa, quanto do grupo de pesquisa, visando o 

processo decisório conjunto e a solução de problemas que surgem ao longo da interação. 

 

O intercâmbio de informações considera três aspectos: a intensidade e a freqüência da 

comunicação entre indivíduos nas organizações parceiras, a mídia de comunicação 

usada, e a dimensão espacial – proximidade física (BONACCORSI e PICCALUGA, 

1994). A intensidade e a freqüência da comunicação entre indivíduos em uma interação, 



 

 43

por hipótese dos autores, está positivamente relacionada com uma avaliação positiva 

dos parceiros da interação. Com relação à midia de comunicação utilizada, a hipótese 

levantada pelos autores é de que quanto mais risco estiver presente na interação, maior a 

necessidade de utilizar comunicação pessoal. A dimensão espacial da troca de 

informações em uma interação chama a atenção para o fato de que a proximidade 

geográfica favorece a troca de informações entre os atores envolvidos. Esta hipótese 

pode ser reforçada pela localização das empresas de alta tecnologia em torno das 

universidades, embora não seja um fator que impossibilite a relação. 

 

Os procedimentos de resolução de conflitos, de acordo com Bonaccorsi e Piccaluga 

(1994), são necessários, uma vez que a teoria inter-organizacional sugere que o conflito 

é inerente a qualquer relação, sendo gerenciado, porém não suprimido da interação. Os 

atores envolvidos devem estar preparados para uma coexistência entre conflito e 

cooperação. Os conflitos aparecem a partir de diferentes objetivos e de diferenças nos 

padrões operacionais. 

 

As recompensas esperadas pelas pessoas envolvidas em interações vão além daquelas 

previstas nos acordos formais como dinheiro, equipamento, bens e serviços. Existem 

recompensas importantes que não são monetárias, como publicações científicas, 

participação em conferências e reputação entre pesquisadores das empresas, 

empresários e a comunidade científica. 

 

O Quadro 6 sintetiza a proposta de Bonaccorsi e Piccaluga (1994). 
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Quadro 6 
Modelo Teórico para a Avaliação das Relações Universidade-Indústria 

 

Teorias Variáveis Dimensões Aspectos 
Análise 
econômica da 
inovação 
tecnológica 
(variáveis 
independentes:) 

Motivações 
das empresas 
para interagir 
com 
universidades  

• acesso às fronteiras do 
conhecimento científico (uma 
vez que a tecnologia depende 
do avanço científico) 

• aumento do poder preditivo 
da ciência (através de projetos 
e modelos matemáticos) 

• delegação de atividades de 
desenvolvimento selecionadas 

• falta de recursos 

(Têm impacto direto nas suas expectativas 
quanto à performance do relacionamento 
com respeito à geração, transmissão e 
propagação de conhecimento) 

 Características 
do processo de 
transferência 
de 
conhecimento 

• o tempo do processo • tempo do desenvolvimento do processo 
• posição do projeto no ciclo de vida da 

pesquisa 
• tempo requerido para a propagação do 

conhecimento dentro da empresa 
  • a apropriabilidade do 

conhecimento 
   (problemas:) 

• apropriação dos resultados científicos 
gerados na colaboração, pelos pesquisadores 
universitários, que iniciam o seu próprio 
negócio 

• pessoas da universidade atuando como 
intermediários da informação para o 
benefício dos competidores da empresa com 
quem realizaram a interação 

  • o carater tácito do 
conhecimento 

• transferência do pessoal que detém o 
conhecimento 

• longo período de observação e de 
experimentação - ensaio e erro - com 
encontros freqüentes e participação ativa em 
redes de pesquisa 

  • a universalidade do 
conhecimento 

(extensão a qual o conhecimento pode ser aplicado a 
diferentes domínios de problemas, mesmo distantes 
daquele onde foi originado) 

Teoria 
interorganizacio
nal (variáveis 
dependentes) 

Estrutura 
organizacional 
da interação 
(dimensão 
estrutural) 

(arranjo institucional)  

 Procedimentos 
de coordena-
ção (dimensão 
processual). 

• Importância percebida da 
relação 

• Importância dos recursos alocados à 
interação com relação ao total dos recursos 
internos dos parceiros 

• Apoio de pessoas da alta administração à 
interação 

• Alocação de pessoas na função de interface 
direta da interação 

  • Intercâmbio de informações • Intensidade e a freqüência da comunicação 
entre indivíduos nas organizações parceiras 

• A midia de comunicação usada 
• Dimensão espacial – proximidade física 

  • Procedimentos de resolução 
de conflitos 

(Conflitos a partir de diferentes objetivos e de 
diferenças nos padrões operacionais) 

  • Recompensas esperadas (Dinheiro, equipamento, bens, serviços e não 
monetárias como publicações científicas, participação 
em conferências e reputação na comunidade científica) 

Fonte: BONACCORSI, A., PICCALUGA, A. A Theoretical Framework for the Evaluation of University-Industry Relationships 
R&D Management. 24, 3, 229-247. 1994. 
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Tópicos que são citados por Santoro e Betts (2002) como um fator importante na 

interação universidade- empresa, e que Bonaccorsi e Piccaluga (1994) também abordam 

são os direitos de propriedade intelectual, propriedade de patentes e licenciamento. 

Estes assuntos são importantes tanto para a universidade quanto para a empresa 

parceira, apesar de terem diferentes significados para cada um deles. 

 

Se os direitos de propriedade forem somente da empresa, haverá problemas com relação 

à missão da universidade de disseminar conhecimentos, além da avaliação dos docentes/ 

pesquisadores acadêmicos ser baseada principalmente em produtividade relativa a 

publicações (SANTORO e BETTS 2002). Se a Universidade insistir na total 

disseminação dos resultados, a empresa se sentirá prejudicada, pois dará oportunicade a 

outras empresas de incorporarem o conhecimento desenvolvido na interação. Há 

necessidade de uma discussão entre os parceiros, logo no início da interação, sobre as 

suas expectativas em relação à propriedade intelectual e deverá ser colocado no contrato 

de parceria o resultado destas negociações. Algumas das conseqüências destes acordos 

são atrasos na publicação dos resultados, atendendo a necessidades da empresa, assim 

como a revisão das publicações pela empresa, antes de seguir para as revistas 

científicas, para eliminar alguma informação considerada sigilosa pela empresa. Os 

aspectos a serem discutidos e acordados entre os parceiros se referem a exclusividade, 

tempo de licenciamento e divisão dos ganhos. Estes são assuntos que começam a serem 

discutidos nas universidades no Brasil, nos últimos anos, com formação de Núcleos de 

Propriedade Intelectual financiados pelo CNPq, e serão abordados nas interações 

estudadas nos próximos capítulos. 

 

Etzkowitz (2003), em seu artigo “Grupos de pesquisa como “quasi-firms”: a invenção 

da universidade empreendedora” procura conceitualizar um determinado tipo de grupo 

de pesquisa. Ele mostra que a existência de fontes de financiamento externo à 

universidade permitem que um projeto de pesquisa seja financiado. O grupo é 

constituído de um conjunto de docentes/ pesquisadores com um lider, estudantes de 

diversos níveis como pesquisadores em treinamento e técnicos. O lider que realizava 

pesquisa, passa a se dedicar em tempo integral a tarefas organizacionais, administrativas 

e financeiras. Freqüentemente estes líderes descrevem que estão administrando um 

pequeno negócio. 
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Para o grupo permanecer ativo ao longo dos anos, são necessárias diversas atitudes e 

comportamento empreendedores, de contato com futuros parceiros, elaboração de 

projetos inovadores, de modo a serem aprovados diversos projetos financiados por 

variadas fontes de financiamento externas, concomitantes e sequenciais, permitindo a 

manutenção dos integrantes do grupo, como uma quase-empresa. Um dos grupos de 

pesquisa estudados neste trabalho é um excelente exemplo de “quase-empresa”, onde 

poderemos discutir as suas características, sua organização e funcionamento, além da 

sua relação com a PUC-Rio. 

 

Ainda podemos comparar empresas e grupos de pesquisa segundo outros pontos de 

vista. Mustar (1998) chama a atenção de que há várias semelhanças entre as atividades 

dos pesquisadores e dos empreendedores. Mostra que a pesquisa é realizada em equipe, 

com interações com indústrias. Para ele existe cooperação e competição na atividade 

dos pesquisadores. Cooperam e trocam os resultados da pesquisa, porém competem para 

galgar posições hierárquicas, por recursos e para atrair os jovens mais promissores para 

o seu laboratório. São estrategistas quando escolhem os tópicos de pesquisa, as equipes 

com quem querem colaborar, ao dirigir o seu laboratório e ao recrutar novos 

pesquisadores. Assim a gerência da inovação é sinônimo de gerência de alianças e redes 

compreendendo uma variedade de atores. 

 

Como uma evolução da discussão sobre a interação universidade- empresa, 

consideramos pertinente identificarmos as mudanças que estão ocorrendo nas 

universidades e as contribuições de diversos autores sobre o conceito de universidade 

empreendedora, com seus variados pontos de vista, o que faremos a seguir. 
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2.7. UNIVERSIDADE EMPREENDEDORA 

A universidade teve seu início na Idade Média, tendo como missão a preservação  e 

transmissão do conhecimento, isto é, sendo caracterizada pelo ensino, ou seja, a 

preparação de graduados para obterem empregos. A universidade clássica, baseada no 

conceito de ensino baseado em pesquisa e uma educação humanística mais abrangente, 

teve seu início com a Universidade de Berlim, fundada por Wilhelm von Humboldt em 

1810. Este modelo Humboldtiano continua a ter influência até os dias atuais (OECD, 

1998). 

 

No final do século XIX e início do século XX, houve a primeira revolução acadêmica 

quando a pesquisa se tornou uma função legítima da universidade. A Universidade de 

Pesquisa caracterizou-se como um novo formato que tinha duas atividades, ensino e 

pesquisa, realizadas muito próximas. Os professores/ pesquisadores tiveram que buscar 

financiamento externo à universidade para suas pesquisas (ETZKOWITZ, 2004). O 

papel da universidade como uma liderança na pesquisa alcançou esta nova dimensão 

quando as universidades incluíram o conhecimento científico e tecnológico no seu 

currículo. A relação entre pesquisa e o setor produtivo surgiu com o desenvolvimento 

paralelo da Revolução Científica e da Revolução Industrial. Foram realizadas as 

distinções entre pesquisa básica, aplicada e de desenvolvimento. Vários atores 

começaram a realizar pesquisa. A universidade focou suas atividades de pesquisa na 

básica, uma pequena parte de aplicada e muito pouco de desenvolvimento. A missão e 

os valores da universidade clássica eram moderadamente relacionados com a economia 

e o emprego dos graduados. Os temas de ensino e pesquisa eram definidos através da 

sua inserção nas disciplinas e não visando soluções para os problemas práticos ou 

necessidades da indústria e da sociedade. A liberdade dos acadêmicos de formular suas 

questões e disseminar os seus resultados tem sido a idéia básica da autonomia 

universitária (OECD, 1998). 

 

A universidade moderna surgiu no século passado, nos anos 70, e se distingue da 

anterior por ter uma visão de servir à comunidade. A pesquisa e o ensino estão mais 

voltados para aplicar o conhecimento nas soluções dos problemas sociais, econômicos, 

industriais etc e se preocupam com o emprego dos seus graduados. A universidade 

moderna tem uma abordagem de mercado. Os estudantes são consumidores que querem 
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competências e habilidades certificadas através de diplomas. A pesquisa na 

universidade moderna passa a ser financiada através de contrato, e tem relações maiores 

com a indústria. A satisfação dos consumidores, isto é, produção eficiente e de 

qualidade de graduados e de serviços de pesquisa, é o valor principal deste tipo de 

universidade. Tanto a universidade clássica, quanto a universidade moderna compõem o 

que chamamos de universidade de pesquisa.  

 

A segunda revolução acadêmica se caracteriza pela inclusão de uma nova missão na 

universidade de desenvolvimento econômico e social, além do ensino e da pesquisa. A 

OCDE (1998) apresenta esta terceira missão como de serviço à comunidade. Nas 

sociedades intensivas em conhecimento esta missão torna a universidade centros de 

educação continuada, assim como centros de serviços científicos na forma de 

transferência de tecnologia para o setor produtivo. Também são consideradas elementos 

importantes nas estratégias de desenvolvimento regional. Para Etzkowitz (2004), a 

terceira missão é de desenvolvimento econômico e social e a sua inclusão torna a 

universidade empreendedora. A habilidade da universidade de transformar 

conhecimento em atividade econômica é a premissa da universidade empreendedora 

(ETZKOWITZ, 2003b). São vários os autores que analisam a transformação da 

universidade e apresentam concepções de universidade empreendedora. Davies, J. L. 

(1987), conceituou Universidade Adaptativa e Empreendedora, entendendo por 

adaptativa a universidade que está em estado de equilíbrio criativo com o ambiente e 

empreendedora, aquela que justapõe um modelo de negócios ao modelo adaptativo. No 

Quadro 8 são apresentadas a estrutura organizacional e os processos adequados que 

Silva, F. Q. B. da (1996) propõe a partir da conceituação de Davies. 

 

Röpke, J. (1998) em seu artigo sobre a Universidade Empreendedora, define que ela 

pode significar três coisas: 

1. a universidade, como uma organização, se torna empreendedora; 

2. os membros da universidade – corpo docente, discente e funcionários – se tornam, de 

alguma maneira, empreendedores;  

3. a interação entre a universidade e o meio ambiente, a ligação estrutural entre 

universidade e região, segue padrões empreendedores. 

Ele afirma que todos os três aspectos são condições necessárias e suficientes para tornar 

uma universidade empreendedora. 
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A universidade empreendedora, para Clark, B. (1998 e 2000), tem a habilidade de gerar 

uma direção estratégica focada, tanto na formulação de metas acadêmicas, quanto em 

transformar o conhecimento produzido dentro da universidade em utilidades 

econômicas e sociais. Clark estudou cinco universidades que se transformaram nos 

últimos dez anos e chegou a cinco caminhos que levam à transformação em uma 

universidade empreendedora: 

1. reforçar o núcleo gerencial; 

2. incrementar o desenvolvimento das unidades periféricas à estrutura tradicional: 

escritórios de transferência de tecnologia e de consultoria, educação continuada e 

unidades transdisciplinares; 

3. ter uma base de financiamento diversificada; 

4. ter departamentos acadêmicos tradicionais engajados no empreendedorismo; 

5. internalizar a cultura empreendedora. 

 

Etzkowitz, (2003b) define que a universidade empreendedora combina a terceira missão 

de desenvolvimento econômico e social com ensino e pesquisa. Ele apresenta como 

elementos chave da universidade empreendedora: 

- a organização do grupo de pesquisa 

- a criação de uma base de pesquisa com potencial comercial 

- o desenvolvimento de mecanismos organizacionais para levar a pesquisa para fora da 

universidade como propriedade intelectual protegida 

- a capacidade de organizar empresas dentro da universidade 

- a integração de elementos da academia e da empresa em novos formatos como os 

centros de pesquisa universidade- indústria 

- a atuação no desenvolvimento econômico e social regional 

 

A universidade tem o papel de liderança em uma sociedade baseada em conhecimento, 

segundo Etzkowitz (2003b). Na universidade empreendedora são valorizadas as 

oportunidades comerciais para a pesquisa. Desenvolve-se a habilidade de transformar o 

conhecimento em uma atividade econômica. Existem duas trajetórias para a geração de 

empresas dentro da universidade. O foco pode estar na missão de ensino como uma 

fonte de geração de empresas, como nos países europeus ou a missão de pesquisa pode 

ser o foco da geração das spin-offs, como nos EUA. A universidade empreendedora 
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inclui uma estratégia regional de desenvolvimento econômico e social. A passagem da 

universidade de pesquisa para universidade empreendedora resulta de uma mudança na 

lógica interna do desenvolvimento acadêmico. Em geral combina o treinamento, a 

pesquisa e a incubação de empresas como atividades relacionadas ao setor produtivo. A 

universidade é um recurso potencial de desenvolvimento econômico, tanto para elevar o 

nível tecnológico das empresas existentes, como uma fonte de geração de spin-offs. 

 

Passamos a apresentar, no Quadro 7, os conceitos de universidade empreendedora 

analisados, ressaltando os pontos considerados mais relevantes por seus autores. 
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Quadro 7 
Conceitos de Universidade Empreendedora 

 
 
Autor(es) 
 

 

Conceito 
 

Características 

 
Röpke, J., 1998 

 
A universidade empreendedora pode 
significar três coisas: 
1. A universidade, como uma 
organização, se torna 
empreendedora; 
2. Os membros da universidade – 
corpo docente, discente e 
funcionários – se tornam, de alguma 
maneira, empreendedores; e 
3. A interação entre a universidade e 
o meio ambiente, a ligação estrutural 
entre universidade e região, segue 
padrões empreendedores. 
Todos os três aspectos são condições 
necessárias e suficientes para tornar 
uma universidade empreendedora. 

 
A aplicação do novo conhecimento 
desenvolvido em organizações de ensino e 
pesquisa necessita de um trabalhador do 
conhecimento: 
a. para transferir o conhecimento para 
empresas existentes; 
b. para transferir o conhecimento para 
indivíduos começando nova empresa; 
c. para ele próprio estabelecer uma nova 
empresa. 
A valorização regional e a criação de 
emprego é altamente dependente das 
atividades de novas empresas. 
Para uma universidade empreendedora ter 
sucesso, é preciso criar entre seus membros, 
especialmente estudantes, a vontade e a 
habilidade para começar o seu próprio 
negócio. Exige deles qualificações em três 
dimensões: 
a. como profissional/ técnico, 
b. como gerente; 
c. como empreendedor. 

 
Clark, B., 1998 
e 2000 

 
A universidade empreendedora tem a 
habilidade de gerar uma direção 
estratégica focada, tanto na 
formulação de metas acadêmicas, 
quanto em transformar o 
conhecimento produzido dentro da 
universidade em utilidades 
econômicas e sociais. 
 

 
São cinco caminhos de transformação para a 
universidade empreendedora: 
1. reforçar o núcleo gerencial; 
2. incrementar o desenvolvimento das 
unidades periféricas à estrutura tradicional: 
escritórios de transferência de tecnologia e 
de consultoria, educação continuada e 
unidades transdisciplinares; 
3. ter uma base de financiamento 
diversificada; 
4. ter departamentos acadêmicos 
tradicionais engajados no 
empreendedorismo; 
5. internalizar a cultura empreendedora. 

 
Etzkowitz, H., 
2003a 

 
A universidade empreendedora 
combina a terceira missão de 
desenvolvimento econômico e social 
com ensino e pesquisa. 

 
Elementos chave: 
- a organização do grupo de pesquisa 
- a criação de uma base de pesquisa com 

potencial comercial 
- o desenvolvimento de mecanismos 

organizacionais para levar a pesquisa para 
fora da universidade como propriedade 
intelectual protegida 

- a capacidade de organizar empresas dentro 
da universidade 

- a integração de elementos da academia e da 
empresa em novos formatos como os 
centros de pesquisa universidade- indústria 

- a atuação no desenvolvimento econômico e 
social regional  
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São vários os tipos de universidade citados por Etzkowitz (2003a). Apresentaremos as 

características de cada um dos tipos através do Quadro 8. Como a universidade 

empreendedora já foi explicada anteriormente, não daremos detalhes deste tipo. 

Quadro 8 
Evolução da Universidade 

 
 

Tipo de Universidade 
 

 

Características 

 
Universidade de Ensino 

 
Instituição para preservação e transmissão do conhecimento 

 
Universidade de Pesquisa 

 
Instituição de Ensino, Pesquisa e Extensão 
Modelo Humboldtiano que enfatiza a interconecção entre ensino e 
pesquisa, e entre a universidade e o estado nação. 

 
Universidade Politécnica de 
Pesquisa  

 
Instituição de Ensino e Relações com a Indústria através de vários 
tipos de compromissos de Pesquisa 
Há grupos de pesquisa quase-empresas 

 
Universidade Empreendedora 

 
Instituição de Ensino, Pesquisa e Desenvolvimento Econômico e 
Social 

Fonte: Etzkowitz, H. 2003a. “The European Entrepreneurial University: an alternative to the US model” in Industry & Higher 
Education, October, 325-335. 

A passagem da Universidade de Ensino para a Universidade de Pesquisa é chamada de 

Primeira Revolução Acadêmica. A transformação da Universidade de Pesquisa em 

Universidade Empreendedora é chamada, por Etzkowitz (2003a), de Segunda 

Revolução Acadêmica. A Universidade Politécnica de Pesquisa caracteriza-se como 

uma transição para a Universidade Empreendedora. 

 

Silva (1996) apresenta uma possibilidade de modelo de interação empresa/ 

universidade: 

a) a interação se inicia com um projeto cooperativo; 

b) a equipe do projeto cooperativo se separa da universidade para continuar o 

projeto através da criação de uma empresa; 

c) os próprios consorciados do projeto cooperativo são os potenciais clientes da 

empresa nascente; 

d) a nova empresa pode ser incubada ou ir diretamente para um parque tecnológico; 

e) centros de inovação treinam os pesquisadores para se tornarem empreendedores/ 

empresários; 

f) a empresa tem na inovação seu diferencial de mercado; 
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g) a empresa mantém fortes ligações com a universidade, demandando tecnologia e 

conhecimento, num processo de cooperação maduro e duradouro. 

 

Veremos na análise dos estudos de caso que este foi exatamente o padrão do 

desenvolvimento da Pipeway, uma empresa egressa de um dos grupos estudados. 

 

Uma das formas de utilização econômica da pesquisa financiada com recursos públicos 

é a criação de empresas a partir do conhecimento e tecnologia gerados nos grupos de 

pesquisa universitários, isto é, empresas egressas de universidades (universities spin-offs 

companies). Abordaremos os conceitos existentes sobre estes tipos de empresas na 

próxima seção. 
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2.8.  EMPRESAS EGRESSAS DE ORGANIZAÇÕES: DE INSTITUIÇÕES  

   DE PESQUISA- UNIVERSIDADES- OU DE EMPRESAS EXISTENTES 

A universidade empreendedora, em suas diversas conceituações, inclue na sua 

caracterização a criação de empresas egressas de seus grupos de pesquisa e laboratórios, 

a partir da tecnologia gerada nestas unidades. 

 

A empresa egressa de organizações (spin-off) é um mecanismo de transferência de 

tecnologia uma vez que é normalmente criada para comercializar a tecnologia que foi 

originada em um laboratório de uma universidade pública ou privada, de uma empresa 

pública ou privada ou de um instituto de tecnologia público (CARAYANNIS et al., 

1998). No caso das empresas egressas de universidades, também é considerada uma das 

maneiras de usar a pesquisa acadêmica de uma maneira comercial, isto é, de utilização 

econômica da pesquisa financiada com recursos públicos (MEYER, 2003). 

 

São várias as definições de empresas egressas de organizações, spin-offs, segundo 

Carayannis et al. (1998), e eles sugerem que o processo de criação e desenvolvimento 

destas empresas é muito mais complexo do que as pessoas acreditam 

convencionalmente. A Empresa Egressa de uma organização, segundo uma visão 

convencional, é uma nova empresa que é formada (1) por indivíduos que foram 

empregados anteriormente de uma organização mãe, e (2) em torno da tecnologia 

central que foi originada na organização mãe e transferida para a nova empresa. 

(CARAYANNIS et al., 1998). Estes autores, em suas pesquisas, propõem um conceito 

mais amplo: Empresa egressa de uma organização é uma nova empresa criada através 

da transferência de sua tecnologia central, fundadores ou outros recursos da organização 

mãe. 

 

Este conceito pode ser melhor entendido pelas diversas alternativas explicitadas pelos 

autores (CARAYANNIS et al., 1998): 

1. O fundador da empresa egressa foi um empregado da organização mãe, mas a 

tecnologia não veio transferida da organização mãe. 

2. A tecnologia central da empresa egressa foi originada na organização mãe, mas o 

fundador da empresa spin-off não veio transferido da organização mãe. 
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3. O fundador da empresa egressa criou a tecnologia central da empresa egressa, mas 

não enquanto estava empregado na organização mãe. 

4. O fundador da empresa egressa não foi empregado da organização mãe, nem a 

tecnologia central foi originária da organização mãe, porém a empresa egressa usou 

certos recursos da organização mãe. 

5. A tecnologia central e o(s) fundador(es) vieram da organização mãe, e o fundador 

continua a trabalhar para a organização mãe. 

 

Os autores Carayannis et al. (1998), identificaram quatro papéis principais que estão 

envolvidos no processo de criar uma empresa egressa de uma organização: 

1. A pessoa que originou a tecnologia, que trouxe a inovação tecnológica através do 

processo de desenvolvimento da inovação até o ponto em que a transferência de 

tecnologia pudesse começar. 

2. O(s) empreendedor(es), que criou(aram) o novo negódio que está centrado na 

inovação tecnológica. O papel do empreendedor é comercializar a tecnologia em um 

produto ou serviço que é vendido no mercado. 

3. A organização mãe, onde as atividades de pesquisa e desenvolvimento para criar a 

inovação tecnológica foram realizadas (e geralmente onde a pessoa que originou a 

tecnologia trabalhava). Esta organização mãe pode também assessorar a empresa 

egressa em patentear a inovação, licenciar a tecnologia etc. 

4. O investidor de capital de risco, que investe recursos financeiros na empresa 

nascente para viabilizá-la e também pode assessorá-la em relação à gestão do 

negócio. 

 

Mustar (1998) analisou as 30 empresas egressas de centros de pesquisa públicos na 

França que possuíam as maiores taxas de crescimento em uma amostra de 250 empresas 

estudadas. Chegou à conclusão que o motivo do seu sucesso era a sua capacidade de 

criar parcerias e alianças através de redes de relacionamento interativo em várias áreas.  

1. Parcerias financeiras 

Capacidade dos empreendedores convencerem pessoas e organizações em investirem 

em sua empresa nascente. Os recursos podem vir de várias origens: pessoais, da família, 

de capital local, empresas financeiras, empresas de capital de risco, empresas com 

parcerias estratégicas ou apoio do governo. Este último foi muito importante para estas 
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empresas que tiveram maior crescimento e foi dado através da ANVAR- agência de 

inovação francesa. O apoio do governo foi dado através de três instrumentos: incentivos 

fiscais para pesquisa, apoio do governo local e programas tecnológicos europeus. 

2. Parcerias nos campos da tecnologia e inovação 

Estas parcerias se desenvolveram no âmbito de projetos tecnológicos, juntando 

empresas, seus fornecedores e, às vezes, seus competidores, que desenvolveram 

habilidades requeridas no desenvolvimento futuro de novos produtos. Também houve 

parcerias em projetos com objetivos comerciais, para desenvolvimento conjunto de 

novos produtos, em geral com fornecedores, mas também com clientes. Outro tipo de 

parceria com objetivos comerciais visou a distribuição de produtos, tanto com vistas ao 

mercado nacional, quanto para penetração em mercados estrangeiros. As empresas 

egressas dos laboratórios de pesquisa públicos, em que os pesquisadores se tornaram 

empreendedores, continuavam com ligações com seu laboratório de origem, como 

também desenvolveram relações com outros laboratórios. Utilizavam pesquisadores em 

formação em seu grupo de desenvolvimento interno à empresa e também consultoria 

dos pesquisadores seniors. Entravam em pesquisa cooperativa no âmbito de contratos 

europeus, e os pesquisadores da empresa continuavam a apresentar artigos em 

simpósios e revistas científicas, o que aumentava a sua chance de ter idéias originais e 

buscar novas oportunidades de mercado. 

3. Redes internacionais 

A metade das empresas estudadas exportava. Tinham subsidiárias nos EUA, abriram 

suas ações na NASDAQ americana, e realizavam pesquisas com laboratórios em vários 

países. Mustar verificou que não havia oposição entre as redes locais e internacionais, 

elas se complementavam. Em nível local, o contato com as autoridades locais, as redes 

para obter capital semente, as ligações com o laboratório de origem e a participação dos 

primeiros clientes, também localizados geograficamente perto, foi muito importante. 

Mas para alcançar os mercados nacionais e internacionais e buscar recursos para 

crescer, foram necessárias alianças com outros laboratórios e empresas em nível 

nacional e internacional. Assim coexistia, nas estratégias das empresas, uma grande 

variedade de parcerias e alianças em diversos níveis: local, nacional e internacional. 

 

Um outro tipo de cooperação que nos interessa são as colaborações de pesquisa entre 

empresas pequenas e grandes. Ao estudarmos mais profundamente as interações entre 
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os grupos de pesquisa e empresas, encontramos casos em que as empresas egressas dos 

grupos realizavam também cooperações com as grandes empresas parceiras dos grupos 

de pesquisa, às vezes em uma relação que envolvia os três atores, às vezes entre as duas 

empresas, a spin-off e a grande empresa. O esforço requerido para realizar um acordo de 

colaboração entre empresas pequenas e grandes é sempre considerável, há risco para 

ambas as partes e há necessidade de uma pessoa que valorize a cooperação e tome a 

frente do processo (champion). As diretorias das empresas devem estar convencidas que 

o risco e o esforço valem a pena (CAMPIONE, 2003). 

 

O motivo que leva à colaboração é uma necessidade estratégica do negócio que foi 

traduzida em uma necessidade de pesquisa e desenvolvimento prioritária, que por sua 

vez pode ser melhor atendida pelas capacitações complementares da outra empresa. Há 

sempre um elemento da tecnologia e outro do negócio nas colaborações de parcerias, e 

ambos têm que ser alinhados e os parceiros têm que trabalhar em conjunto envolvidos 

em um projeto estratégico. Durante a pesquisa conjunta, os grupos de pesquisa e 

desenvolvimento de ambas as empresas necessitam trabalhar como um único grupo, 

com informação técnica, know-how, dados e idéias compartilhados livremente através 

da interface (informação confidencial de cada empresa é identificada e tratada 

apropriadamente). Teleconferências semanais, encontros presenciais trimestrais e 

revisões semestrais são utilizados para direcionar e gerenciar uma colaboração típica, 

segundo Campione (2003). Verificaremos, no nosso estudo, quais são as práticas das 

empresas egressas dos grupos de pesquisa em suas cooperações com grandes empresas 

parceiras. A proteção de ambas as partes é obtida através da formalização em contrato 

do que é possível, incluindo a definição do período de confidencialidade, o retorno de 

informação confidencial após o término do projeto e a separação do grupo que realizou 

o projeto de outros projetos ou áreas com competidores. No entanto a confiança entre as 

partes é fundamental. 

 

Com relação ao desenvolvimento da cooperação entre as empresas, Campione (2003) 

recomenda atenção especial para cinco aspectos: 

1. Conhecimento daquilo que se quer com a cooperação, principalmente com relação ao 

mercado, ao programa conjunto de pesquisa e desenvolvimento e aos critérios para 

avaliar o sucesso técnico deste programa. 
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2. Contrato entre as empresas parceiras, que deve abranger definições sobre os 

seguintes itens: 

a. responsabilidade das empresas para prover recursos e financiamento; 

b. programa de cooperação; 

c. parâmetros de confidencialidade e exclusividade; 

d. como o programa será gerenciado; 

e. critérios de avaliação do sucesso; 

f. licenças e direitos a serem concedidos, além de royalties a serem recebidos; 

g. previsão de arbitragem no caso de desavenças, 

h. direitos de propriedade intelectual e previsões de como as patentes geradas pelo 

programa serão processadas, de acordo com as diferentes alternativas de 

propriedade (de um dos parceiros ou conjunta); 

i. obrigações e direitos ao término do projeto, incluindo o retorno de informação 

confidencial etc. 

3. Seleção do programa de pesquisa e desenvolvimento adequado, entre empresa 

pequena e grande, com sinergia entre a gerência de pesquisa e desenvolvimento e a 

de negócio de ambas as empresas. 

4. Respeito às diferenças culturais entre as duas empresas, por exemplo, a rapidez de 

operação da empresa pequena e a lentidão de resposta da empresa grande. 

5. Solicitação somente da propriedade intelectual que é necessária, de acordo com a 

tecnologia central de cada um dos parceiros, de modo a criar uma parceria ganha- 

ganha. 
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2.9. HIPÓTESE 

Há um processo de aprendizagem na interação entre universidades e empresas, 

incluindo não só um aprendizado em relação a diversos tipos de conhecimentos, como 

também a aprendizagem em relação a como cooperar melhor. 

 

Este processo de aprendizagem abrange diversas dimensões do conhecimento: 

1. Dimensão tecnológica: relacionada aos conhecimentos científicos e tecnológicos 

transmitidos entre os parceiros. Há um fluxo de conhecimentos nas duas direções, 

com ênfase na direção da empresa. 

2. Dimensão organizacional: relacionada à gestão da cooperação e aos aspectos 

organizacionais de cada parceiro. Há mudanças contínuas nas formas e regras da 

cooperação, com o decorrer do período de interação ou após várias interações 

seqüenciais. Podemos identificar várias modalidades de cooperação, dependendo da 

natureza dos conhecimentos envolvidos, da distribuição de tarefas e de 

responsabilidades. Há um fluxo de conhecimentos organizacionais em ambas as 

direções. 

3. Dimensão cultural, relacionada com os valores de cada parceiro, que no processo de 

interação são apreendidos pelo outro e vão, pouco a pouco, sendo internalizados e 

compartilhados. 

 

Após a definição e relações dos diversos conceitos que utilizaremos para analisar a 

transferência de conhecimento e aprendizagem na interação universidade- empresa, 

passaremos ao capítulo de Metodologia que apresentará a estruturação da pesquisa e as 

diversas escolhas que fizemos ao definir o objeto de pesquisa e o trabalho de campo. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. ESTUDO DO CASO 

A metodologia adotada neste trabalho é o estudo do caso, onde analisamos a 

transferência de conhecimento entre os parceiros da interação: grupos de pesquisa 

universitários e organizações externas à universidade: em geral empresas (podendo ser 

média ou grande empresa - pública ou privada, nacional ou multinacional – ou empresa 

egressa de uma universidade ou de outra empresa) ou organização pública (órgão da 

administração direta ou indireta). 

 

3.2. ESCOLHA DA ÁREA GEOGRÁFICA E DA INSTITUIÇÃO DE PESQUISA 

Uma vez que existe suficiente atividade de interação entre grupos universitários e 

empresas no Estado do Rio de Janeiro, que permita uma escolha adequada, optamos por 

realizar estudos de alguns casos neste Estado, o que nos deu condições mais adequadas 

de realização da pesquisa de campo. Uma segunda decisão foi eleger uma instituição de 

pesquisa que tem tradição em realizar interações com empresas no Estado do Rio de 

Janeiro, além de apresentar formação regular em empreendedorismo e uma incubadora 

de empresas de base tecnológica atuante: a PUC-Rio – Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro. 

 

3.3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DOS CASOS A SEREM ESTUDADOS 

A partir de 1996 mapeamos na PUC-Rio quais os grupos que possuiam interações com 

empresas, organizações governamentais ou sem fins lucrativos. Para o trabalho de 

campo selecionamos alguns casos considerando um conjunto de critérios: 

• realizavam interações consideradas, por pesquisadores externos ao grupo, como de 

sucesso; 

• já realizavam interações com parceiros há alguns anos; 

• havia indicações, a partir do primeiro levantamento realizado em 1996 e 1997, com 

quarenta casos, de que teria havido uma transferência efetiva de conhecimento entre 

os parceiros; 

• foi considerada a variedade de tipos de organizações parceiras nas interações como: 

empresa de economia mista, empresa privatizada, empresa privada multinacional, 

empresa privada nacional, pequena empresa de base tecnológica, empresa pública, 
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organização pública da administração direta, organização privada sem fins 

lucrativos; 

• factibilidade do trabalho de campo. 

 

3.4. CASOS OBJETOS DA PESQUISA 

• Laboratório TeCGraf (de Tecnologia de Computação Gráfica) do 

Departamento de Informática – DI da PUC-Rio e suas interações com 

o Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguêz 

de Mello – Cenpes da Petrobrás, Marinha do Brasil e duas empresas 

egressas do Grupo, de base tecnológica graduadas da Incubadora 

Tecnológica Gênesis, K2 e Weavers, além da Ideais, empresa egressa 

da K2 e incubada naquela Incubadora. 

• Grupo de Ótica e Instrumentação do Centro de Estudos em 

Telecomunicação da PUC-Rio - Cetuc e suas interações com o Cenpes 

da Petrobrás e a Pipeway, empresa egressa do Grupo, de base 

tecnológica, graduada da Incubadora Tecnológica Gênesis. 

• Grupo de Rádio Propagação do Cetuc da PUC-Rio e suas interações 

com a Embratel e duas empresas egressas do Grupo, de base 

tecnológica, DSC Tecnologia e Wings Telecom. 

• Laboratório de Engenharia de Software - LES do Departamento de 

Informática – DI – da PUC-Rio e suas interações com empresas 

existentes, como IBM, Motorola, Módulo e cinco empresas egressas do 

Grupo: pré-incubadas - MindsatWork; incubadas - SuperClip ; 

graduadas – EduWeb, Lumina, M4U e Milestone. 

 

Definimos empresas egressas dos grupos de pesquisa estudados, como aquelas 

apresentadas no conceito teórico proposto como resultado do estudo de Carayannis et al. 

(1998), que considera que a tecnologia central foi desenvolvida no grupo e transferida 

para a empresa nascente, e/ou que pelo menos um dos empreendedores foi originário do 

grupo de pesquisa. Não incluímos em nosso conceito o quarto tópico apresentado, em 

que o fundador da empresa egressa não foi participante do grupo de pesquisa, nem a 

tecnologia central foi originária deste grupo, porém a empresa egressa usou certos 

recursos do grupo de pesquisa, considerado a organização mãe. 
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3.5. INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados foram: 

• a entrevista, baseada em um roteiro previamente construído, focando no 

entendimento do desenvolvimento da interação com ênfase nos conhecimentos 

envolvidos, seus mecanismos de transferência e os impactos destes conhecimentos 

nos parceiros; 

• análise documental, de projetos, contratos, relatórios parciais e finais, além dos 

produtos da interação; 

• análise da introdução do produto no mercado ou do processo na empresa parceira; 

• análise de convênios de financiamento do grupo de pesquisa com agências de 

fomento. 

 

3.6. PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

Entrevistamos pessoas da alta administração da PUC-Rio; participantes do grupo que 

iniciou a Incubadora Tecnológica e o Programa de Formação de Empreendedores, 

origem do Instituto Gênesis; coordenadores dos grupos de pesquisa e coordenadores 

técnicos responsáveis pelas interações com grandes organizações parceiras, 

coordenadores e participantes das organizações parceiras; e donos das empresas 

egressas dos Grupos de Pesquisa. 

 

3.7. QUALIDADE DAS ENTREVISTAS 

As entrevistas foram realizadas com disponibilidade total dos entrevistados. Caso não 

fosse suficiente o tempo da primeira entrevista, era marcada uma próxima, até que a 

informação a ser analisada e inserida no corpo da tese fosse considerada por nós 

suficiente. Foi um processo de aproximações sucessivas. Após a redação baseada nas 

entrevistas de um certo grupo, retornávamos aos entrevistados para que checassem a 

redação e completassem as informações que gostaríamos de acrescentar. Enviamos a 

redação final dos respectivos casos para que os entrevistados confirmassem as 

informações apresentadas. 
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3.8. DIFICULDADES PARA A REALIZAÇÃO DA TESE 

A maior dificuldade que tivemos foi a disponibilidade de tempo de nossa parte. 

Dedicamos praticamente todos os períodos de férias, desde 1992, para a realização do 

projeto de tese, realização de entrevistas e elaboração dos capítulos da Tese. A 

realização da Tese foi possível devido à flexibilidade de horário permitida pelos Chefes 

de Departamento e Superintendentes, coerentes com o nosso objetivo individual de 

capacitação. Este foi definido como a realização da tese de doutorado para os anos de 

2002/03 e subseqüentes, pelos Superintendente e Chefe de Departamento da Finep. Os 

meses de janeiro, fevereiro e julho permitiam maior dedicação às tarefas do Doutorado. 

De meados de fevereiro a maio de 2005 foi permitida, pela Finep, dedicação integral 

para término da Tese. Ainda foi necessário outro período de férias, em agosto de 2005, 

para os acertos finais. 

 

3.9. LIMITAÇÕES DE ANÁLISES E CONCLUSÕES BASEADAS EM  
ESTUDOS DE CASO 

É necessário um cuidado especial, para que não haja generalizações não apropriadas, a 

partir de um estudo de uma universidade particular, com um aporte substancial de 

recursos públicos nas décadas de 70 e 80, e uma diminuição drástica destes recursos na 

década de 90. Também a característica de ter um só campus torna-a bastante singular. 

Os quatro grupos escolhidos tiveram como critério a excelência do seu desempenho, 

assim como uma longa história de interações, não se caracterizando como grupos típicos 

desta Universidade, muito menos das universidades de pesquisa, públicas e federais. 

 

Este estudo, portanto, permitirá vislumbrar tendências existentes. De um fragmento é 

possível construir uma alternativa de modelo para o futuro da Universidade. As 

tendências poderão se tornar realidade dependendo dos valores a serem afirmados pela 

Universidade e de práticas coerentes com estes valores. As crenças compartilhadas em 

uma sub-cultura poderão passar a predominar como característica da cultura 

organizacional da Universidade como um todo, caso as relações de poder internas sejam 

favoráveis. 
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3.10. JUSTIFICATIVA PARA A ORGANIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA 
PESQUISA 

A partir dos primeiros contatos, conseguimos elementos suficientes para perceber que 

estávamos diante de três tipos de interação universidade/ empresa, de modo que vamos 

apresentar a análise dos quatro casos seguindo uma lógica de evolução destes tipos. A 

seguir, apresentaremos a descrição dos quatro Grupos de Pesquisa, seus parceiros e as 

relações entre eles, assim como as análises de alguns temas selecionados como 

relevantes para a problemática do estudo: Transferência de Conhecimento, 

Aprendizagem e Modalidades de Cooperação na PUC-Rio; Tipos de Arranjos 

Organizacionais e Atividades nas interações Universidade- Empresa; Evolução dos 

Tipos de Grupos de Pesquisa em direção à Universidade Empreendedora; Empresas 

Egressas de Grupos de Pesquisa Universitários; e Pré-incubação Laboratorial. 

 

4. REFLEXÕES: ESTUDOS DE CASO, TRANSFERÊNCIA DE  
CONHECIMENTO, APRENDIZAGEM, ATORES E MELHORES 
PRÁTICAS 

4.1. ESTUDOS DE CASO 

Inicialmente é apresentada a PUC-Rio e o Instituto Gênesis, de modo a contextualizar o 

ambiente onde estavam inseridos os nossos objetos de pesquisa. Em seguida são 

abordados os dois departamentos aos quais os quatro grupos de pesquisa escolhidos 

estavam subordinados. 

4.1.1. PUC-Rio – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

Caracterização e situação atual 

A PUC-Rio “é uma instituição de direito privado sem fins lucrativos que prima pela 

produção e transmissão do saber, baseando-se no respeito aos valores humanos e na 

ética cristã, visando acima de tudo o benefício da sociedade” (Home page da PUC-Rio, 

março 2006). Todos os departamentos estão situados no seu campus, que se localiza na 

zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Assim, os seus 10.400 alunos de graduação e 

1.500 de pós-graduação, mestrado e doutorado, têm oportunidade de cursar disciplinas e 

participar dos laboratórios e atividades destes departamentos, recebendo bolsas de 

agências de fomento, assim como recursos oriundos de projetos patrocinados. Possui 

mais de 1000 professores, a maioria com titulação em pós-graduação. Desde 2001, a 
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Coordenação Central de Extensão passou a oferecer cursos, também, em instalações no 

centro da cidade. 

 

Histórico 

A PUC-Rio, até a década de 90, era uma universidade voltada ao ensino e à pesquisa, 

principalmente teórica. Tendo recebido apoio da Finep desde a década de 60 para as 

ciências exatas e as engenharias, possuía laboratórios bem montados e excelência na 

pesquisa, medida em termos das publicações de seus docentes/ pesquisadores. 

 

Em 1991 foi iniciado o Projeto Gênesis, de uma incubadora, que obteve bolsas do 

SEBRAE-RJ para os alunos desenvolverem produtos e serviços com vistas a criarem 

empresas. O Projeto foi coordenado pelo professor de Engenharia Mecânica e Diretor 

do Instituto Tecnológico da PUC-Rio (ITUC), Dr. Eloy Fernandes Fernandes. Ficou 

abrigado no ITUC, utilizando a infra-estrutura já existente. Esta foi a origem de uma 

nova função da Universidade, de formação de empreendedores e geração de empresas 

emergentes inovadoras. Antes, a formação de recursos humanos visava a competência 

para atuar nas grandes empresas públicas e privadas, nacionais e multinacionais. A 

partir da década de 90, é oferecida uma nova opção para os alunos, de formação 

empreendedora para gerar o seu próprio negócio. 

 

Em 1992 houve uma mudança nos investimentos em ciência e tecnologia na área 

federal. As verbas públicas diminuíram para a pesquisa científica e aumentaram para a 

área tecnológica. Diminuiu drasticamente o financiamento institucional para a PUC-

Rio. A Universidade foi obrigada a se repensar. Foi realizado um planejamento 

estratégico e criado um Escritório de Desenvolvimento para estimular a interação com a 

sociedade, especialmente com as empresas.  

 

Aí tivemos que sair e buscar outras fontes de recursos. Começou então 
uma maior interação com a indústria procurando projetos 
patrocinados. O dilema era vamos abandonar a pesquisa básica? ... 
Tentamos, então, equilibrar de um lado e de outro. Não há dúvida que 
a interação com a indústria despertou as capacidades, especialidades, 
potencialidades e, sobretudo, fomentou a pesquisa em duas áreas 
básicas que são a informática e as telecomunicações (Reitor Pe. 
Hortal, entrevista em 24/07/2003). 
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A equipe que dirigia o Escritório de Desenvolvimento concebeu um conjunto de ações 

de transformação da Universidade, e criou o Instituto Gênesis para Inovação e Ação 

Empreendedora, apresentado na próxima seção. 

 

Na visão do Reitor Pe. Hortal, “a PUC realmente é uma universidade que, desde o 

primeiro momento, se dedicou à pesquisa e quer continuar. A interação universidade-

empresa não pode ser um obstáculo, mas ao contrário, tem que ser um estímulo para 

essa atuação no campo da pesquisa” (entrevista em 24/07/2003). Em 2005, no editorial 

do livro Conservatória: música como fator de desenvolvimento, o Reitor afirma: 

 

No momento atual, estamos assistindo a uma mudança mais radical e 
profunda: em lugar de procurar emprego, prefere-se gerá-lo por conta 
própria. Quer dizer, em lugar de tentar gerar bons empregados, a 
Universidade deve preocupar-se com formar empregadores; em lugar 
de incentivar a ida ao trabalho por conta alheia, tem que estimular a 
coragem para correr o risco do empreendimento próprio. 

 

4.1.2. Instituto Gênesis 

Em março de 1996 foi criado o Instituto Gênesis para Inovação e Ação Empreendedora, 

visando  

contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Rio de 
Janeiro, através de: 

• disseminação da cultura empreendedora no meio acadêmico, nas 
organizações e na sociedade em geral; 

• promoção do desenvolvimento de uma nova geração de 
empreendedores, ajustado ao novo paradigma empresarial; 

• capacitação de profissionais de nível universitário para a ação 
empreendedora; 

• fomento à geração de novos negócios de base tecnológica; 

• subsídio à formulação e à avaliação de políticas públicas, empresariais 
e da Universidade, que visem o estímulo à criatividade, à inovação e à 
ação empreendedora (PUC-Rio, 1997). 

 

No âmbito do Instituto Gênesis foi elaborado um projeto de criação do Programa de 

Formação de Engenheiros da PUC-Rio, inserido no contexto mais amplo de reforma dos 

cursos de engenharia. Esta reforma teve como objetivos gerais: (a) contribuir para 

definir novas missões para a Universidade; e (b) formar engenheiros com novo perfil. 

Nesta época o documento propôs repensar o papel da universidade no novo contexto da 

sociedade pós-industrial de serviços, com foco na empregabilidade das pessoas. Propôs, 
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também, um novo perfil dos engenheiros em formação: (a) auto-reciclável; (b) capaz de 

expressão escrita, oral e icônica; (c) capaz de trabalhar em equipe; (d) empreendedor; e 

(e) pronto para realizar intervenções técnicas. O novo engenheiro era uma evolução do 

engenheiro politécnico e do engenheiro científico para o engenheiro empreendedor de 

base científica, com abordagem de problemas reais, principalmente através do regime 

de parceria com o meio empresarial (PUC-Rio, 1997). 

 

Em 1997 o Instituto Gênesis passou a estar subordinado ao Conselho da PUC-Rio. Em 

julho de 1997 foi inaugurado o prédio da Incubadora de Empresas de Base Tecnológica 

Gênesis e foi realizada a primeira seleção de planos de negócios de candidatos à 

incubação. O Instituto Gênesis foi oficializado como unidade complementar em agosto 

de 2000, subordinada à Vice-Reitoria Acadêmica. Foi uma demonstração do 

reconhecimento desta nova vertente de formação e atuação da Universidade, como um 

programa acadêmico. O Instituto, em 2005, era constituído pelos seguintes órgãos: 

Coordenação de Ensino de Empreendedorismo, Empresa Júnior, Pré-Incubadora, 

Incubadora Tecnológica, Incubadora Cultural, Incubadora Social de Comunidades, 

Rede Temáticas e Consórcios de Empresas Gênesis e Unidades Operacionais. 

 

A Coordenação de Ensino de Empreendedorismo (CEMP) atuava, em 2005, na 

complementação da graduação com o Programa de Formação de Empreendedores e na 

extensão. Em 1997 existiam 3 disciplinas, envolvendo 53 alunos, no Programa de 

Formação de Empreendedores. Naquela época, o Programa visava a criação de 

empresas e empreendedor era sinônimo de empresário. Em 2001 houve um grande 

aumento no Programa, passando para 7 disciplinas com 33 turmas, 797 alunos 

envolvidos, abrangendo 16 professores de 7 departamentos. Em 2005 foram 18 

disciplinas, com um total de 30 turmas, envolvendo 1214 alunos, incluindo 20 

professores de 9 departamentos. 

 

Como as disciplinas do Programa eram eletivas, e os alunos tinham que fazer algumas 

delas, segundo uma participante da CEMP, a impressão que se tinha era que estava na 

moda profissionais empreendedores. Com a escassez de empregos, havia a expectativa 

de se tornarem empreendedores. Muitos, no entanto, entravam para cumprir horários. 

Começavam pelas disciplinas que têm o código do seu departamento. Cursavam e 
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acabavam gostando. As turmas eram multi-disciplinares, com alunos de vários cursos. 

Os alunos colocavam na avaliação este aspecto como um ponto positivo. Isto permitia 

que alunos de diferentes áreas se aproximassem para formar empresas. Nestes últimos 

anos, a CEMP possuia outra filosofia. Tinha a missão de trabalhar com auto-

conhecimento, auto-confiança. Havia várias características do empreendedor dentro de 

um programa abrangente inclusivo, isto é, visando todas as carreiras. “Acreditamos que 

as pessoas podem aprender, desenvolver características. ... Empreendedor é o sujeito 

autor de sua história. ... Conseguir tomar as rédeas da vida dele e ser responsável pelas 

coisas que quer, resultados que consegue” (Carla, integrante da equipe da CEMP, 

entrevista em 14/12/04). 

 

A partir de 2001 tem havido um crescente interesse dos alunos pela área de 

empreendedorismo e têm sido criadas novas disciplinas quase todos os anos. Foi feita 

uma pesquisa com os empreendedores da Incubadora Tecnológica, em 2001, para 

identificar suas necessidades, como a dificuldade em apresentar e vender os produtos e 

serviços. Foram criadas as disciplinas de Técnicas de Comunicação, Noções de Direito 

para Empreendedores, Princípios de Marketing etc. Com raras exceções, todas as 

disciplinas foram criadas para o Programa de Formação de Empreendedores. Em 2005, 

foram realizados 2 cursos de extensão, para 74 alunos. Em 2004 foi implementado o 

sistema de avaliação dos professores e a CEMP foi transformada em centro de custos na 

Universidade. No segundo semestre de 2004 foram elaborados 50 Planos de Negócios. 

Ao final do semestre foram apresentados os melhores planos de negócios, para o 

público interno e externo da Universidade, na “4ª Galeria de Planos de Negócios”. A 

partir de 2002 foi constituído o Curso Seqüencial em Empreendedorismo com 44 

alunos, e em 2004 houve 93 alunos matriculados. (Relatório do Instituto Gênesis 2004). 

Até 2004 o aluno recebia o diploma da PUC-Rio e um segundo certificado de 

Empreendedorismo. A partir de 2005 foi criado o Domínio Adicional em 

Empreendedorismo, onde o formando recebia um só diploma da área de formação com 

a inclusão deste domínio, quando era o caso. Em 2005 foi criada a Comissão 

Interdepartamental de Empreendedorismo e realizado o projeto Monitoramento de 

alunos de empreendedorismo (Relatório do Instituto Gênesis 2005). A maior dificuldade 

encontrada na CEMP era conseguir professores. “Acho que a academia tem um pouco 

de preconceito com o Empreendedorismo. Nós trabalhamos com o Empreendedor com 
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outra visão. Inclusive acreditamos que todo mundo pode ser empreendedor. Pode ser 

dentro de uma empresa, é o empreendedor corporativo” (Carla, entrevista em 14/12/04). 

 

Verificamos, através dos dados acima, o crescimento e a consolidação do ensino de 

empreendedorismo na PUC-Rio, assim como suas dificuldades. A vantagem da PUC-

Rio é a existência de um só campus com todos os departamentos, o que facilita a 

formação de turmas multi-disciplinares de empreendedorismo. Outra vantagem é a 

excelência da pesquisa na Universidade, o que permite o desenvolvimento de novas 

tecnologias que levem a novos produtos e serviços, facilitando a geração de novos 

negócios. Os problemas têm sua origem na mentalidade conservadora dos pesquisadores 

(de tempo integral), que acham que devem produzir como acadêmicos e consideram que 

empresário é mau carater. Os professores horistas são mais abertos às novidades, para se 

adaptarem às exigências da época. Têm que se preocupar mais com a qualidade da aula, 

necessistando sempre se reciclar. 

 

A Empresa Júnior é multidisciplinar, permitindo uma atuação de consultoria em 

soluções integradas nas áreas de Planejamento, Qualidade, Pesquisa em Marketing, 

Recursos Humanos, Criação, Tecnologia da Informação, Assessoria de Imprensa, 

Finanças e Relações Internacionais. Coerentemente com a expansão do ensino de 

empreendedorismo, a Empresa Júnior tem aumentado as suas atividades desde 2001, 

quando desenvolveu 36 projetos. Em 2005 foram 43 projetos. O faturamento também 

tem aumentado a cada ano: em 2001 foi de R$95.000,00 e em 2005 chegou a 

R$240.000,00. Em 2005 a Empresa Junior obteve o Diploma na Categoria Ouro do 

Prêmio de Qualidade Rio de Janeiro (PQ-Rio) e implementou a norma NBR ISO 

9001:2000. 

 

A Pré-Incubadora começou a operar, como unidade do Instituto Gênesis, em 2003. 

Anteriormente era uma função dentro da Incubadora Tecnológica. Em 2005 havia uma 

relação informal com cinco laboratórios/ grupos de pesquisa da Universidade, visando a 

prospecção de projetos com potencial para criar novas empresas, a serem pré-incubados 

nestes laboratórios: TeCGraf, Cetuc, LES, TecWeb e Vision Lab. Como iremos discutir 

mais adiante, consideramos este o caminho para o aumento da escala na geração de 

empresas em uma instituição de pesquisa, a Pré-Incubação Laboratorial. A pré-

incubação é dividida em três tipos: a virtual, que possui pessoas ajudando o aluno ou 
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grupo de alunos a elaborar o seu plano de negócios; a pré-incubação física junto à 

incubadora; e a pré-incubação laboratorial, dentro dos laboratórios e grupos de pesquisa. 

Em 2003 e 2004 havia 2 empresas residentes e 5 virtuais na Pré-Incubadora, sendo que 

uma passou para a fase de incubação. Em 2005 havia 1 residente e 5 virtuais, sendo que 

3 foram incubadas. 

 

A Incubadora Tecnológica, em 2005, tinha 14 empresas incubadas residentes e uma 

virtual. Havia 27 empresas graduadas. Houve duas empresas com processo de 

incubação interrompido neste ano. Quando as empresas são selecionadas e passam a 

serem incubadas, assinam um contrato com a Incubadora. Neste, além de outros 

aspectos, comprometem-se a pagar uma mensalidade que inclui a utilização do espaço e 

dos serviços comuns, assim como as consultorias das Unidades de Apoio, que serão 

apresentadas mais adiante. Por este contrato, ao se graduarem, as empresas também 

continuarão a pagar o mesmo valor durante o mesmo número de meses que estiveram 

incubadas. Também a PUC-Rio, segundo este contrato, tem o direito de um percentual 

da empresa, porém não é um percentual do contrato social. Ainda está em discussão, por 

quanto tempo a Universidade terá o direito ao percentual da empresa. Este aspecto ainda 

está em estudo pelo Instituto Gênesis. Há a preocupação de não prejudicar uma possível 

negociação com um investidor de capital empreendedor (capital de risco). 

 

As empresas geraram, em 2005, 118 postos de trabalho, incluindo os sócios e foram 

criados e/ou comercializados 56 produtos ou serviços, com um faturamento total no ano 

de R$4.603.800,00. A partir de 2002 houve uma taxa de ocupação de 100% na 

Incubadora. Com relação às áreas de formação das equipes das empresas, em 2004 

havia 63,44% da engenharia e 46,32% da informática. Quanto ao grau de instrução, a 

maior parte possuía 3º grau completo (58%) ou incompleto (21%); com especialização e 

com mestrado e doutorado completos ou não 18% e apenas com 2º grau 4%. Como é de 

se esperar, estas empresas geram trabalho para pessoas de alto nível educacional. 

 

O planejamento da Incubadora Tecnológica para 2005 demonstrava o processo de 

consolidação desta Incubadora, assim como a inovação de alguns processos: 

Consolidação: 

• Implementar o Sistema de Acompanhamento das Empresas Gênesis; 

• Implementar o Sistema de Gestão da Incubadora (Rede de Incubadoras); 
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• Consolidar os serviços disponíveis para as empresas incubadas; 

• Graduar 6 empresas, acumulando 30 empresas graduadas; 

• Incubar 5 empresas, mantendo o número de empresas incubadas; 

• Consolidar o processo de incubação virtual; 

• Melhorar o tempo de permanência médio das empresa em incubação (em 2004 

era de 2,7 anos); 

• Melhorar a taxa de sucesso durante a incubação (em 2004 de 88%); 

• Manter a taxa de sucesso após a graduação em 96%. 

Inovação: 

• Implementar o Banco de Mentores; 

• Iniciar a operação do grupo de trabalho de Comercialização das empresas 

residentes. 

 

A Incubadora Cultural teve seu início em 2002 com 5 empresas incubadas virtuais. Em 

2003 e 2004 possuía 18 incubadas virtuais e em 2005, 4 incubadas residentes e 10 

virtuais. Em 2004 uma empresa se graduou e em 2005, duas. Em 2005 havia 78 postos 

de trabalho, incluindo os sócios, foram gerados 45 produtos e serviços, com um 

faturamento de R$639.500,00 no ano. Com relação às áreas de formação das equipes 

das empresas, em 2004 havia 25% da comunicação e 19% da educação, abrangendo um 

total de 11 áreas profissionais. Quanto ao grau de instrução, a maior parte possuía 3º 

grau completo (55%) ou incompleto (19%) e com especialização ou mestrado 26%. 

 

Como parte da Incubadora Cultural, foi implantada em 2005 a Incubadora Design de 

Jóias, em parceria com o Departamento de Artes da PUC-Rio. A primeira seleção de 

empresas foi realizada em 2005, após um processo de elaboração de plano de negócios e 

Curso de Empreendedorismo de Design de Jóias, tendo sido incubadas duas empresas. 

 

A Incubadora Social de Comunidades “tem como objetivo o fortalecimento local de 

comunidades de baixo desenvolvimento sócio-econômico através da capacitação de 

empreendedores e da geração de empreendimentos com uso de tecnologia social” 

(Relatório Anual Gênesis 2005). Iniciou suas atividades em 2004, com a Elaboração do 

Plano de Negócios da Incubadora e realização de acordos com três parceiros. Foi 

realizada a prospecção de 10 projetos potenciais em comunidades do Estado do Rio de 



 

 72

Janeiro e teve início, em 2005, o primeiro projeto na comunidade de Vila Canoas, em 

São Conrado. O projeto foi selecionado pelo Banco Mundial. 

 

A “Rede Temáticas e Consórcios de Empresas Gênesis é um órgão consultivo, 

especialmente constituído para promover a estratégia e a integração das empresas 

Gênesis, apoiando sua consolidação no mercado” (Relatório Anual Gênesis 2005). Foi 

iniciado em 2004. Possuia duas Redes em 2005: a TecGames, com 4 empresas 

associadas. E a EAD - Educação à Distância, com 5 empresas associadas. 

 

O Instituto Gênesis possui uma estrutura para atender às fases de pré-incubação, 

incubação e graduação das empresas incubadas, dividida em Unidades Operacionais, 

que formam uma rede de serviços empresariais: Relações Internacionais, Comunicação, 

Design, Predial, Financeira, Tecnologia da Informação, Gestão de Pessoas e Jurídica. 

As pessoas que compõem estas Unidades ganham experiência e são contratadas pelas 

empresas que elas ajudaram. Desta forma, há uma função não planejada, do Instituto 

Gênesis, de formação de recursos humanos para as empresas egressas da Universidade. 

O Instituto Gênesis, em 2005, começou a mapear as demandas existentes no mercado, 

como a necessidade de empresas de computação gráfica para atender às emissoras de 

televisão, e procura estimular a criação de empresas nesta área. Segundo o Gerente do 

Instituto Gênesis, Dr. Aranha, este é um processo mais lento do que ele gostaria 

(entrevista em 20/08/05). 

 

Como vimos, a geração de novos empreendimentos é estimulada nos alunos. Com 

relação aos docentes, foi emitida uma portaria pelo Reitor, em 2003, que autorizou a 

atuação dos professores e pesquisadores da PUC-Rio nas empresas residentes na 

Incubadora Tecnológica. Permitiu ao professor ou pesquisador integrar o Conselho 

Fiscal ou quaisquer outros órgãos consultivos das empresas. Porém é vedado  

 

participar como acionista ou cotista majoritário; exercer a gerência ou 
controle da sociedade, direta ou indiretamente; representar a sociedade 
ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicialmente; e celebrar 
acordo de sócios ou possuir poder de veto irrestrito às deliberações 
dos sócios, de forma que venha a lhe proporcionar, direta ou 
indiretamente, o controle da sociedade (Portaria 104/2003 de 
22/09/2003). 

 

A expectativa da alta administração é a de que o Instituto Gênesis  
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funcionasse como um modificador da cultura da universidade. E isso é 
muito importante porque essa passa a ser uma diretriz da 
Universidade. Ela quer ver o Gênesis como um laboratório que possa 
fazer um efeito demonstração e modificar a estrutura organizacional e 
o pensamento da própria universidade ... O Reitor aceita o programa 
como uma mudança da imagem da instituição para fora. Ele começa a 
falar publicamente que a PUC passa a ser uma universidade não mais 
formadora de empregados, mas de pessoas que vão gerar empregos 
(Entrevista com o Diretor do Instituto Gênesis, 28/03/03). 

 

Para que os alunos realizem a sua formação incorporando como um valor a inovação, 

foi necessária a geração de um ambiente de inovação também dentro do próprio 

Gênesis, para que possa se refletir dentro das empresas. Esta mudança de atitude 

começou a se refletir dentro da universidade em vários aspectos. Do ponto de vista 

organizacional, as áreas administrativas da PUC-Rio começaram a aceitar que o Gênesis 

fosse um laboratório em termos de gestão. As áreas administrativas da universidade e do 

Instituto Gênesis foram integradas. Os sistemas de Informação do Gênesis e da PUC 

estão sendo integrados paulatinamente. 

 

Quando o projeto do Instituto Gênesis foi iniciado, em 1996, havia uma adesão de cerca 

de 10 a 15% dos professores à idéia de incubar empresas dentro da universidade. Houve 

alguns casos de sucesso de empresas que repercutiram na universidade, como a 

Pipeway, estudada mais adiante, que demonstrou a viabilidade da criação de uma 

empresa a partir de tecnologia gerada em um grupo de pesquisa. Os professores de 

informática começaram a ter maior interesse na geração de empresas. O Decanato do 

Centro Técnico Científico - CTC, que já estimulava a relação universidade/ empresa, 

passou a considerar a possibilidade de criar empresas egressas de Grupos de Pesquisa 

como algo interessante. 

 

Foi iniciada uma relação institucional entre o ENPI – Escritório de Negócios em 

Propriedade Intelectual, do CTC (Centro Técnico- Científico, que abriga as áreas exatas, 

as engenharias e a informática), e o Instituto Gênesis, para realizar a gestão de 

tecnologia de uma maneira integrada, trabalhando com propriedade intelectual. 

Começou a ser montado um processo de pré-incubação induzida, junto aos alunos de 

mestrado e doutorado. Uma vez o aluno definindo uma tese ou dissertação que objetive 

um produto ou um serviço para a criação de uma empresa, o Gênesis começava a atuar 

junto na sua formação como empreendedor. Houve uma influência dos Editais Finep 
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Inovação do CT-Petro (projetos da PipeWay e da Gávea Sensor) e CT-Info (projeto da 

Córtex) para criar o conceito de pré-incubação e disponibilizar recursos para viabilizar 

esta fase.  

 

Para manter as empresas graduadas das incubadoras perto da universidade, foi planejado 

um Parque Tecnológico e Cultural da Gávea, que se constituirá em outra unidade do 

Instituto Gênesis. O Parque começa a se tornar realidade com o processo de 

disponibilização do terreno por parte da Prefeitura, em sua fase final em 2006, no local 

de uma fábrica desativada, a alguns metros da Universidade. Foi aprovado um projeto 

no Edital de Parques Tecnológicos do Fundo Verde Amarelo, em 2002, para elaboração 

do Plano de Investimentos do Parque, que estava em andamento em 2006. 

 

Outra ação fundamental ao ciclo de inovação, e complementar às ações já descritas 

anteriormente, é a criação da Gávea Angels, uma rede de investidores anjos para apoio 

às empresas egressas dos grupos de pesquisa e/ou incubadas e graduadas da Incubadora 

Tecnológica do Instituto Gênesis. Ex-alunos da PUC-Rio, investidores, recebem 

informações sobre capital de risco e são convidados a investir e participar da gestão das 

empresas egressas. Os objetivos incluem a demonstração de que a capitalização 

realizada por investidores anjos é uma alternativa interessante a longo prazo e que, ao 

mesmo tempo, alavanca as pequenas empresas inovadoras, contribuindo para o 

desenvolvimento socio-econômico do Brasil. A ação é fruto de uma parceria do Núcleo 

de Pesquisas do Instituto Gênesis e da Associação dos Antigos Alunos da PUC-Rio. Os 

investidores anjos, em geral, são ex-alunos e empresários bem sucedidos, que buscam 

alternativas de investimento. Eles valorizam e contribuem para que os alunos da nova 

geração da Universidade tenham a perspectiva profissional de criarem os próprios 

negócios. 

 

O Núcleo de Pesquisas é um órgão complementar subordinado à Vice-Reitoria 

Acadêmica, que tem tido um papel de destaque, tanto na formulação e implementação 

destas duas ações, Parque Tecnológico e Gávea Angels, quanto na elaboração e oferta 

de novas disciplinas relacionadas ao Capital de Risco. O Núcleo, através das suas 

pesquisas, gera informações e auxilia a formação de recursos humanos na área de 

empreendedorismo e capital de risco. Apoia empreendedores na sua capacitação para se 

candidatar e negociar com investidores anjos e gestores de fundos de capital de risco. 
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Passamos a descrever, a seguir, duas unidades, Departamento de Informática e Cetuc – 

Centro de Estudos em Telecomunicações da PUC-Rio, que abrigam os grupos de 

pesquisa estudados neste trabalho. 

 

4.1.3. Departamento de Informática - DI/PUC-Rio 

O Departamento, com mais de 30 anos de existência, tem como objetivo manter a 

qualidade do conjunto de suas atividades. Quanto às de ensino, destacam-se os cursos 

de extensão, graduação e pós-graduação. Criou o primeiro Programa de Mestrado em 

Informática do país, em 1968, tendo iniciado o seu Programa de Doutorado em 1972. 

As atividades de pesquisa realizam-se nos programas de mestrado e doutorado, bem 

como nos projetos de pesquisa que contam com o apoio de diversos Laboratórios e da 

Biblioteca especializada. Na área de extensão há uma intensa atividade diversificada. 

Em todos os anos de avaliação da pós-graduação da Capes/ MEC, os cursos de pós-

graduação do Departamento têm obtido a nota máxima. Uma das áreas do 

Departamento é a Engenharia de Software. Esta Área abrange várias disciplinas voltadas 

para a construção de software, objetivando a qualidade do produto e respeito a custo/ 

cronograma predefinidos. As atividades de ensino e de pesquisa são direcionadas para a 

criação de métodos, técnicas e ferramentas para aprimorar a prática da engenharia de 

software e aprofundar os conhecimentos teóricos no sentido de prover estruturas de 

cálculo suficientes para que o processo de construção de software tenha uma base 

sólida. 

 

Há o Instituto de Tecnologia de Software (ITS) na PUC-Rio, que é formado por vários 

laboratórios, de diferentes unidades da Universidade. São três os Laboratórios do 

Departamento de Informática que participam do ITS: 

• LES (Engenharia de Software) 

• LAC (Laboratory for Advanced Collaboration) 

• LEARN (Engenharia de Algoritmos e Redes Neurais 

 

Os laboratórios do ITS de outras unidades são: 

• TeCGraf (Computação Gráfica e Realidade Virtual) 

• SERG (Engenharia Semiótica e Interação Humano-Computador) 
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• TecBD (Tecnologia de Banco de Dados) 

• Telemídia (Redes de Alta Velocidade, Multimídia e Hipermídia) 

• ICAD (CAD Inteligente) 

• TecMF (Métodos e Especificações Formais) 

• LabPar (Computação Paralela) 

• TecWeb (Web Engineering) 

 

Esta convivência de Laboratórios de várias unidades facilita a sua integração em 

Projetos Multi-departamentais, como é o caso do LAC (Laboratory for Advanced 

Collaboration), como veremos mais adiante. 

 

4.1.4. CETUC – Centro de Estudos em Telecomunicações da PUC-Rio 

O Cetuc foi criado em 1965 com o objetivo de realizar pesquisas, atividades de ensino 

em nível de graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado), desenvolver projetos 

visando responder aos desafios relacionados ao desenvolvimento das telecomunicações 

no Brasil e atender às necessidades deste setor. A atividade de ensino é condicionada 

fortemente pela atuação em atividades de pesquisa que se inserem, majoritariamente, 

nos contratos de pesquisa do Cetuc com empresas. As disciplinas fazem parte do 

Departamento de Engenharia Elétrica. 

 

Em 2005 o corpo docente incluía 19 doutores e 7 mestres, num total de 26 professores, 

distribuídos em cinco Grupos: Antenas; Sistemas Óticos e Microondas; Optoeletrônica e 

Instrumentação; Propagação; e Sistemas de Comunicações. Existe uma equipe de apoio 

técnico com 5 engenheiros e analistas e 7 técnicos, além de 10 pessoas de apoio 

administrativo que atendem aos 5 Grupos. A infra-estrutura é constituída de 8 

laboratórios: medidas de microondas; micro-circuitos; processamento digital de voz; 

medidas de rádio-propagação; semicondutores; desenvolvimento de hardware e 

software; comunicações wireless; e sistemas de comunicações de banda larga. Podemos 

observar que ainda não existe um objetivo explícito de geração de novos 

empreendimentos de base tecnológica, apesar de ter existido um caso de sucesso, a 

Pipeway, que analisaremos posteriormente. 
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4.1.5. Grupo de pesquisa do Laboratório TeCGraf do DI/PUC-Rio 

4.1.5.1. Caracterização do TeCGraf 

O TeCGraf é um Laboratório que abriga um grupo que pesquisa tecnologias de 

computação gráfica. Estas são tecnologias tão multidisciplinares que deixaram de ser 

tecnologias tipo pós-processamento. São a própria interface gráfica que faz parte do 

processo de entrada de dados do usuário, assim como a análise representada 

graficamente através de gráficos e animações que mostram o comportamento dinâmico 

da análise, por exemplo. 

 

É um dos grupos de pesquisa da PUC-Rio considerados como dos mais bem sucedidos e 

com uma relação antiga e estável com seu parceiro principal, a Petrobrás. Segue um 

modelo de interação universidade/ empresa em que a relação do Grupo se dá, 

principalmente, com uma grande empresa estatal e seu centro de pesquisa, no caso o 

Cenpes – Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguêz de Mello, 

para atender às demandas da Empresa. 

 

O TeCGraf pode ser considerado um exemplo de “quase-firma”, conceito utilizado por 

Etzkowitz (2003, pp.110-111). É um grupo grande, com quase 200 pessoas permanentes 

em 2005, e com um conjunto amplo de projetos sendo desenvolvidos 

concomitantemente, além de uma atividade de manutenção dos produtos já entregues 

aos clientes. O seu tamanho, além do número e complexidade dos projetos, como 

também os vários clientes atendidos, faz com que este Grupo seja análogo a uma 

empresa. Necessita de uma estrutura e instrumentos gerenciais razoavelmente 

complexos. A engenharia financeira não é trivial, principalmente se consideramos que é 

preciso manter o salário em dia de todas as pessoas envolvidas, apesar dos atrasos na 

aprovação formal e desembolso dos projetos escolhidos nas seleções realizadas pelas 

empresas parceiras, ou daqueles aprovados em editais e chamadas públicas dos Fundos 

Setoriais. 

 

Este Grupo tem como objetivo atender às demandas dos parceiros/ clientes, geralmente 

grandes empresas/ organizações, como Petrobrás, Marinha do Brasil e Infraero. O 

objetivo do TeCGraf inclui, também, a qualificação técnica dos parceiros. O Grupo não 

quer trabalhar sob a forma de terceirização. “Queremos fazer parte e qualificar o 
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parceiro com a experiência de tecnologia de ponta que nós temos obrigação de ter como 

um centro de pesquisa, como uma universidade etc. Queremos apresentar soluções para 

os parceiros e, dentro do possível, fazer com que eles tenham autonomia sobre elas” 

(BEAUCLAIR, entrevista em 12/08/03). 

 

O Laboratório, organizacionalmente, é uma unidade especial da PUC-Rio. A interação 

com as empresas é administrada financeiramente pela Fundação Padre Leonel Franca, 

sem fins lucrativos, criada para realizar a gestão de convênios e contratos dos grupos de 

pesquisa da Universidade. O TeCGraf envolve pessoas da área de computação gráfica 

da PUC-Rio, de alguns departamentos como Informática e Engenharia Civil e parceria 

científica-tecnológica, também, com outras organizações como o INPE – Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais, o IMPA – Instituto de Matemática Pura e Aplicada e o 

LNCC – Laboratório Nacional de Computação Científica. 

 

Não há uma preocupação do Grupo de Pesquisa em formar novas empresas a partir de 

desenvolvimento de tecnologias. Porém, um de seus principais objetivos é a preparação 

de recursos humanos altamente qualificados nas tecnologias que são desenvolvidas em 

seus projetos de parceria com empresas e em dissertações de mestrado e teses de 

doutorado. Foram criadas duas empresas, de alunos formados pelo TeCGraf, com 

conhecimentos e tecnologias adquiridos em suas atividades nos projetos realizados no 

âmbito do Grupo. Estas empresas, K2 e Weavers, estiveram incubadas na Incubadora 

Tecnológica do Instituto Gênesis. O conhecimento científico e tecnológico dos 

empreendedores foi adquirido através de sua participação no Grupo de Pesquisa, e os 

conhecimentos do negócio - gerenciais, financeiros, jurídicos, de marketing - foram 

adquiridos através das assessorias deste Instituto às empresas incubadas. Foi criada uma 

empresa, Ideais, por ex-empregados da K2, portanto consideramos a Ideais uma 

empresa egressa da K2, segundo o conceito apresentado por Carayannis et al. (1998), 

discutido no capítulo teórico, item 2.8. Empresas Egressas de Organizações, de 

Instituições de Pesquisa- Universidades ou de Empresas Existentes. 

 

4.1.5.2. Histórico do TeCGraf 

O Grupo de pesquisa foi formado em 1985, com os objetivos de realizar projetos de 

cooperação, produzir produtos e se auto-sustentar. O primeiro projeto foi submetido ao 
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FNDCT – Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico da FINEP – 

Financiadora de Estudos e Projetos e aprovado. Constituiu-se numa primeira etapa de 

desenvolvimento do grupo bastante curta. A administração do grupo teve como padrão 

as exigências do FNDCT. Os instrumentos gerenciais compreendiam medidas e formas 

de avaliação muito focadas na avaliação do projeto e menos no acompanhamento e na 

avaliação post-factum. A avaliação durante a execução era mais financeira do que um 

instrumento de acompanhamento real. A avaliação final também era 

predominantemente financeira. 

 

O Grupo foi formado dentro do RDC – Rio Data Centro, cujo Diretor era o Prof. Luiz 

Martins, que valorizava a criação de grupos temáticos para realizarem interação com 

empresas. Ele incentivou a criação de vários grupos, inclusive deste de Computação 

Gráfica. O Coordenador Geral, científico, era o Prof. Marcelo Gattass, que realizava a 

orientação acadêmica dos alunos e a parte estratégica, de quais produtos seriam 

desenvolvidos e quais as linhas de pesquisa pareciam mais promissoras. O Coordenador 

Operacional era o Dr. Albino, que realizava o acompanhamento da parte de 

desenvolvimento e o relacionamento com os clientes. Pouco depois, houve uma 

definição da Universidade com relação ao RDC. Este deveria se dedicar, única e 

exclusivamente, a atender às necessidades internas da PUC-Rio. Os grupos do RDC que 

tinham como foco as necessidades externas deveriam se localizar nos Departamentos. O 

Prof. Luiz Martins saiu da direção do RDC. O Grupo de Computação Gráfica foi para o 

Departamento de Informática. O Dr. Albino, como funcionário do RDC, continuou 

neste, desligando-se do Grupo durante muitos anos. 

 

Com a diminuição dos recursos públicos para a PUC-Rio, primeiro foram cortados os 

projetos especiais e não os grandes projetos institucionais. O projeto do TeCGraf teve 

sua verba contingenciada nesta época, por falta de recursos. Já tinham sido contratadas 

várias pessoas. Os responsáveis pelo grupo se lançaram à procura de outros clientes, 

visando a manutenção da equipe. “Naquela época (1985/86) era quase uma heresia ... 

fazer o que fazíamos, porque a cooperação com uma empresa era vista como sendo uma 

atividade de segunda categoria, era uma atividade indesejável” (Prof. Gattass, 

Coordenador do TeCGraf, entrevista em 27/02/2003). Para complicar mais ainda esta 

fase inicial, o Grupo apostou em uma tecnologia de computação gráfica que era 

americana. Prevaleceu a tecnologia alemã, tornando obsoleto todo o desenvolvimento 
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realizado. Como parte da iniciativa de procurar um novo cliente, o grupo contactou o 

Cenpes – Centro de Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguêz de Mello, 

da Petrobrás, mais especificamente o Diretor de Informática do Cenpes. Ele propôs um 

desafio: o desenvolvimento de todo o software já realizado pelo grupo, com tecnologia 

alemã. Com vistas a realizar este projeto, houve uma seleção, da qual participaram, 

além do TeCGraf, grupos da USP, UNICAMP e COPPE/ UFRJ. O TeCGraf venceu a 

concorrência. 

 

A Petrobrás nos deu suporte financeiro que permitiu a criação do 
Grupo. Esta, eu acho que é a razão principal do sucesso do TeCGraf. 
É que, ao contrário da maioria dos laboratórios ... desde o início foi 
uma visão do (Luiz) Martins, que ele nos passou: a idéia era criar um 
grupo perene, que conseguisse ter uma estrutura onde ele se auto-
financiasse (Dr. Albino, Coordenador Administrativo Financeiro do 
TeCGraf, entrevista em 12/04/05).  

 

Este é um modelo de Grupo de Pesquisa: criar uma estrutura permanente, dar condições 

às pessoas de trabalharem, se integrarem e viverem das atividades do grupo. Outro 

modelo, mais comum na Universidade, pode ser assim descrito: um pesquisador tem 

uma idéia, redige uma proposta, consegue um financiador e executa o projeto. Caso não 

consiga outro financiador, o grupo acaba. Quando o pesquisador conseguir outro 

financiador para outro projeto, monta outra estrutura e chama outras pessoas para 

compor um novo grupo. 

 

Segundo um participante do Grupo, a Universidade espera dois resultados das 

interações dos Grupos de Pesquisa Universitários com empresas parceiras/ clientes: 

a) melhoria na formação de alunos, na qualidade do ensino, nas condições de trabalho 

do corpo docente, e aprofundamento dos conhecimentos do corpo docente; 

 

b) que estes laboratórios tragam recursos para a Universidade. Não há 
interesse da Universidade em gastar dinheiro com laboratórios. O 
interesse é exatamente o oposto, é conseguir recursos. Então a 
gente tem que ter consciência de que estamos aqui não para obter 
recursos da Universidade para nos financiar. Estamos aqui para 
conseguir recursos para a Universidade. ... Isso tem que estar claro 
para a gente (integrante do TeCGraf, entrevista em 2005) 

 

Evolução da Estrutura Organizacional do TeCGraf 

De 1985 a 1999, a estrutura do TeCGraf incluía uma Coordenação Geral, Prof. Marcelo 

Gattass, e uma Coordenação Técnico Administrativa, Dr. Carlos Levy, onde se 

negociava o contrato e ao mesmo tempo se discutia tecnicamento o projeto. Abaixo 
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deles havia analistas, pesquisadores seniors e juniores, programadores e alunos de 

doutorado, mestrado e graduação. O Grupo foi crescendo com os novos clientes internos 

da Petrobrás e outros externos, como a Marinha do Brasil, e a estrutura organizacional 

teve que se tornar mais complexa. Em 2000 foram criados os cargos de Coordenador 

Geral Científico, Prof. Marcelo Gattass, e incluído um Coordenador Operacional, 

responsável pelas contratações, Dr. Albino. Este era a interface com a Fundação Padre 

Leonel Franca. Ao retornar ao Grupo, organizou os processos de contratação, os 

relatórios, passou a gerenciar pessoal e folha de pagamento, isto é, estruturou melhor o 

TeCGraf. 

 

A Coordenação Técnica foi dividida em Áreas gerenciadas por Coordenadores. Dentro 

das Áreas existem os projetos com seus Coordenadores de projeto e/ou de Contrato. O 

Coordenador de Área e/ou de Cliente é o responsável pelo contrato, pela negociação, 

pelo estabelecimento do programa com o cliente, pela dimensão do projeto, 

acompanhando o dia a dia dos projetos da Área. Em 2003, havia sete Coordenadores de 

Área. No caso da Marinha, o Coordenador de Contratos e de Clientes é o mesmo, Prof. 

Beauclair, do IMPA. Com relação à Petrobrás, existem Coordenadores de Clientes 

Petrobrás/ contratos, como Dr. Tílio e Dr. Waldemar. “Cada um desses coordenadores 

de contrato ou de clientes coordena, de uma forma independente, autônoma, a sua 

equipe e a monta conforme ele quer” (Prof. Beauclair, entrevista em 12/08/03). Tanto na 

Petrobrás, quanto na Marinha, às vezes são feitos contratos novos, às vezes são 

realizados adendos ao contrato anterior, de acordo com o Superintendente, na Petrobrás, 

ou o Comandante Geral, na Marinha. 

 

Nos últimos anos, o TeCGraf tem crescido, com o aumento da demanda dos clientes 

internos da Petrobrás. As pessoas que trabalham com iniciação científica no TeCGraf, 

terminam a graduação e eventualmente continuam como analistas, no Grupo, ou fazem 

o mestrado. Quando terminam o mestrado, continuam como pesquisadores ou fazem o 

doutorado. Ao terminar o doutorado ficam como consultores, pesquisadores e/ou 

professores.  

 

Um dos nossos objetivos é de formação de pessoas para o mercado. 
Uma vez a pessoa tendo concluído seu ciclo acadêmico, ela deveria 
sair, buscar um caminho próprio através de uma empresa spin-off ou ir 
trabalhar em outra empresa. De fato a gente tem dois problemas: o 
mercado está ruim e dois, temos as condições e temos a necessidade. 
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Acaba que você fica mantendo as pessoas (Dr. Albino, Coordenador 
Administrativo Financeiro do TeCGraf, entrevista em 12/04/05). 

 

Existe uma metodologia para a criação da equipe, com vistas à realização de uma 

interação. Ao negociar um contrato com um cliente, são definidos os perfis dos 

componentes necessários para desenvolver as atividades no tempo previsto. Caso o 

TeCGraf já possua uma pessoa com o perfil desejado, é verificada a possibilidade de 

alocar as horas necessárias ao projeto. Caso não haja pessoa com aquele perfil desejado, 

há necessidade de trazer alguém de fora do Grupo. A primeira opção são os alunos de 

graduação, mestrado ou doutorado, com um bom histórico escolar e que tenham 

interesse em entrar no Grupo naquela atividade específica. 

 

Todos os contratos do TeCGraf pressupõem que todos os alunos de 
mestrado e doutorado só vão trabalhar meio expediente, porque não 
queremos interferir na vida acadêmica do aluno. A médio e longo 
prazo isso seria muito ruim para o Grupo. Queremos que ele se 
qualifique rápido (Prof. Beauclair, entrevista em 12/08/03). 

 

O TecGraf propõe temas oriundos das empresas para as teses de mestrado e doutorado 

dos seus alunos. Assim, nasce a incorporação de pessoas aos projetos. O problema é 

apresentado e, por uma questão de motivação, as pessoas vão se agregando. Há 

pesquisas de alunos de mestrado e doutorado que não são financiadas diretamente pelas 

interações com a indústria. Recebem bolsas de outras origens que não as empresas. Já os 

consultores são agregados no caso de necessidade e, em geral, não ficam durante todo o 

tempo do contrato. Existem consultores na PUC-Rio, no INPE e no IMPA. Alguns 

consultores de um projeto tornaram-se coordenadores de contrato ou de cliente mais 

tarde, como foi o caso do Prof. Beauclair. 

 

Desde 1997 o volume de projetos na Petrobrás vinha aumentando, uma vez que os 

gerentes do Cenpes, que tinham projetos com o TeCGraf, foram assumindo outras 

gerências em outras áreas da Petrobrás. Estas pessoas, que já conheciam a capacitação 

do Grupo, agora na posição de clientes finais, começaram a demandar novos projetos, às 

vezes diretamente, sem a interveniência do Cenpes. O modelo de interação, que era 

inicialmente centralizado no Cenpes, passou a ser mais diversificado. Em setembro de 

2000, o Prof. Gattass convidou o Dr. Albino para retornar ao TeCGraf e assumir a 

Coordenação Administrativo Financeira, exatamente quando se intensificava a 

diversificação dos projetos e dos contratos com a Petrobrás. Ele passou a fazer a 

interface entre os diversos coordenadores de clientes/ contratos, além de cuidar da parte 
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de pessoal e financeira do Grupo. Em 2005 eram cerca de 40 contratos com as várias 

áreas da Petrobrás. A metodologia de planejamento e avaliação do TeCGraf incluía uma 

reunião anual com todas as pessoas do Grupo. O acompanhamento dos projetos era 

realizado pelo Coordenador da Área/ Contrato com o Dr. Albino. Existia uma Área 

Básica que desenvolvia as ferramentas que as diversas equipes dos projetos 

necessitavam. Esta Área Básica não tinha uma receita estável. Havia uma negociação 

com os clientes do TeCGraf, em que as despesas com a Área Básica, suporte técnico na 

área de informática, suporte administrativo, equipamentos, direção do Grupo, aluguel da 

sala, luz, telefone etc eram rateadas e cobradas dos projetos como despesas 

operacionais. 

 

Quanto à Universidade como um todo, ou seja, a alta administração, existe uma 

preocupação de que o Grupo não cresça mais. É uma questão de gestão organizacional 

da Universidade para não comprometer a pluralidade. O Grupo tem um corpo de 

doutores que equivale ao dos maiores departamentos. O TeCGraf não busca novos 

clientes, porém não pode deixar de atender às demandas da Petrobrás e da Marinha do 

Brasil, seus parceiros permanentes. A Infraero iniciou sua interação com o Grupo em 

2002 e pode se tornar um terceiro parceiro permanente. 

 

Existe uma relação das empresas egressas com o Grupo na medida em que são ex-

alunos, mas não existe ainda uma relação formalizada, institucional, entre as 

organizações. O Coordenador do Grupo está pensando em propor a inclusão destas 

empresas egressas no Parque Tecnológico e Cultural da Gávea. Atualmente está sendo 

discutida a concepção do Parque. O TeCGraf planeja utilizar estas empresas nascentes 

para a realização de serviços, principalmente de manutenção dos produtos nos clientes, 

atividade que não é adequada aos objetivos de um grupo de pesquisa. Com base nestas 

considerações, parece que está havendo uma mudança de cultura no TeCGraf, que 

começa a incluir em seu planejamento estratégico a existência de empresas egressas do 

Grupo. 

 

Os desafios, desde 2003, para o Grupo de Pesquisa eram: (a) manter uma certa fixação 

de doutores, especialmente aqueles que terminavam o trabalho de doutorado abordando 

um problema ligado às interações com empresas; (b) participar na implantação do 

parque tecnológico para viabilizar a instalação das empresas associadas ao TeCGraf; (c) 
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aumentar a inserção do Grupo junto aos Departamentos como parceiros, com relação à 

formação de recursos humanos; (d) manter a qualidade dos alunos aceitos pelo 

Laboratório; (e) realizar parcerias com grupos de outras instituições de pesquisa 

tecnológica, como o INPE. 

 

4.1.5.3. O TeCGraf e a Petrobrás 

Este início da relação com o Cenpes se caracterizou como a segunda fase de 

desenvolvimento do Grupo, de 1987 a 1992. Esta fase objetivou o desenvolvimento de 

diversos sistemas de tecnologia de informática, mais especificamente de ferramentas de 

desenvolvimento de programas, ou seja, software básico. As ferramentas eram 

desenvolvidas pela equipe do TeCGraf e levadas para o Cenpes. “O convênio buscava o 

desenvolvimento de uma ferramenta nacional, nada comercial, mas que desse uma 

liberdade para a Petrobrás ter o seu desenvolvimento independente de qualquer tipo de 

fornecedor” (Dr. Roberto Murilo, Petrobrás, entrevista em 20/05/05). Este depoimento 

de um dos responsáveis pelo convênio, por parte da Petrobrás, indica que, desde o 

início, houve uma preocupação da Empresa de não estar atrelada a determinados 

fornecedores de software, e o TeCGraf teve um importante papel em elaborar protótipos 

e produtos com este objetivo, como veremos, até os mais recentes produtos 

desenvolvidos na década de 2000. Nos anos de 1989-90 não era comum interações 

universidade/ empresa e este modelo não existia, de modo que havia dificuldades de ser 

compreendido dentro da Petrobrás e dentro da PUC-Rio.  

 

O background cultural daquela época era muito diferente do que 
aquele que a gente tem hoje. A empresa Petrobrás tinha uma função 
social de desenvolvimento tecnológico muito mais básico do que tem 
hoje. Hoje ela é muito mais voltada para resultados na área de 
Petróleo (Prof. Gattass, entrevista em 27/02/2003). 

 

Logo no início desta 2ª fase (1987-92), houve a necessidade de mudar a forma gerencial 

do Grupo. Esta nova forma gerencial permitia que o Cenpes pudesse realizar um 

acompanhamento real desde o início do projeto, com uma certa compreensão para as 

dificuldades da equipe de pesquisa. Houve um processo de aprendizagem importante, 

por parte do Grupo de Pesquisa, que absorveu conhecimentos gerenciais e financeiros 

vindos da Petrobrás. Assim, a metodologia e instrumentos de gerência do Grupo 

tornaram-se semelhantes ao do Centro de Pesquisa de sua principal Empresa parceira, 
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facilitando a comunicação e o acompanhamento dos contratos realizados entre a 

Petrobrás e o TeCGraf.  

 

Ele (TeCGraf) conseguiu ter uma organização mais empresarial ali 
dentro, o que é uma dificuldade. Acho que essa organização 
empresarial é muito focada no próprio Centro de Pesquisa da 
Petrobrás. Acabou virando uma referência para eles. Montar essa 
estrutura dentro da Universidade foi mais uma dificuldade. Teve um 
aprendizado com a Petrobrás (Dr. Roberto Murilo, Coordenador do 
principal Convênio, por parte da Petrobrás, entrevista em 20/05/05).  

 

O modelo gerencial aprendido foi fruto de ensaio e erro, de conversas, de idas ao 

Cenpes, baseado no nível de confiança existente entre o Grupo e as pessoas contrapartes 

da Empresa. No começo houve muitas consultas aos parceiros na Empresa para 

aprender como resolver as dificuldades na administração. Houve três crises grandes. 

Porém, depois disso o Grupo de Pesquisa aprendeu a trabalhar na sua gestão 

administrativa e financeira. 

 

Nesta segunda fase,  

 

a gente tinha uma ambição de transformar a PUC, no sentido de criar 
na Universidade um ambiente que o resto da PUC também utilizasse. 
Nós fizemos programas, ferramentas que foram usadas em muitas 
teses, em muitos trabalhos por outros grupos. Com o tempo, não 
conseguimos manter essa tendência muito forte. Até porque paramos 
de fazer ferramentas para outros usarem. Passamos a fazer para nós 
mesmos. Então, nossas ferramentas perderam toda a documentação, 
todo o apoio que precisavam para que alguém de fora do Grupo 
conseguisse trabalhar bem com elas. Existiram algumas honrosas 
exceções, que têm assim uma projeção mundial como o LUA, que é 
uma linguagem usada no mundo todo. Tem até um professor/ 
pesquisador que resolveu fazer a vida dele em torno daquela idéia. 
Então, ele faz a pesquisa, os alunos dele fazem (também). Aí aquilo 
está na internet. Geralmente a gente libera isso com o código aberto, 
para não atrapalhar todo este trabalho de pesquisa e colaboração 
acadêmica que o pesquisador tem com todos os outros grupos no 
mundo. O que a gente colhe disso é um reconhecimento internacional 
da competência do Grupo de fazer alguma coisa que não é feita 
normalmente no Brasil (Prof. Gattass, Coordenador do TeCGraf, 
entrevista em 27/02/2003). 

 

A terceira fase, de 1992 a 2000, visava desenvolver outros sistemas de tecnologia de 

informática, especificamente programas de engenharia que complementavam os 

programas da Petrobrás. O Grupo passou a usar, nos programas de engenharia, as 

ferramentas de desenvolvimento de programas, isto é, os software básicos 

desenvolvidos na fase anterior. Houve uma mudança de visão do Grupo, que 
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inicialmente pretendia fazer produtos para oferecer a clientes. Nesta nova concepção, na 

terceira fase, o TeCGraf se especializou em ser parceiro. Procurava os elementos nas 

empresas que tinham relevância para a atividade fim e buscava ajudar as pessoas da 

empresa a realizarem o seu trabalho. O projeto sempre envolvia uma equipe mista, 

incluindo pessoas da empresa que efetivamente trabalhavam com a tecnologia na área 

fim. 

A gente começou a identificar uma oportunidade que não era 
exatamente o software básico que as pessoas queriam. Elas queriam 
visualizar os diversos modelos que eles, os engenheiros, montavam, 
nas diversas áreas de especialização, os engenheiros jovens. O 
engenheiro de estrutura, de uma plataforma, ... queria verificar como 
os esforços se dariam, como ele conseguiria dimensionar, simular 
aquela situação. Por outro lado, tinha também o pessoal da geologia, e 
aí o campo de conhecimento é outro, mas a necessidade era a mesma. 
Ele queria visualmente poder analisar deslocamentos de grandes 
massas de rocha, deslocamentos de petróleo, fluxo. Então tinha uma 
série de necessidades semelhantes em áreas de conhecimento 
diferentes. Aí acho que começou a ter uma mudança no projeto, no 
convênio, e se passou a fornecer ferramentas não básicas para o 
pessoal da Petrobrás programar, mas ferramentas que acoplassem o 
conhecimento que a Petrobrás detinha nas suas áreas de negócio, de 
conhecimentos, com a competência que o grupo da PUC, 
especificamente o TeCGraf, tinha na área de visualização. Foram 
feitas diversas aplicações permitindo que essas áreas pudessem 
visualizar suas informações. ... Foi em 95-96. Acabou gerando um 
boom de novas solicitações. Era mais ou menos estável e de repente 
subiu (Dr. Roberto Murilo, Coordenador do principal convênio por 
parte da Petrobrás, entrevista em 20/05/05). 

 

Houve uma aprendizagem nesta fase, em que o grupo de pesquisa aprendeu a trabalhar 

em conjunto com a empresa. Desde o início era definida uma equipe mista, com pessoas 

do TeCGraf e do Cenpes, para realizar o projeto. Este era realizado, pela equipe mista, 

tanto no Grupo Universitário, que se encarregava mais da parte da informática, quanto 

no Cenpes, que cuidava mais da parte de engenharia de petróleo. O grupo parceiro no 

Cenpes achava uma oportunidade de fazer um trabalho de impacto e o TeCGraf se 

acoplava e viabilizava o trabalho, com uma atitude discreta. Não aparecia tanto, mas 

ganhava aliados que reconheciam a participação do Grupo Universitário. O processo 

para o estabelecimento de um projeto novo sempre começava com uma pessoa da 

Petrobrás explicando o seu problema. No caso da Petrobrás, desde o início ficou claro 

que se fosse possível interferir dentro do processo de um poço que custava milhões de 

dólares, economizar alguma coisa, isto justificaria o contrato por muitos anos. No caso, 

esta Empresa parceira tem problemas enormes e a dimensão financeira destes problemas 
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é muito grande, por exemplo, projetos para salvar um poço de petróleo ou diminuir o 

tempo de aluguel de um navio. 

 

Outra característica desta terceira fase é que o Grupo, para trabalhar como parceiro das 

empresas, passou a trabalhar com os software do mercado, e não somente com os 

gerados pelo Grupo, como na fase anterior. Passou a trabalhar customizando, arrumando 

os sistemas dos clientes. A equipe teve que se manter atualizada com relação a todos os 

software comerciais. Passou a ter que acompanhar o mercado de uma forma muito mais 

intensa. O Grupo de Pesquisa começou, então, a contratar pessoas do mercado para 

integrar a equipe e atender ao aumento da demanda da Petrobrás. Nesta fase, segundo o 

Coordenador do TeCGraf,  

 

foi preciso, também, uma certa ponderação no sentido de se afastar 
das áreas em que o serviço pudesse ser feito por uma empresa já 
estabelecida. ... Aí foi que, nesta época, eu estabeleci que nosso preço 
não é mais barato do que o preço de ninguém, p’ra não criar um 
diferencial de procurar a universidade pelo preço. ... Primeiro porque a 
gente não quer concorrer, embora eu, de certa forma admita, que a 
gente interferiu muito na vida de muitas empresas e nem todas no 
sentido positivo. Porque a gente, no momento que passou a jogar o 
jogo que todo mundo estava jogando, as nossas opiniões, a maneira da 
gente fazer o trabalho, se era melhor do que o sujeito estava fazendo, 
ele teria que correr atrás p’ra melhorar a parte dele, p’ra fazer um 
serviço melhor. Porque o nosso grande parceiro não eram elas, estas 
empresas pequenas, mas a Petrobrás e a Marinha que principalmente 
estavam neste processo. Então, nós precisávamos, e até hoje 
precisamos, criar um ambiente que atenda todos os serviços que a 
Petrobrás precisa, de uma maneira boa. Se para isso a gente precisa 
treinar uma empresa, passar uma tecnologia para uma empresa, tudo 
bem. Mas às vezes isto entrava em nichos que já tinham empresas 
estabelecidas com uma baixa tecnologia, atendendo mal, mas a gente 
acabava entrando lá e criando um problema para o sujeito. Vários 
sujeitos vieram falar comigo. Dois, principalmente, donos de 
empresas chegaram aqui. Especialmente o pessoal que não tinha 
nenhuma tecnologia agregada. O sujeito era quase um contratante de 
mão-de-obra, fazia as coisas, empacotava e entregava. Então, ele teve 
dificuldade de enfrentar estas transformações que a gente sem querer 
promoveu. Sem querer porque a gente não visava transformar, a gente 
visava melhorar o atendimento da Petrobrás que era nosso parceiro 
(Prof. Gattass, entrevista em 27/02/2003). 

 

Por outro lado, os parceiros do Grupo também foram se transformando. A cultura da 

Petrobrás foi mudando. Inicialmente era um valor fazer tudo dentro da Empresa. Nesta 

fase, o valor passou a ser só fazer na Empresa o essencial e contratar o resto. Focaram 

na atividade fim, na produção, na exploração de petróleo, na exportação. Também 
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houve uma mudança de foco nas áreas da parceria com a Petrobrás. Inicialmente era a 

informática voltada para a engenharia. Nesta terceira fase o foco foi mudando para a 

informática a serviço da geologia, das ciências naturais, das ciências da terra, e mais 

recentemente da sísmica. 

 

Há uma metodologia de acompanhamento dos projetos no âmbito da interação 

TeCGraf- Petrobrás. Cada projeto tem um coordenador por parte do Grupo de Pesquisa 

e outro por parte da Petrobrás. Era bastamte comum a mudança de pessoas que 

participavam dos projetos. Esta mudança na equipe aumentava a importância da 

manutenção dos coordenadores de projetos. Eles eram as pessoas que se relacionavam 

com as empresas: resolviam problemas, interagiam com as pessoas dos parceiros, 

discutiam contratos, alocavam pessoas na equipe etc.  

 

Como em todos os contratos, temos mais de um fiscal ou um só. 
Existem reuniões de acompanhamento mensais que visam descobrir 
eventuais desvios dos planos para cada um dos projetos. Se considerar 
o contrato anual um grande projeto, você divide em vários projetinhos. 
Busca identificar desvios nessa realização de projetos menores. Ou até 
mudança de escopo, que é uma coisa que acontece com a maturidade. 
Quanto menos maduro o projeto entra no convênio, mais sujeito a 
mudança de escopo ele tem. A mudança de escopo tem a ver com o 
recurso alocado. Eu posso usar mais ou menos recursos. A gente 
acaba montando essa estrutura de acompanhamento do projeto na 
gestão do contrato. Fora isso, cada projeto tem o seu acompanhamento 
com o responsável do projeto mesmo. Tem um responsável pelo 
projeto do lado do TeCGraf e um do lado da Petrobrás. Às vezes, estes 
se reunem periodicamente, esse periodicamente é quase diariamente, 
às vezes, tem época em que é a cada quinze dias. Depende do 
andamento do projeto. Existe a pessoa do responsável, e acho que isso 
é interessante, é que o Prof. Marcelo não centralizou tudo nele. Ele 
tem um acompanhamento, mas ele identifica, dentro do Grupo, líderes 
de projetos que vão interagir com os responsáveis pelos projetos da 
Petrobrás. Esse modelo meio matricial foi decorrente do modelo em 
que o Cenpes trabalhava, que já existia na Petrobrás, e a preocupação 
do lado do TeCGraf que as coisas andassem. Temos procurado ver 
como o parceiro trabalha, como podemos olhar o que que aquilo traz 
de bom e que possa ser aproveitado pelo outro. Existe uma troca de 
experiência na forma de atuar das duas áreas. Essa troca não se deu só 
na área tecnológica, mas também na parte de organização, de 
acompanhamento, de administração de recursos. Isso funciona pelo 
lado do comprometimento das pessoas nos resultados. Isso está muito 
claro para todos. ... O Marcelo procura trazer uma responsabilidade 
para ele, mas ao mesmo tempo, ele delega para um grupo de pessoas 
que possam acompanhar e responder pelo projeto, atuem de forma 
pró-ativa para resolver os problemas. E o que tiver que ser acertado, 
acertamos depois (Dr. Roberto Murilo, Coordenador do principal 
Convênio, por parte da Petrobrás, entrevista em 20/05/05). 
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Como exemplo das interações entre o TeCGraf e a Petrobrás, passamos a analisar o 

desenvolvimento das relações do Grupo de Pesquisa com duas unidades da Empresa, 

com foco em dois produtos, o InfoPAE e o GereSim. No início da década de 90, o 

Grupo de Avaliação Ambiental desenvolveu, em parceira com o TeCGraf, o programa 

Mapeador de GPS. Também foi desenvolvido o SIGMA, um software de gerenciamento 

do processo de licenciamento ambiental. Em 1996, este Grupo de Avaliação Ambiental 

começou a trabalhar, em conjunto com o TeCGraf, no desenvolvimento de um 

programa para atender às contingências, o InfoPAE. Este foi concebido para gerenciar 

as contingências de um duto do Rio Grande do Sul. Depois, foi feito um teste no 

OSBRA – Oleoduto de Campinas a Brasília. 

 

A relação com outra unidade da Petrobrás teve início em 1997, com o desenvolvimento 

de aplicativos para dar suporte à área de Simulação de Reservatórios Naturais de 

Petróleo. Os reservatórios são meios porosos na subsuperfície, que ficam, em alguns 

casos, em terra mais rasa, a 500-700m de profundidade. Há reservatórios muito mais 

profundos, chegando até a 5000m. Podem estar tanto em terra como no mar. Sendo no 

mar, há toda a espessura da lâmina de água, até chegar ao fundo do oceano, e a partir 

daí são perfurados os poços, até encontrar os reservatórios. Estes possuem, no seu meio 

poroso, petróleo, que pode estar presente na fase líquida, o óleo propriamente dito, ou 

na fase gasosa, o gás natural. O trabalho com reservatórios é multidisciplinar, 

envolvendo profissionais da geofísica, geologia e engenharia de reservatórios. 

 

Dr. Daniel Miranda, engenheiro de reservatórios, terminou seu curso de mestrado em 

março de 1986 e trabalhava com modelagem utilizando um simulador numérico de 

reservatórios que era um produto comercial. Nesta época, os modelos utilizados eram 

bastande reduzidos, devido à capacidade computacional disponível. Não havia 

capacidade gráfica. O termo mais preciso seria modelagem de reservatórios, porém o 

termo mais usual é simulação de reservatórios. De 1987 a 1991 realizou seu doutorado 

nos Estados Unidos, nesta área. Ao retornar para o Brasil, foi trabalhar na Sede da 

Petrobrás, no Rio de Janeiro, dando apoio e treinamento de profissionais na área de 

Engenharia de Reservatórios em todas as Unidades da Empresa. A atuação do Dr.Daniel 

Miranda, a partir de 1992  
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passou a ser de utilização bastante intensiva dos simuladores de 
reservatórios. A capacidade de manipulação de dados daquela época 
ainda era relativamente limitada, devido à capacidade computacional 
muito pequena. Mas com o passar dos anos, essa capacidade foi 
aumentando e cada vez mais se tornava um desafio a visualização 
desses gráficos, a utilização adequada daquela imensa quantidade de 
dados e informações. ... Já existiam e continuam existindo essas 
empresas oferecendo novos produtos de visualização. Mas não 
tínhamos um que atendesse de forma adequada às nossas 
necessidades. ... Até porque temos múltiplas plataformas e múltiplos 
simuladores que utilizamos. ... Isso causa uma dificuldade grande para 
a integração. Dificuldade em se manter algum tipo de uniformidade de 
nossos padrões, o que inviabilizaria a transferência de um colega de 
uma unidade para outra. ... Nesse contexto, em consulta com todas as 
unidades, resolvemos que precisávamos um tipo de produto que nos 
atendesse. E numa decisão acertada da época, resolveu-se que isso não 
poderia ser feito dentro da Petrobrás, ela sozinha. ... E a maneira feliz 
encontrada foi essa da gente ter um desenvolvimento em conjunto. 
Conjunto, porque os problemas que tinham que ser resolvidos seriam 
muitos específicos na área de petróleo. (Dr. Daniel, entrevista em 
12/05/05) 

 

Nesta área de Simulação de Reservatórios Naturais de Petróleo, a Empresa desenvolveu 

um pós-processador, X Pós Proc, isto é, um programa aplicativo, que visualizava os 

resultados da simulação numérica. Este pós-processador foi desenvolvido por duas 

pessoas contratadas como mão de obra terceirizada, pois o conhecimento envolvido era 

muito específico relacionado à computação gráfica. Uma delas, Márcia Viana de Sá 

Earp, havia trabalhado no CETEM/ CNPq, em um grupo de computação gráfica, e 

realizado uma especialização nesta área na Silicon Graphics, na California, e um estágio 

na Flórida. Ao trabalhar como terceirizada na Petrobrás, executava o que os engenheiros 

definiam. Depois deste trabalho, foi iniciado o Projeto GereSim - Gerenciador de 

Simulação de Reservatórios Naturais de Petróleo, cujo objetivo inicial era ser um 

disparador de programas, isto é, uma interface que chamasse vários programas de 

engenharia de reservatório. Durante o primeiro ano Márcia trabalhou no GereSim como 

terceirizada. Como a empresa que a contratava não ia poder renovar o contrato de mão 

de obra, Dr. Walter, Gerente do Projeto, propôs ao Prof. Gattass transformar o GereSim 

em um projeto de parceria da Petrobrás com o TeCGraf, que seria integrado ao contrato 

já existente entre o Grupo e o Cenpes. 

 

Em 1998, o Prof. Marcelo Gattass convidou o Prof. Waldemar, que tinha voltado do 

doutorado nos Estados Unidos, para coordenar o projeto GereSim, que gerenciava a 

simulação de reservatórios. Esta simulação, através de um processo numérico, prevê a 
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história da produtividade de um campo de petróleo. Ela permite tomar decisões sobre os 

poços e os campos de petróleo. A Petrobrás usava, principalmente, dois programas de 

simulação comerciais, vendidos por empresas internacionais, o Eclipse e o Imex.  

 

Com esta passagem para o Gattass, veio o Waldemar. Aí já mudou o 
perfil. Passou a ter um Coordenador por parte da Universidade, que 
era uma pessoa envolvida e inteirada no problema. ... Passamos a ter 
um Coordenador na Petrobrás, inteirado e envolvido no Projeto, para 
sentar e definir como ia ser feito, conversar etc ... o Ivo Lopes, que é 
um Engenheiro de Reservatório da Petrobrás. ... Normalmente nossas 
reuniões eram a três: eu (Márcia), Ivo e Waldemar. Definíamos o que 
ia ser feito. Aí o Waldemar foi um avanço incrível no Projeto. É um 
cara que veio cheio de idéias tecnológicas que a Petrobrás não tinha, 
propostas de desenvolvimento, coisas mais modernas. ... Waldemar 
veio trazer essa coisa tecnológica forte. Sem contar com toda a parte 
de computação gráfica que é a especialização dele. Ficamos 
trabalhando nisso com o Ivo, desenvolvemos um produto que é o 
GereSim, totalmente diferente daquele inicial, embora tenha o mesmo 
nome (Márcia, entrevista em 12/05/05). 

 

O Projeto GereSim teve como objetivo realizar o gerenciamento completo da Simulação 

de Reservatório. Em primeiro lugar, ajudar o usuário, através de interfaces gráficas, a 

capturar e alimentar os dados para a simulação numérica. Em segundo lugar, disparar 

um dos simuladores numéricos, comerciais. Finalmente, fazer o pós-processamento dos 

resultados da simulação numérica, apresentando-os graficamente. Como os funcionários 

da Petrobrás são realocados de unidades, para garantir a continuidade, o Gerente do 

GereSim, pelo lado da Empresa, quis trabalhar com uma equipe mista, com pessoas da 

Petrobrás e do TeCGraf, trabalhando juntas, para dar mais continuidade ao 

desenvolvimento do Projeto. Com esta proposta, o Prof. Waldemar ficou com a 

coordenação do Projeto pelo TeCGraf, enquanto o Engenheiro Ivo Lopes era o 

coodenador pela Petrobrás, ambos com a responsabilidade de realizar o 

desenvolvimento do produto. 

 

Esta parceira foi muito acertada porque é um produto que precisa do 
conhecimento da engenharia de petróleo muito grande, que nós não 
temos, e precisa de um conhecimento de informática muito grande, 
que eles tinham, mas nós acrescentamos muito. Eles aprenderam 
muito conosco (Dr. Waldemar, entrevista em 06/05/05). 

 

Houve aprendizado por parte do Grupo de Pesquisa com relação à engenharia de 

petróleo, em como planejar a exploração em um campo de petróleo. A contribuição do 

TeCGraf para a Petrobrás, além da parte de software do produto, era vista, pelo 

Coordenador do GereSim no Grupo, como a geração de idéias novas e uma visão mais 



 

 92

futurista do que a Empresa. O Grupo realizava o desenvolvimento do produto sempre 

com base nas tecnologias mais avançadas da área, adquiridas nas atividades acadêmicas 

como a realização de doutorado, participação em seminários e leitura de artigos nas 

revistas internacionais, buscando o caminho que considerava mais promissor. Os alunos 

do TeCGraf também tiveram uma aprendizagem nesta interação com a Petrobrás. 

 

Este contato com a Empresa, a responsabilidade de aprender uma 
coisa que a Empresa do porte da Petrobrás precisa, para o aluno, é 
uma formação fantástica. Sentir que a Informática tem uma utilidade 
prática na vida das pessoas. Essa cooperação entre universidade/ 
indústria é um ganho fantástico. Além do ganho financeiro, que a 
gente consegue montar o laboratório, dar uma bolsa para os alunos, 
comprar equipamentos mais sofisticados. ... (Os alunos) ganham um 
complemento. A gente consegue melhorar a formação dos alunos. 
Consegue as pesquisas que vamos fazer. Toda a pesquisa acadêmica 
que fazemos aqui, grande parte é motivada pelos problemas que 
estamos enfrentando lá, que a Petrobrás tem. A princípio não tem uma 
técnica que possa ser aplicada imediatamente, e a gente tem que 
encontrar uma solução (Dr. Waldemar, entrevista em 06/05/05). 

 

O desenvolvimento do GereSim de 1998 a 2003 foi realizado em parceria. Ele foi feito 

metade dentro da Petrobrás, metade no TeCGraf. O Coordenador por parte do Grupo, 

passava pelo menos dois dias por semana na Empresa. A parte antes da simulação era 

desenvolvida na Petrobrás e a parte após a simulação, no TeCGraf. Apesar de 

chamarem de produto, o GereSim nestes anos mantinha uma característica de protótipo, 

pois era utilizado por poucas pessoas, usuários que acreditavam no software e eram 

parceiros. Como era um sistema muito grande, ainda apresentava vários problemas para 

ser utilizado, apesar de ser melhorado continuamente. Os usuários do GereSim eram 

engenheiros da Petrobrás, que trabalhavam distantes fisicamente, porém que se 

conheciam, faziam cursos juntos, eram da mesma turma e amigos. Havia, portanto, um 

relacionamento muito próximo entre eles. Os engenheiros mais antigos tinham mais 

resistência em utilizar o GereSim, que apresentava problemas, e preferiam usar a 

entrada de dados mais antiga, manual. Como houve a chegada de engenheiros recém 

concursados, estes tinham menos resistência à utilização do GereSim. Um deles, 

especialmente, reconheceu sua potencialidade e se propôs a auxiliar no seu 

aperfeiçoamento, uma vez que considerava a existência de vantagens. A interface 

gráfica ajudava na checagem de consistência de dados, avisava se havia erros, tinha 

maior facilidade de realizar reprogramações automáticas de datas etc. Havia uma grande 

vantagem do GereSim que era a possibilidade de transferência entre os dois principais 

programas comerciais de simulação numérica, o que diminuía a dependência de cada 
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simulador. Os simuladores comerciais já possuíam pré-processamento e pós-

processamento como o GereSim. Eram dois os diferenciais deste software com relação 

aos concorrentes comerciais:  

 

Primeiro é que a gente não está preso a uma empresa. Não somos uma 
empresa, somos um braço da Petrobrás aqui na Universidade. 
Segundo, é que no nosso produto, tudo que a Petrobrás quer está lá 
dentro. Todo o conhecimento de petróleo que a Petrobrás tem, eles 
colocam dentro do produto. Isso é um diferencial. ... A metodologia 
que eles usam dentro da Empresa está complementada dentro do 
produto, o que é uma coisa valiosíssima (Prof. Waldemar, entrevista 
em 06/05/05). 

 

O GereSim “não era um projeto. A gente tinha a idéia de fazer um produto, mas ele 

nunca saía de um protótipo, não conseguia virar um produto. Mas tínhamos esperança 

que um dia ele fosse virar produto” (Prof. Waldemar, entrevista em 06/05/05).  

 

Produto é quando realmente está pronto para ser usado sem erro. 
Funcionando sem falha que impacte no trabalho do usuário. ... Sempre 
tentamos que fosse um produto (segundo Márcia). Ele já era um 
produto, mas não foi um produto aceito. É diferente. ... Não que fosse 
um protótipo que não funcionasse direito. Ele não era um produto 
aceito por uma série de fatores. Era muito rígido em algumas 
considerações, em termos de formato dos arquivos de entrada. Dava 
erro com todo mundo porque ninguém tinha aquele formato. O 
usuário teria que mexer no formato de entrada dele. ... O GereSim 
teria essa entrada, daria ao usuário oportunidades de edições gráficas, 
através de janelas, ... manipular esses dados e mandar para o 
simulador. ... Saiu daquela idéia de ser apenas um disparador de 
coisas, para ser esse negócio que organizasse a informação e que 
organizasse de uma maneira comum para os dois simuladores 
(utilizados pela Petrobrás). Uma vez que a pessoa estivesse com a 
informação dentro do GereSim, ela podia optar por qual simulador ela 
iria utilizar. ... Depois que o simulador rodasse, ela usaria o X Pós 
Proc. .... Para a gente conseguir fazer isso tivemos que pegar muito do 
Ivo, de Engenharia de Petróleo, do conhecimento dele. ... Além disso, 
está incorporado, também, como o engenheiro da Petrobrás faz a 
simulação. Embora cada um faça do seu jeito, existe alguma coisa 
padronizada. Para isso a Petrobrás dá um monte de cursos de 
formação, que é para seguir a linha da Petrobrás (Márcia, entrevista 
em 12/05/05).  

 

Todas as pessoas que participaram do início da interação visando a elaboração do 

GereSim citaram a contribuição especial do engenheiro da Petrobrás, Dr. Ivo Lopes. 

 

Você tem que entender quem era o Ivo. Era um cara inteligentíssimo, 
sabia de tudo. Só ele bastava. Piadinha Petrobrás: diziam que iam falar 
com Deus quando iam falar com o Ivo. Por isso precisávamos muito 
pouco de outras pessoas. Daniel também entende muito de tudo. (Ivo 
saiu) em 2003 (para o Departamento de Matemática da UFRJ). Aí 
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passamos um tempo no limbo, porque a própria Petrobrás custou a 
acertar quem seria o próximo coordenador. Até que assumiu o Daniel 
Miranda, sob a Gerência da Anelise (Márcia, entrevista em 12/05/05). 

 

Tem um lado da transferência ao contrário. Veio da PUC toda a parte 
da computação gráfica, das técnicas de visualização. Não que eles 
tenham aprendido a fazer. Foi proposto pela PUC e aceito pela 
Petrobrás. Sempre foram e continuam sendo trabalhos de parceria. A 
diferença fundamental entre esse projeto e o outro que eu trabalhava é 
essa. É um trabalho de parceria. Eu sento com o engenheiro da 
Petrobrás. Quando é algo que foge do que eu faço, senta o Waldemar. 
Geralmente a gente senta com um engenheiro especializado no 
assunto que a gente está querendo, para decidirmos qual o projeto, o 
produto. ... Quando a gente está sentada com gente envolvida no 
projeto, é uma equipe mista com o mesmo objetivo. ... Naquela época 
era basicamente o Ivo, o Waldemar e eu. Não tinha mais gente. 
Eventualmente se fazia uma consulta ao Daniel, ... pessoal do Cenpes, 
... da Bacia de Campos em Macaé (Márcia, entrevista em 12/05/05).  

 

Havia um reconhecimento da formação de uma equipe mista e do trabalho realizado em 

conjunto, com aspectos de cultura organizacional que reforçavam esta integração. 

 

Outra coisa que pegamos é a terminologia. Falamos como petroleiros. 
... Eu tenho dificuldade em falar com o pessoal que não fica na 
Petrobrás por causa dessa terminologia. Se eu falo UNBC, o garoto 
que está desenvolvendo na PUC não tem a menor idéia quem seja. 
Isso você pega só mesmo por contato. Somos uma equipe mesmo. É 
como se eu trabalhasse lá, embora a gente não tenha acesso a dados, 
que são coisas confidenciais. (Márcia, entrevista em 12/05/05). 

 

Uma constatação que consideramos relevante era o papel exercido pelo Grupo de 

Pesquisa em relação aos seus vários clientes internos da Petrobrás. Segundo o 

coordenador do TeCGraf,  

 

o papel mais interessante que a gente passou a fazer foi um papel de a 
gente mexer na sinergia interna da Petrobrás. A gente, por não ser um 
grupo poderoso, nós dependemos ainda de um contrato anual, que a 
gente tem vários todo ano, e que a gente não pode desagradar alguém 
que tenha um contrato conosco que a gente perde o contrato. Eles não 
têm nenhuma obrigação de renovar o contrato no ano seguinte. Então, 
isso também dá uma certa posição de não ameaça. Com isso todos os 
grupos falam com a gente. Vários grupos (da Petrobrás) que não se 
falam, falam com a gente. Então, a gente consegue uma troca de 
informação, consegue que a Empresa trabalhe com mais eficiência. E 
até consegue dividir entre pessoas que mal se conhecem, a gente 
consegue trabalhar dentro deles. Trabalhar colaborando mesmo. ... 
Toda grande organização é dividida em setores que são competitivos. 
Então, a gente tem feito esse papel (Prof. Gattass, entrevista em 
27/02/03). 
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Nesta terceira fase de desenvolvimento do TeCGraf, também foram formadas algumas 

empresas egressas do Grupo, de ex-alunos, “sem uma relação direta com o Laboratório, 

a não ser um certo apadrinhamento que a gente dava a eles, no sentido de protegê-los, 

de recrutar algum contrato que a gente não quer” segundo o coordenador do Grupo Prof. 

Gattass (entrevista em 27/02/2003). Duas delas, K2 e Weavers têm um grande número 

de contratos. Sempre foram mantidas relações pessoais entre os membros do Grupo de 

Pesquisa e os donos das empresas. Segundo o Coordenador de Área, Dr Tílio,  

 

eles são competentes e têm um grau de confiança muito grande. Em 
vez de contratarmos outra empresa, contratamos eles. Não perdemos o 
vínculo nunca. A única dificuldade, às vezes, é porque são empresas, e 
aí não posso contratá-los para um serviço da Petrobrás, porque somos 
isentos de licitação (entrevista em 22/08/03). 

 

Não existe uma política específica, por parte do Grupo de Pesquisa, em relação a essas 

empresas egressas do Grupo. Nesta fase o Grupo de Pesquisa, também, trabalhou com 

outras empresas. “A Petrobrás sempre teve uma atitude de aceitar bem, compartilhar o 

Grupo em outras áreas não concorrentes com ela” (Prof. Gattass, entrevista em 

27/02/2003). Por exemplo, o Grupo trocou um programa de tecnologia, que utilizavam 

na Petrobrás, com uma empresa privada que exportava coberturas, por uma cobertura 

para o prédio do TeCGraf, o que resolveu o problema de infiltração devido às chuvas. 

 

A quarta fase, a partir de 2000, caracteriza-se pelo fato de alguns produtos passarem a 

ter sucesso interno na Petrobrás. Foram feitos para uma divisão e, posteriormente, são 

postos em todas as áreas semelhantes da Petrobrás. São instalados no Brasil inteiro. Para 

isto o Laboratório tem que obter dados de todo o Brasil, colocar no sistema, treinar 

gente do Rio Grande do Sul à Amazônia. Há demanda por um produto mais acabado, 

principalmente na área de bancos de dados. Nesta fase foram disseminados dois 

sistemas novos na interação com a Petrobrás, coordenados pelo Dr. Tilio, por parte do 

TeCGraf: (a) um software para auxiliar na estabilidade de plataformas e navios; e (b) 

InfoPAE, um plano de ação de emergências, que é um banco de dados associado a 

informações de cada local.  

 

Estes sistemas são para combate à emergência, para que a Petrobrás 
esteja mais bem aparelhada para enfrentar os acidentes etc. ... Todos 
os grandes eventos em que ela tem se envolvido, eles têm contado 
com a gente. Isso é um prestígio enorme. Eles estão sempre contando 
conosco. Tem um sistema que a gente fez, também, que participou do 
salvamento dessa última plataforma que eles conseguiram re-
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estabilizar. ... Nós temos um software feito junto com o pessoal da 
Petrobrás, que é fundamental nesse processo de re-estabilizar as coisas 
(Prof. Gattass, entrevista em 27/02/2003). 

 

O Grupo de Engenharia de Avaliação Ambiental considerou que, em 2005, o Mapeador 

GPS, desenvolvido em conjunto com o TeCGraf, já era uma ferramenta finalizada, 

sendo utilizada não só por este Grupo, como também por toda a Engenharia. O 

InfoPAE, também havia se tornado um produto e se encontrava disseminado em quase 

todas as Unidades. Passou a ser utilizado pelo Abastecimento, isto é, pelas Refinarias; 

pelas Unidades de Exploração e Produção; pela BR Distribuidora etc. Em cada novo 

cliente interno, o InfoPAE necessitava ser adaptado para atender às necessidades da 

Unidade. A Transpetro, uma empresa do Grupo Petrobrás, adotou o InfoPAE, 

customizando-o para as suas especificidades, renomeando-o como SIE – Sistema de 

Informação de Emergência. 

 

No entanto, o Sistema de Avaliação Ambiental de Alternativas de Percurso – SAAAP, 

ainda estava sendo desenvolvido, em conjunto com o TeCGraf, em sua versão 3, 

alcançando a fase de protótipo. Este Sistema incorporou o Mapeador GPS. Em 2005 o 

Grupo de Engenharia de Avaliação Ambiental, em parceira com o TeCGraf, estava 

terminando o desenvolvimento da Mapoteca Digital, que é um banco de dados de 

informações ambientais. Dr. Tilio era o coordenador, por parte do TeCGraf, dos 

projetos acima citados: Mapeador GPS, SIGMA, InfoPAE, Sistema de Avaliação de 

Alternativas de Percurso – SAAAP, e Mapoteca Digital. Todos faziam parte do 

convênio entre o Cenpes e o TeCGraf, que é o maior convênio entre este Grupo e a 

Petrobrás. 

 

Para atender às necessidades dos projetos, coordenados pelo Dr. Tílio, que foram 

ampliados, em 2002 foram alugadas salas, pela PUC-Rio, para implantar uma filial do 

TeCGraf perto da Petrobrás, no centro da cidade. Foram contratadas pessoas com 

disponibilidade para viajar, não docentes, que operam de forma mais independente. 

Foram necessários help-desk para atendimento aos clientes internos da Petrobrás e 

manuais, que foram elaborados pelos contratados, uma vez que não é tarefa diretamente 

relacionada ao desenvolvimento e sim à disseminação da tecnologia. O coordenador 

comentou que 
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fez sentido na nossa cabeça botar um negócio ali perto para essa 
atividade que tivesse que ter uma interação muito grande com o 
pessoal da Petrobrás. Eventualmente isso pode amanhã evoluir numa 
outra coisa, mas não sei exatamente no que é. Não tenho um plano. 
Depende da universidade, da Petrobrás. A intenção nossa, nós não 
estamos numa busca de lucro, estamos numa busca de sucesso. Como 
com os outros produtos que a gente está na internet. A gente quer que 
a coisa dê certo, funcione, que todo o processo seja relevante (Prof. 
Gattass, entrevista em 27/02/2003). 

 

Nesta etapa foi necessária uma maior formalização, com elaboração de manuais para os 

programas, uma vez que estes eram colocados em toda a Petrobrás. As pessoas que 

usavam os programas não tinham contato com o Grupo de Pesquisa que os elaborou, 

como no início. As dúvidas eram resolvidas através de um help-desk. “Esta nova 

demanda por qualidade do produto final era uma novidade com a qual tivemos que 

aprender a lidar. E tivemos de contratar pessoas de fora, o que feria um pouco o modelo 

de antes” (Dr. Tílio, entrevista em 22/08/03).  

 

Se formos avaliar de uma forma bastante fria, diria que já teríamos 
completado nosso processo com o TeCGraf. O que temos hoje, e do 
jeito que está, tirando a mapoteca, que é recente, a gente já não teria 
mais o contrato do SAAAP, não teríamos nenhum contrato do 
SIGMA. Mas achamos que pode melhorar um pouco mais, então 
talvez tenhamos mais um ano de contrato do SAAAP. Hoje não temos 
mais contrato do mapeador GPS, que já está como ferramenta pronta. 
... A mapoteca está se configurando como uma coisa bastante moderna 
e, com certeza, vai servir de exemplo para o resto da Companhia, que 
é o que aconteceu com o InfoPAE. Começamos com ele aqui, e ele 
acabou virando corporativo ... Nossa atividade com o TeCGraf é uma 
coisa que sempre está evoluindo. A gente pensa que terminou uma 
proposta de trabalho no fim do contrato, e a gente, ao longo do 
contrato, vai identificando um monte de melhorias que podem ser 
feitas. E a gente emenda um outro ano de desenvolvimento (Dr. 
Wilson, Avaliação Ambiental/Petrobrás, entrevista em 16/05/05). 

 

Os clientes finais do InfoPAE eram os setores SMS – Segurança do Meio Ambiente e 

Saúde, que existiam nas diversas unidades e empresas do grupo Petrobrás.  

 

O InfoPAE é uma ferramenta que já vem sendo desenvolvida há anos. 
E uma das críticas construtivas é que o InfoPAE, mesmo não estando 
pronto, dentro daquela concepção da versão que eles têm elaborado, 
sempre fui a favor de colocar a ferramenta na linha de frente para os 
técnicos que vão realmente usar a ferramenta, para irem usando, 
mesmo não estando completa, para gerar um envolvimento dos 
técnicos de ponta com a ferramenta, e também para serem 
identificados certos problemas para melhoria. Isso nem sempre 
acontece. O pessoal trabalhou muito para ter uma ferramenta muito 
bem desenvolvida, sem nenhum tipo de problema. Isso demorou para 
chegar na linha de frente, nos ‘fuzileiros’ que têm que usar a 
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ferramenta. ... Determinados gerentes e coordenadores que não 
querem colocar a ferramenta à disposição, por acharem que ela não 
está ainda devidamente pronta. Eu não faria isso. Colocaria a 
ferramenta lá na frente, para justamente ir identificando. Não adianta 
ter um técnico altamente especializado para operar uma ferramenta 
dessas, e colocar a mesma para um técnico de formação diferente e 
que tem dificuldade para operar. A ferramenta vai funcionar de um 
modo diferente para cada uma dessas pessoas. Para disseminar, você 
tem que colocar a ferramenta com quem vai usar, o coordenador local 
de Contingência, que é um técnico de segurança. Na Transpetro e em 
outros lugares você tem críticas quanto ao InfoPAE, mas é porque 
nunca está pronto, nunca chegou onde devia. ... A adoção da 
ferramenta de forma corporativa ... teve grande ganho com os 
acidentes dos anos 2000/2001, Baia de Guanabara e REPAR. 
Mostraram a necessidade da ferramenta. Foi um acidente de dutos, 
outro de Refinaria (Dr. Wilson, grupo de Avaliação 
Ambiental/Petrobrás, entrevista em 16/05/05). 

 

A metodologia de trabalho dos projetos da interação do grupo de Avaliação Ambiental 

da Petrobrás e do TeCGraf consistia na existência de reuniões periódicas, pelo menos 

uma vez por mês, para o acompanhamento dos projetos. Era verificado se cada projeto 

estava se desenvolvendo segundo o previsto, eram identificados os problemas e 

sugeridas correções. As reuniões eram realizadas entre Dr. Wilson, ou sua substituta, e 

Dr. Tílio, do TeCGraf. Devido ao número pequeno de pessoas do grupo de Avaliação 

Ambiental, quatro ao todo, e às prioridades para realização das atividades relacionadas 

ao licenciamento ambiental para os demais grupos da Área, os projetos eram definidos 

pelo cliente e o desenvolvimento realizado pelo TeCGraf era acompanhado através 

destas reuniões mensais. Este é um segundo modelo de interação entre grupo de 

pesquisa universitário e empresa cliente parceira. A visão do coordenador deste projeto, 

por parte da Empresa, justifica o motivo da escolha deste tipo de interação  

 

A Petrobrás tem técnicos com capacitação para fazer essas coisas. 
Tem outras coisas mais prioritárias para ela, devido ao número de 
pessoas envolvidas em nosso projeto, que não permite que isso 
aconteça. Então a gente terceiriza essa necessidade. E no caso do 
TeCGraf, especialmente para a gente, é contratar alguém para fazer 
uma coisa que nós não temos tempo de desenvolver. Poderíamos ter 
meia dúzia de técnicos desenvolvendo a coisa. Mas onde vou colocar? 
Não temos espaço físico, nem gente. Temos outras atividades mais 
importantes do ponto de vista de nosso processo, que é o dia-a-dia do 
licenciamento etc (Dr. Wilson, Avaliação Ambiental/Petrobrás, 
entrevista em 16/05/05). 

 

A partir de 2003, com relação ao sistema GereSim, o Coordenador, por parte da 

Empresa, Dr. Daniel Miranda, definiu que queria mudar um pouco o modo como o 

projeto estava sendo conduzido. Queria fazer um produto, isto é, ter usuários no Brasil 
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inteiro. Para isto solicitou que o TeCGraf montasse uma equipe maior, para fazer o 

desenvolvimento do produto pelo Grupo, incluindo a engenharia do produto, o seu 

aperfeiçoamento para que pudesse ser utilizado de forma autônoma pelos usuários. Este 

produto, a segunda versão do GereSim, foi desenvolvido durante um ano, incorporando 

a experiência das pessoas que já utilizavam a primeira versão do GereSim, 

especialmente o engenheiro Schmall. Era necessária, também, a confecção de manuais. 

Após o treinamento aos usuários para utilizar o GereSim, tornava-se necessária a 

existência de um serviço de atendimento para auxiliar no uso do software e no 

esclarecimento das dúvidas dos clientes internos da Petrobrás, de todas as unidades que 

realizassem a simulação de reservatórios naturais, em todo o Brasil. O GereSim – 

Ambiente Integrado para Gerenciamento de Simulação de Reservatórios (2ª versão) era 

definido como  

 

um aplicativo voltado para a melhoria do processo de modelagem do 
escoamento em meio poroso em reservatórios de petróleo, 
desenvolvido pelo E&P/ER em parceira com o TeCGraf/PUC-Rio. 
Ele é constituído de um ambiente de trabalho que permite construir, 
alterar, manter, importar e exportar modelos numéricos para os 
principais simuladores comerciais, tirando proveito de uma série de 
facilidades voltadas para a agilidade e a eficácia da montagem dos 
modelos, além de executar uma análise de consistência que elimina a 
maioria dos erros mais comuns (Petrobrás, 2003). 

 

O maior problema do GereSim, no entanto, era a importação dos modelos dos 

reservatórios, necessária para o funcionamento do software. Com relação a esta 

dificuldade, os usuários se dividiam em dois perfis. A maior parte, quando começava a 

sentir dificuldades em obter resultados confiáveis, abandonava a ferramenta, já que 

tinha prazos para serem cumpridos e outras demandas de trabalho. Outro perfil de 

usuário se caracterizou pela busca de solução para os problemas encontrados, em 

contato com Márcia, da equipe de desenvolvimento do GereSim. Havia três engenheiros 

de reservatório que trabalhavam em Barracuda/ Caratinga. Um deles era bem mais 

experiente e utilizava a forma tradicional, manual, de entrada de dados no simulador. A 

engenheira química Cláudia Aronne entrou em final de 2002, e seu treinamento foi 

realizado na forma tradicional, manual. Logo que chegou, os engenheiros mais antigos 

incentivaram para que ela utilizasse o GereSim, como interface de entrada de dados do 

simulador Eclipse. Este software, na sua 1ª versão, quando realizava a importação do 

modelo do reservatório, apresentava uma série de problemas.  
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Toda vez que eu tinha uma coisa a curto prazo para entregar, sempre 
para agora, ... toda a vez que eu tinha que optar por usar o GereSim, 
ou alguma coisa que eu tinha certeza, optava por aquilo que tinha 
certeza, ... fazer na mão. ... Editar o simulador na mão é mais 
demorado. Porém, a resposta que eu tinha depois que rodasse o 
simulador e editasse, se fosse à mão, eu tinha certeza que a resposta 
era certa. Já sobre o GereSim, eu não tinha muito controle. Como era 
uma ferramenta que eu não tinha testado muito, e sempre dava 
problemas, não confiava nele plenamente. Sempre tinha medo que ele 
me desse uma resposta fora da realidade. ... Eu não tinha tempo nem 
perfil para ficar insistindo numa coisa que eu não confiava. ... Por 
isso, como eu precisava a resposta com rapidez, preferia ir no certo 
que era à mão, do que no duvidoso, o GereSim. Era uma questão de 
confiança (Cláudia Aronne, UNRio/Petrobrás, entrevista em 
22/05/05).  

 

O engenheiro Schmall fez sua graduação em Engenharia Civil e mestrado em Estruturas 

na UnB – Universidade de Brasília. Passou no concurso para Engenharia de Petróleo e 

entrou para a Petrobrás em janeiro de 2002. A Empresa proporcionou vários cursos, de 

Gestão de Negócios; de Engenharia de Petróleo, em Salvador; e um estágio em Macaé, 

na UNBC – Unidade de Negócios da Bacia de Campos. Após o estágio, Schmall 

escolheu e foi alocado na Engenharia de Reservatórios, onde fez formação específica 

nesta área. Em fevereiro de 2004, escolheu e foi alocado na UNRio – Unidade de 

Negócios do Rio. Nesta Unidade, passou a trabalhar nos campos Barracuda e Caratinga. 

Logo que Schmall chegou à UNRio foi fazer um curso de Simulação de Reservatórios, 

utilizando o simulador Imex e o GereSim, cujo professor era o Dr. Daniel Miranda. 

Quando voltou à Unidade, havia a demanda de utilizar o GereSim (1ª versão). O 

segundo perfil de usuário, citado acima, caracterizava-se pela busca de solução para os 

problemas. Schmall tinha este perfil e passou de fevereiro de 2004 a junho deste ano 

para importar os modelos dos reservatórios de Barracuda/ Caratinga. Ele reportava as 

dificuldades que encontrava para Márcia, da equipe de desenvolvimento do GereSim. 

Ela, ou dava uma orientação com vistas a sua solução, ou se fosse algum problema na 

ferramenta, tomava as providências para a correção do programa. Segundo Cláudia 

Arrone,  

 

Ele (Schmall) tem um perfil mais de programador, que gosta de 
novidade, que investe nessas mudanças. Ele insistiu no GereSim. 
Ficava importando modelos. Ligava para a Márcia do TeCGraf, para o 
João, da Sede. Então, ele gastava tempo investindo nisso. Ele 
conseguiu chegar numa resposta confiável. Ele importou o modelo, 
mudando o cronograma na mão e no GereSim. Batia em cima, o 
resultado. Passou a ser uma coisa mais confiável. Aí ele dizia que daí 
para frente a gente ia usar o GereSim. No início ele usava, e eu 
ajudava, mas sozinha tinha medo de usar. Achava sempre que havia 
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erro. Até que, com o uso, eu fui acompanhando, e com o tempo fui 
ganhando confiança. E passei a usar o GereSim, mas sempre com ele 
do lado. Ele sempre me ajudando. Até que ele foi transferido para a 
Sede. Ele ficou quase um ano comigo. Quando ele foi para a Sede, eu 
optei por usar o GereSim. Comecei a usar o GereSim, depois que 
ganhei confiança, porque ele é realmente muito mais rápido. E agora 
defendo o GereSim. Tem agora umas reuniões dos engenheiros e eu 
dou meu depoimento favorável, encorajo as pessoas. Porque sempre 
acontece com as pessoas o que aconteceu comigo (Cláudia Arrone, 
UNRio/Petrobrás, entrevista em 22/05/05). 

 

Com relação à segunda versão do GereSim, geralmente Márcia, que coordenava o grupo 

de desenvolvimento de produto da sede Centro do TeCGraf, ia às reuniões de definição, 

junto com as pessoas que iriam realizar o desenvolvimento. A segunda versão do 

GereSim foi re-escrita toda a partir de 2003 e ficou pronta em dezembro de 2004.  

 

Depois que passamos para a estrutura nova de coordenação, que eu 
(Márcia) fui, entre aspas, promovida, me deram mais trabalho. Ele 
(Prof., Waldemar, coordenador pelo TeCGraf) só vem para as 
reuniões da Petrobrás, as reuniões sérias. Na maior parte das vezes o 
Schmall e eu resolvemos. ... (No dia a dia) sou eu e depois reporto ao 
Waldemar. Quem cuida dos prazos, o que vai ser feito etc é o 
Waldemar que definiu antes, porque isso está em contrato. Por isso 
temos que cumprir aquele cronograma definido no contrato. Até 
podemos mudar, mas é muito trabalho. Temos que dar uma boa 
explicação porque a produtividade vai ser avaliada em função daquilo. 
... A Anelise indicou o Daniel para ser coordenador. Anelise é 
defensora do projeto e cobra muito também. No que eu acho que está 
certíssimo. Quando ela deu apoio, aumentou a equipe, ela cobra uma 
contrapartida. ... Estava no ponto em que não sabíamos o que fazer. Aí 
veio a proposta de englobar tudo, transformar o GereSim. Chamamos 
isso Ambiente Integrado para Gerenciamento de Simulação de 
Reservatórios (Márcia, entrevista em 12/05/05).  

 

As mudanças propostas pelo Dr. Daniel foram três. A primeira, fazer o GereSim rodar 

também em Windows, pois rodava somente em Unix, que era o sistema adotado pela 

Petrobrás. Dr. Ivo tinha resistência em rodar em Windows por problemas de segurança. 

O GereSim passou a ser um programa multi-plataforma. O TeCGraf havia desenvolvido 

duas linguagens baseadas em software livre, o LUA e o IUP, por solicitação do Cenpes, 

havia alguns anos. Estas duas linguagens permitiram a utilização tanto da plataforma 

Unix, quanto da plataforma Windows no GereSim. Uma segunda mudança foi investir 

na conversão entre os dois simuladores comerciais, Eclipse e Imex, utilizados pela 

Petrobrás. A utilização, pelo GereSim, de qualquer um dos simuladores, tornava a 

Empresa menos dependente de cada um deles. Uma terceira mudança foi a decisão de 

englobar no GereSim tanto a fase de pré-processamento, como a fase de pós-
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processamento, deixando de utilizar o X Pós Proc. A fase de pré-processamento 

incluiria, além dos dados para o simulador, também, um pré-processamento de dados de 

rocha e outro de dados de fluidos. O dois pré-processamentos de dados de rocha e de 

fluidos, e também o pós-processador, foram feitos como tese de mestrado por três 

alunos do TeCGraf. Toda a parte teórica foi em parceria com pessoas da Petrobrás, 

especializados em cada um destes assuntos, que definiram o pré-processador quanto à 

engenharia de petróleo. O TeCGraf orientou a parte tecnológica de interface, de 

comunicação com o usuário, linguagem de programação, e maneiras de visualização, 

transformando a teoria em um produto. O pós-processador foi criado para substituir o 

programa X Pós Proc, desenvolvido pela própria Márcia, antes do GereSim. O X Pós 

Proc continuou a ser usado até a implantação da segunda versão do GereSim em todas 

as unidades da Petrobrás.  

 

Esse menino, que fez o pré-processador de rocha, estudou muito nos 
livros indicados pela Petrobrás, publicados pela Petrobrás, papers. O 
menino estudou muito para poder fazer o produto, ou para pelo menos 
entender o que estava fazendo. Para fluido, também. Vamos lá e 
voltamos com apostilas, papers (Márcia, entrevista em 12/05/05). 

 

O pré-processador para dados de fluidos foi realizado por um integrante do grupo que 

estava na sede do Centro, coordenado pela Márcia, que foi formado exatamente para 

realizar os desenvolvimentos da segunda versão do GereSim. Outra pessoa deste grupo 

desenvolveu o pré-processamento da entrada do simulador, que era a maior parte da 

primeira versão do GereSim. 

 

Ele (GereSim, 2ª versão) já estava pronto e começamos a implantar. 
Pronto entre aspas. Você tem que considerar o que que é pronto. Para 
nós é pronto quando testamos aqui com dados limitados porque não 
temos acesso a dados reais. Testamos e funcionou. Quando você 
implanta no usuário com dados reais, dados da Petrobrás, é diferente. 
Dá um erro aqui, outro ali (Márcia, entrevista em 12/05/05). 

 

Durante o período de implantação da segunda versão do GereSim, os erros foram 

diminuindo até se considerar que o software tinha se tornado mais robusto, um produto. 

Esta qualificação de produto abrange a utilização do software sem apresentar erros, 

assim também como a existência de manual on-line e em papel e que todas as janelas 

tivessem uma ajuda que ia direto para a página do manual correspondente àquela 

operação que o usuário estaria fazendo. Após o treinamento aos usuários de como 

utilizar o GereSim, foi disponibilizado um mecanismo Fale Conosco, que abria direto o 

e-mail do engenheiro Schmall, e que no futuro irá para um e-mail genérico do Programa 
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ou o suporte da Petrobrás. O grupo do GereSim – 2ª versão, do lado da Petrobrás, a 

partir de 2005, era composto do Coordenador, Dr. Daniel Miranda, do engenheiro 

Schmall e do Carlos, que era suporte ao usuário e instalava os simuladores. Schmall era 

usuário da primeira versão do GereSim, quando trabalhava na Unidade de Negócios do 

Rio, e passou para o grupo de implantação do GereSim em fevereiro de 2005, na 

gerência do Dr. Daniel Miranda. 

 

A diferença entre a primeira versão do GereSim e a segunda era grande. Além da 

primeira só incluir pré-processamento de dados para o simulador de reservatório, não 

tinha manuais, treinamento planejado nas unidades - clientes internos, e o atendimento 

ao usuário era feito diretamente através do celular da Márcia, que elaborava o software. 

A equipe da primeira versão eram três pessoas do TeCGraf e duas da Petrobrás, 

incluindo os dois coordenadores, um de cada parceiro. Na segunda versão havia sete 

pessoas no TeCGraf, sendo quatro na sede Centro, e três na Petrobrás, um total de dez 

pessoas, incluindo os dois coordenadores. Segundo Márcia,  

 

na verdade é que a grande diferença entre o antigo e o novo é que 
montamos uma estrutura de desenvolvimento. Antigamente éramos o 
Ivo e eu, e íamos tocando. Passei boa parte do GereSim antigo 
trabalhando dentro da Petrobrás. O fato de eu estar fora na segunda 
versão deu mais tranquilidade para eu poder fazer, trabalhar o produto. 
Porque dentro da Petrobrás, eu acabava fazendo outras coisas. Até 
desenvolvi um outro programa que a Petrobrás inteira usa chamado 
Prodec. Ele faz simulação de oportunidades exploratórias, ... (isto é) 
quando a Petrobrás quer comprar uma área no leilão da ANP, aí fazem 
uma simulação para saber se aquela área vai ou não dar lucro. A partir 
desse dado compram ou não. ... O gerente disse que eu poderia fazer 
em um mês. Não existe isso. ... (Na segunda versão do GereSim,) 
embora eu ainda fique muito fora e lá também, mas é diferente, 
porque tenho aqui uma equipe fazendo. O grande diferencial é o caso 
da equipe. Se eu viajasse, desse um curso, como era só eu, tudo 
parava. Agora não, sempre tem alguém como suporte (Márcia, 
entrevista em 12/05/05). 

 

Entre a primeira e a segunda versões, segundo Dr. Daniel,  

 

as diferenças são de concepção. Esse produto foi muito ousado do 
ponto de vista de desenvolvimento. A primeira versão ... era 
funcional, permitia atender aquelas necessidades essenciais. ... Tinha 
uma estrutura que, embora ambiciosa, ... (havia) algumas dificuldades 
que o próprio desenvolvimento permitiu ver que elas poderiam vir a 
ser complicadores ... para que ele pudesse de fato ter um aumento de 
suas funcionalidades. ... Então nesse momento, bem cedo na vida do 
projeto, já foi reestruturada toda a parte básica, coração do GereSim. E 
todos os seus aplicativos foram adaptados, melhorados, melhorados de 
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linguagem. Essas coisas têm sido feitas de forma contínua. Houve um 
momento em que a mudança foi significativa, o que caracterizou uma 
segunda versão. ... Passou a ter uma quantidade maior de recursos. ... 
Na segunda vimos um potencial de enriquecimento do produto que foi 
incorporado porque a estrutura do produto permitia isso. O produto foi 
se tornando mais bonito, atraente visualmente e funcional. Atrai o 
cliente. A gente tem mais potencial para vender o produto. Quando os 
engenheiros se propõem a utilizar um produto, eles sempre se 
perguntam se o produto é temporário, se vai ficar mais tempo. Eles 
vão perder seu tempo e de repente o produto não é mais usado, tem 
outro melhor. Se for temporário, não adianta gastar tempo com o 
aprendizado. O produto vale a pena quando atende a todas as 
necessidades, como no ambiente integrador de trabalho na área de 
simulação. A receptividade está muito boa (Dr. Daniel, entrevista em 
12/05/05). 

 

A implantação da segunda versão do GereSim, em todas as unidades de negócios da 

Petrobrás, nos grupos de simulação de reservatórios naturais de petróleo, foi iniciada em 

março de 2005. Schmall e Márcia, ele da Petrobrás e ela do TeCGraf, davam o curso de 

treinamento na utilização do produto GereSim, 2ª versão. Estes cursos haviam sido 

programados pela Universidade Petrobrás, para que todas as unidades fossem treinadas 

ao longo do ano de 2005. Um engenheiro que criou o Tarot, um software de análise 

econômica, também participou destes cursos. O Tarot foi incorporado ao GereSim no 

segundo semestre de 2005, por solicitação do coordenador por parte da Petrobrás, Dr. 

Daniel. A partir da vivência que Schmall teve na UNRio com o GereSim, 1ª versão, ele 

solicitou que as pessoas que fossem participar dos cursos enviassem os modelos dos 

seus reservatórios com antecedência, e ele já realizava a importação prévia e levava os 

modelos já importados e funcionando, quando fosse realizar o treinamento. Esta decisão 

se mostrou acertada, pois o GereSim, 2ª versão, ainda não estava robusto o suficiente, 

uma vez que os simuladores oferecem grande flexibilidade na entrada dos parâmetros, 

requerendo muita criatividade de quem está gerando esses dados.  

 

A (partir desta) experiência, até nessa interação com a Cláudia, eu 
entendi que o usuários, sem desmerecê-los, devido a outras demandas 
deles, não têm muito tempo disponível para ficar gastando, 
procurando solucionar problemas do programa. ... Somos nós que 
temos que resolver para eles. É uma função de quem está 
desenvolvendo o programa, sem dúvida ... Quando a equipe chegou 
para implantar o sistema e dar o treinamento, já estávamos com os 
modelos importados e funcionando. E o pessoal já não teve esse 
trauma. Todos já tinham seus modelos prontos para ir para frente, e 
era só usar a ferramenta aproveitando sua qualidade. Hoje já passamos 
por uma série de Unidades e fizemos vários testes em vários modelos, 
em várias situações, que trouxeram essa robustez que era necessária 
(Schmall, entrevista em 12/05/05). 
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Há usuários que possuíam mais de um modelo de reservatório. Um já era previamente 

importado, para ser utilizado no treinamento. Eles importavam os demais após o curso. 

Esta nova versão do GereSim permitia que o usuário fizesse a importação pelo método 

antigo, através de arquivo texto, ou através da interface mais amigável do programa. 

Nem sempre era vantajoso utilizar a interface amigável. Às vezes era melhor modificar 

certos dados diretamente no arquivo texto. 

 

Outra vantagem importante da segunda versão do GereSim era ser multi-plataforma e 

utilizar o Windows. A maneira tradicional e a primeira versão do GereSim utilizavam a 

plataforma Unix. Como os micros dos usuários utilizavam ambiente Windows, era 

necessário sempre emular o ambiente Unix, utilizando um software Reflexion, que fazia 

um acesso remoto na estação Unix. A utilização do GereSim em plataforma Windows 

era muito mais prática. Houve um cuidado da Sede em não forçar a utilização do 

GereSim. Procurou-se mostrar o potencial do programa e gerar o interesse do usuário 

em função do benefício existente com sua utilização. A Sede utilizou campanhas de 

lançamento, de atualização do produto, de visitas, além de um permanente trabalho de 

consultoria. Foram formados núcleos de utilização com líderes locais, treinados pela 

Sede, que faziam uma consultoria regional, facilitando a aprendizagem dos novos 

usuários e diminuindo a sobrecarga do grupo da Sede. Segundo Dr. Daniel,  

 

Tivemos um bom retorno. Essa interação com a universidade passou a 
ser um relacionamento produtivo para ambos os lados. Primeiro 
porque a Universidade pode desenvolver ... as novas tecnologias 
voltadas para uma aplicação prática. ... Os profissionais associados ao 
TeCGraf têm tido uma produção científica fabulosa. É motivo de 
orgulho para eles e para nós também, porque de alguma forma temos 
uma interação direta com eles. ...Esse resultado nos garantiu que os 
interesses da Universidade estariam sendo atendidos, e 
simultaneamente os nossos também. Estamos hoje numa fase de 
disseminação de uma segunda versão do GereSim. O GereSim é um 
ambiente de trabalho, é mais do que um programa. Consideramos ele 
como uma plataforma de trabalho na área de gerenciamento de 
reservatórios. ... Fazemos uma modelagem, simulação, do que seria o 
comportamento dinâmico dos reservatórios. ... Temos agora um 
sistema não mais em três dimensões, mas em quatro, porque essa 
quarta seria o tempo. ... Podemos fazer animações que representariam 
a movimentação do óleo, gás e água. ... Aonde furar? Temos poço 
descobridor, de delimitação, e após essa delimitação de uma jazida, 
precisamos saber onde vão ser nossos poços produtores e os injetores. 
E para isso usamos um recurso imprescindível hoje nessa área, que é o 
de simular nosso reservatório (Dr. Daniel, entrevista em 12/05/05). 
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Quanto aos aspectos organizacionais, Dr. Daniel coloca a sua visão sobre como 

organizar a interface entre o grupo de pesquisa e a empresa, assim como o impacto no 

produto desenvolvido e a sua expectativa em relação a este. 

Ainda sobre o GereSim, diria que a forma como essa atuação tem se 
desenvolvido tem sido saudável, bem estruturada. Por possuir dentro 
do TeCGraf uma coordenação, e a outra coordenação técnica (na 
Petrobrás), do ponto de vista do óleo. Ela seria uma coordenação 
técnica do ponto de vista de desenvolvimento de aplicativos de 
simulações gráficas, por parte do TeCGraf, porque é a especialidade 
do Grupo. E nossa coordenação técnica, do nosso ponto de vista, de 
engenharia de reservatório, onde a gente pode detalhar o produto de 
uma forma abrangente para permitir a evolução do produto. É um 
produto que demandou um esforço considerável de desenvolvimento, 
e que nós até hoje esperamos que possa ter uma longa vida. ... Com 
todos esses avanços tecnológicos na área de Informática, a vida de 
muitos software é muito curta, e (está) encurtando cada vez mais. Mas 
da forma como está sendo estruturado e usando sempre técnicas de 
última geração, nossa expectativa é que ... a atualização desse 
software vai ser bastante dinâmica, sempre contando com a 
participação e atuação, sempre dentro dos prazos, que nem sempre são 
folgados. Além de atender a uma necessidade, existe a preocupação da 
continuidade, em termos de manutenção e do desenvolvimento 
continuado. Esse produto parado por cinco anos fica desatualizado. 
Têm que ser incorporadas novas técnicas, novas análises, com os 
modelos sempre crescendo. Existe um esforço continuado. Como 
existe uma constante preocupação com a evolução, a Universidade 
também tem interesse que seus alunos de mestrado e doutorado ... 
apliquem suas teses ... para dar continuação a esse projeto. ... Como 
esse produto só melhora nossas atividades em todos os setores, temos 
que mantê-lo sempre up-to-date em todos os sentidos. Com novas 
pessoas participando cada vez mais nessa utilização, surge uma 
quantidade imensa de novas idéias. Isso nos garante continuidade e 
que a Universidade vai poder manter sua linha de pesquisa, e assim é 
um casamento perfeito. Alguns alunos podem continuar com o 
projeto, outros vão buscar novos rumos, que também é saudável (Dr. 
Daniel, entrevista em 12/05/05). 

 

As pessoas do TeCGraf e da Petrobrás, que trabalhavam no GereSim, elaboravam 

artigos para apresentação em seminários da Petrobrás e em congressos da comunidade 

científica da área, como computação gráfica. O mesmo acontece com as pessoas 

envolvidas com Avaliação Ambiental. Dr. Wilson publicou trabalhos com os 

pesquisadores do TeCGraf, principalmente sobre o InfoPAE e o SAAAP. Os trabalhos 

sobre este último sistema e sobre o SIE, que é o InfoPAE da Transpetro, foram 

apresentados na International Pipeline Conference, no Canadá, em 2004, pelo Dr. 

Wilson e pelo Dr. Tilio. Esta Conferência é anual, sendo sediada alternadamente no 

Canadá e no Brasil. Segundo o Dr. Roberto Murilo, Coordenador do maior Convênio do 

TeCGraf com a Petrobrás, já estão sendo iniciadas pesquisas em novas linhas. Uma 
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delas é para fazer simulação em 3 D, isto é, modelos mais sofisticados que possam ser 

visualizados em 3 Dimensões. Outra linha deriva de oportunidades de usar ferramentas 

de colaboração à distância, que permitem que uma pessoa embarcada em um navio ou 

plataforma, que esteja realizando uma operação, possa ter um grupo no escritório 

acompanhando esta operação, quase em tempo real, simulando as condições 

encontradas. Ao mesmo tempo que o TeCGraf realiza os diversos projetos de parceria 

com várias unidades da Petrobrás, ele continua trabalhando nas tecnologias de realidade 

virtual, um tema bem de pesquisa. Houve outros projetos, principalmente no âmbito do 

CT-Petro, que abordavam tecnologias com introdução de novos métodos, novos 

objetivos, novos desafios. 

 

Nesta quarta fase, de 2000 em diante, as empresas egressas do Grupo, K2 e Weavers, 

passaram a prestar serviços para o Laboratório em suas especialidades e, também, no 

âmbito de projetos que o TeCGraf não tinha capacidade operacional de realizar sozinho 

e precisava terceirizar uma parte. Os donos destas empresas são ex-alunos, pessoas 

competentes, com alto grau de confiança. O vínculo nunca havia se perdido e era natural 

a sua contratação. A Weavers instalou a rede da sala do Centro. A K2 trabalhou no 

Projeto de geo-processamento da Petrobrás. A ANP – Agência Nacional de Petróleo 

procurou o TeCGraf, que indicou a K2 para fazer um serviço. O TeCGraf vai fazer uma 

licitação e a K2 irá concorrer. O Coordenador do TeCGraf considera que, na fase 

iniciada a partir de 2000, devem ser criadas mais umas três ou quatro empresas a partir 

da tecnologia gerada no Grupo de Pesquisa. O Coordenador do Grupo considerou que  

 

nós somos muito conservadores naquele modelo anterior. Nós somos 
vítimas do nosso próprio sucesso. Nós fizemos tanto sucesso que 
estamos com 140 pessoas hoje (200 em 2005) trabalhando na 
universidade. ...Então ficamos com uma certa dificuldade de sair deste 
modelo e inventar uma coisa que a perda, se der errado, para nós seria 
enorme. ... Aqueles meninos que você contratou já têm família, têm ... 
responsabilidades ... Se der errado, eu vou causar um transtorno 
financeiro para muitas pessoas (Prof. Gattass, entrevista em 
27/02/2003).  

 

Com relação à geração de negócios com participação de pessoas do TeCGraf, o 

coordenador afirmou que  

 

já até pensei em montar um modelo para isso, um modelo de 
consórcio. Mas é muito pouco dinheiro para um trabalho de 
montagem meu, para eu parar e montar um negócio que, afinal, vai ter 
dez, vinte mil dólares por ano. Eu prefiro deixar esse negócio 
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(software LUA) continuar aí de graça mesmo (Prof. Gattass, entrevista 
em 27/02/2003). 

 

Como vimos, nesta relação do TeCGraf com a Petrobrás, foi verificado um aumento no 

número de clientes internos do Grupo na Empresa, fruto de demandas de diferentes 

unidades. Este é o principal aspecto que Bailetti e Callahan (1992) chamam a atenção 

no seu novo modelo de avaliação de interação universidade- empresa. O sucesso de uma 

avaliação tem a ver com o impacto dos resultados da interação nos clientes finais 

internos da empresa. O produto que era feito para um cliente interno da Petrobrás não 

era passado para outro cliente interno. Apresentavam o produto para o novo cliente, 

fazendo a ponte entre as divisões, a que tinha o produto e a que queria um similar. Eles 

conversavam para ver se podiam aproveitar a tecnologia para o novo cliente. Se não 

fosse possível aproveitá-la, o TeCGraf propunha um novo projeto. 

 

Modelos diferenciados de interação entre o TeCGraf e a Petrobrás 

Ao longo de toda a interação TeCGraf- Petrobrás, houve uma variedade de objetivos, de 

unidades que realizavam o contrato, permanecendo quase todas as alternativas ainda 

existentes, com número de produtos em desenvolvimento e participação no orçamento 

total da interação diferenciados. Nos primeiros anos da interação do TeCGraf com a 

Petrobrás, o contrato era realizado com o Cenpes, que contratava ferramentas para 

auxiliá-lo a realizar produtos para as áreas fins da Empresa. Esta é a única alternativa 

que não existe mais na interação. As demais alternativas ainda persistem 

concomitantemente na interação TeCGraf- Petrobrás. Em um segundo modelo, o 

Cenpes passou a contratar o Grupo para realizar tarefas que atendessem a necessidades 

do Centro. Um terceiro modelo consistiu na contratação pelo Cenpes de produtos e/ou 

serviços ao Grupo, sendo que o Centro os repassava aos setores da área corporativa, os 

clientes finais da interação. Um novo modelo foi adotado, em que o setor da área 

corporativa fazia a demanda com especificações ao Cenpes, o qual contratava o 

TeCGraf para atendê-la. O quinto modelo, que é o mais utilizado em 2005, caracteriza-

se pela demanda do setor da área corporativa, com especificações, realizada diretamente 

ao TeCGraf, sem interveniência do Cenpes. O Quadro 9 apresenta o número de 

produtos e o percentual do orçamento de cada modelo em 2005. 
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Quadro 9 

Modelos de Interação TeCGraf- Petrobrás 
 

 
Modelos de interação 

 

Número de 
produtos 
em 2005 

Percentual do 
orçamento 

em 2005 
 
a) Cenpes contrata ferramentas que ele usa para fazer 
produtos para a área de produção. 

 
- 

 
- 

 
b) Cenpes contrata para realizar tarefas próprias. 
 

 
6 

 
15 

 
c) Cenpes contrata e repassa para setores da área 
corporativa, clientes finais da interação. 

 
8 

 
15 

 
d) Setor da área corporativa faz demanda com 
especificações ao Cenpes, que contrata o TeCGraf. 

 
5 

 
10 

 
e) Setor da área corporativa faz demanda com 
especificações diretamente ao TeCGraf. 

 
12 

 
60 

 
Total 
 

 
31 

 
100 

Fonte: Dr. Albino, entrevista em 05/05/05. 

 

Ao longo dos anos, foram diminuindo os contratos com o Cenpes e aumentando os 

contratos realizados diretamente com setores das áreas corporativas da Petrobrás. 

 

4.1.5.4. O TeCGraf e a Marinha do Brasil 

Em 1992/93 a Marinha iniciou o desenvolvimento de um jogo de guerra. Algumas 

pessoas se capacitaram em curso no exterior, porém não tinham conhecimentos 

específicos na área que permitissem este desenvolvimento. Em 1994/95 este projeto foi 

descontinuado e estava sendo decidido se abandonariam este objetivo de ter jogos ou se 

iriam adquirir um produto no exterior, da Marinha dos EUA. 

 

O Ministro da Marinha solicitou uma comprovação de que não existiria no país 

competência para desenvolver este jogo. Convidaram alguns pesquisadores para atestar 

que não existia a capacidade de desenvolvimento no país de um jogo para os Fuzileiros 

Navais. Uma das pessoas contactadas foi o Prof. Lucena, do Departamento de 

Informática da PUC-Rio. Este procurou o Prof. Gattass, do TeCGraf, para elaborar um 

parecer conjunto. O relatório da PUC-Rio afirmou que existiam grupos de pesquisa com 
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competência para desenvolver este tipo de jogo, tanto na própria Universidade, quanto 

em algumas outras, como a USP. 

 

A partir deste relatório, a Marinha contratou algumas pessoas do TeCGraf como 

consultores, em 1997, com um contrato de um mês, que se estendeu para três meses, 

com o objetivo de dizer o que deveria ser feito em termos de modificação, remodelagem 

e arquitetura desse novo sistema, com base no que já tinha sido desenvolvido pela 

própria Marinha. A recomendação desta consultoria envolvia um tal nível de 

complexidade de tecnologia, que a Marinha considerou que não teria condição de 

desenvolver sozinha, com os oficiais que estavam lotados para elaborar o jogo. 

 

Foi firmado um novo contrato, de um ano, para desenvolver um protótipo da primeira 

versão do jogo para os Fuzileiros Navais. Foi acordado neste contrato, que haveria um 

grupo do TeCGraf envolvido que teria que aprender conhecimentos técnicos da 

Marinha, como também o pessoal da Marinha deveria fazer cursos na PUC-Rio para 

conhecer banco de dados, noções de engenharia de software e linguagem de 

programação. Assim, este contrato foi de parceria de desenvolvimento em conjunto, ou 

seja, tanto o TeCGraf tinha responsabilidade com relação ao desenvolvimento de 

atividades do projeto, quanto a própria Marinha também tinha responsabilidade. Da 

parte do Laboratório da PUC-Rio, havia obrigações de assimilar os conhecimentos 

militares e repassar os conhecimentos científicos e tecnológicos, no que dizia respeito à 

computação. Os problemas que não conseguiam resolver na época geraram teses de 

mestrado e doutorado no Grupo de Pesquisa. 

 

Os conhecimentos militares a serem repassados ao Grupo estavam em documentos 

reservados, confidenciais, sigilosos e secretos. Os documentos secretos só podiam ser 

acessados por militares. Os outros tipos puderam ser acessados por pessoas da 

universidade que foram “classificadas”, isto é, passaram por uma busca em sua vida 

para poderem ser classificadas de acordo com as suas atividades no projeto. 

Inicialmente, algumas pessoas do Grupo pediram as credenciais para documentos 

reservados, outras para confidenciais e outras para sigilosos. Estes documentos só 

podiam ser acessados na Marinha. O segundo passo foi passar conhecimentos 

científicos e tecnológicos para os oficiais e militares, através de cursos regulares da 

PUC-Rio ou de cursos específicos para esta clientela. No âmbito do Projeto, foi incluído 
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no contrato, todos os anos, um treinamento específico para os militares integrantes do 

grupo misto que trabalhava nos jogos. Quatro pessoas da Marinha, relacionados ao 

Projeto, fizeram mestrado: duas na PUC-Rio e duas na UFF – Universidade Federal 

Fluminense. Realizar o mestrado na PUC-Rio gerava problemas, uma vez que envolvia 

pagamento, por ser uma universidade particular. 

 

A equipe dos militares mudava muito, porque estes possuíam requisitos de carreira. 

Tinham que cumprir atividades de tropa, de tiro, de comando, tendo que se deslocar 

para diferentes lugares. Também na equipe do TeCGraf houve mudanças. A única 

pessoa que se manteve no Projeto, desde o princípio, foi o Prof. Beauclair, coordenador 

do Projeto, que era do IMPA – Instituto de Matemática Pura e Aplicada, parceiro do 

TeCGraf. Neste início de projeto, foi verificado que os militares, estando dentro da 

base, muitas vezes têm tarefas tipo sindicâncias, formação para eventos, inspeção etc. 

Para trabalhar no projeto os militares precisaríam sair do quartel. Então, logo no 

primeiro contrato, foi colocado que o pessoal militar integrante do Projeto teria que ficar 

disponível na PUC-Rio, neste caso no IMPA, para desenvolvimento externo, o qual 

teria que ser periódico e constante. No começo cumpríam expediente de um dia e meio 

por semana. Em 2003 já tinham expediente três vezes por semana no Projeto. Os 

militares se revezavam para ter sempre alguém trabalhando no Projeto durante todos os 

dias úteis. 

 

O processo de planejamento militar, de qualquer operação, possuía três grandes etapas. 

A primeira consistia no exame da situação, em que o Comandante e o Estado Maior 

daquela Unidade analisavam a missão recebida e verificavam todas as circunstâncias 

que podiam influenciar aquele problema militar. Na segunda etapa, depois de decidida 

qual a linha de ação a ser implementada, era realizado o desenvolvimento do Plano de 

Ação e Elaboração da Diretiva. Na terceira etapa, chamada de Controle da Ação 

Planejada, em face de uma situação de fato, o Comandante e seu Estado Maior 

reagiriam perante os problemas que aparecíam pela reação das forças hostis, condições 

meteorológicas, dia/noite etc. Nos treinamentos, as duas primeiras etapas eram teóricas 

e havia ferramentas para a avaliação do procedimento dos alunos. Para a terceira etapa, 

o curso não dispunha de uma “ferramenta prática e versátil para que nós pudéssemos 

medir os conhecimentos aprendidos” (Comte. Mário Márcio, entrevista em 15/04/05). O 
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objetivo do início da interação com o TeCGraf era elaborar um jogo sobre esta terceira 

etapa da operação Anfíbia. 

 

Segundo o Comte. Mário Márcio, o principal aspecto que faltava ao jogo desenvolvido 

previamente pela Marinha era a inclusão do terreno. Houve um grande avanço na 

problemática de geoprocessamento, de transformação das cartas topográficas para o 

computador, nos jogos desenvolvidos na interação com o TeCGraf. Um jogo era 

desenvolvido na PUC-Rio, tipo protótipo, e ia para a Marinha onde era aprovado, 

homologado e entrava em produção, para que pudesse ser utilizado de acordo com a 

necessidade de treinamento. Havia desenvolvimento de partes de jogos já em produção, 

melhorias, refinamentos e outros tipos de modelagem. Porém existiam, também, novos 

desenvolvimentos, novas ferramentas. Os modelos geravam resultados que 

necessitavam de comprovação através da ida ao campo. Às vezes pessoas do grupo de 

pesquisa tinham que acompanhar uma operação militar real para verificar a qualidade e 

a validade dos modelos matemáticos que foram implementados. Em 2003 existia um 

jogo em desenvolvimento na PUC-Rio e um jogo em produção rodando na Marinha. 

 

Na Marinha havia uma época dos jogos. Eram feitas muitas simulações. Nesta época o 

Grupo de Pesquisa levava os desenvolvimentos para a Marinha, eram feitos em paralelo 

ao jogo em produção, na própria Marinha, pois os parceiros não tinham tempo de ir ao 

IMPA. A quantidade de simulações vinha aumentando a cada ano. Na primeira vez era 

um jogo por ano, depois passou a quatro, para oito, em seguida treze. O jogo, então, não 

era só da Marinha, mas incluía também o Exército. No início era um jogo para os 

oficiais. Depois incluiu os sub-oficiais. Em 2003, o pessoal da Escola Naval passou a 

jogar também. A gama de utilização das ferramentas de treinamento havia aumentado 

significativamente. De ano para ano mudava muito, pois dependia da decisão do 

comandante da base que queria disponibilizar suas instalações para jogos externos. Isto 

envolvia custos para mobilizar sargentos, estrutura de alimentação, toda uma infra-

estrutura necessária. A maioria dos usuários era de Fuzileiros Navais, porém havia uma 

Operação de Ultrapassagem, que incluía também o Exército. Em cada ano eram 

acrescentadas mais características reais ao jogo. Em 2003 foram desenvolvidas 

características de guerra eletrônica. No início era chamado de Jogo Tático Operacional. 

Depois passou a ser Jogo Estratégico. Os jogos têm customização, uma inferface 

diferente com o usuário, dependendo do perfil do jogador. 



 

 113

 

Não havia possibilidade de aumentar as pessoas envolvidas no projeto por causa do 

custo. O custo do contrato era baseado no número de pessoas, não em tarefas. As 

atividades que não eram consideradas prioritárias ficavam, então, como sugestões para o 

contrato do ano subseqüente. Quem determinava as prioridades era o Comandante. Não 

havia possibilidade de comprar um jogo destes. O que existia era uma transferência de 

tecnologia. O que se comprava eram vários modelos. Estes jogos elaborados na 

interação PUC-Rio/ Marinha não tinham similar na América do Sul. Os jogos 

brasileiros eram adaptados à realidade brasileira, ao tipo de inimigos que poderiam 

existir, contra uma força inimiga de poder compatível com a brasileira. As áreas onde os 

fuzileiros navais realizavam exercícios no campo existiam no jogo, os terrenos eram 

digitalizados. Cada vez havia um número maior de terrenos digitalizados e disponíveis 

no jogo. Os jogos eram de dupla ação, isto é, havia um conjunto de oficiais, sub-oficiais 

ou alunos que faziam o papel de defesa e outro grupo fazia o de ataque. Havia os 

instrutores que realizavam o acompanhamento, mudavam as situações e faziam as 

avaliações. O próximo passo, que estava sendo desenvolvido, era fazer com que a 

defesa fosse realizada pelo próprio computador, a partir de alguns parâmetros definidos. 

Surgiu, no âmbito do projeto com a Marinha, o desenvolvimento de novas tecnologias. 

Foram aplicados, na área militar, dispositivos portáteis como palm e celulares, sendo 

criados protótipos para realizar funções nos campos de treinamento. Foi demonstrado 

que esta tecnologia era acessível e podia ser incorporada às operações militares. Nos 

jogos militares, como na Operação Ribeirinha, realizada na Floresta Amazônica, foi 

necessário gerar modelos que foram sendo submetidos à avaliação dos militares para 

serem aperfeiçoados por aproximações sucessivas. Havia, também, a adaptação de 

modelos existentes para a situação do Brasil. 

 

A Marinha tem várias OMs – Organizações de Marinha. Existiam vários projetos do 

TeCGraf com a Marinha em diferentes OMs. Uma parceria era com o CIASC – Centro 

de Instrução Almirante Silva de Camargo. Existia outra parceria com o CASNAV – 

Centro de Análises de Sistemas Navais e uma terceira com o IPqM – Instituto de 

Pesquisa da Marinha. Os contratos com os três clientes internos da Marinha são 

independentes pois o ramo da hierarquia do CIASC é diferente do ramo daquela do 

CASNAV. Com o CIASC já havia uma parceria de nove anos (2005) em que o pessoal 

do TeCGraf estava “super-envolvido”. Existia “uma autonomia interna no projeto 
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quanto às decisões” (Prof. Beauclair, entrevista em 12/08/03). Com o CASNAV, havia 

uma parceria de apenas quatro anos (2005) onde o TeCGraf funcionava apenas como 

consultor. O pessoal do CASNAV já tinha uma qualificação mais específica que 

permitia realizar o desenvolvimento de forma independente. A parceria com o IPqM 

existiu por quatro anos e não estava ativa em 2005. O objetivo era a construção de 

simuladores de radar para treinamento. Foi construído um simulador, no âmbito do 

projeto, que continuava a ser utilizado em treinamentos. Terminou o contrato, que não 

foi continuado devido aos cortes de verba internos. 

 

Com relação à tecnologia desenvolvida no âmbito dos contratos com a Marinha, o 

TeCGraf tinha o domínio total da tecnologia envolvida. Sempre havia duas pessoas que 

entendiam da tecnologia, uma no Grupo de Pesquisa e outra na Marinha. Ao sair uma 

das duas, antes da saída era treinada outra pessoa para ficar no lugar visando a 

manutenção do conhecimento no grupo misto do projeto. Até 2005 nunca haviam saído 

as duas pessoas que entendem da tecnologia, do TeCGraf e da Marinha, ao mesmo 

tempo. O pessoal do Grupo de Pesquisa até procurava interferir no processo de 

transferência dos militares para evitar que acontecesse uma saída sem a devida 

trasferência do conhecimento. 

 

No final de 2003 foi realizado um Relatório de Avaliação do Sistema. Nele foi feita uma 

sugestão de estrutura organizacional: “Outra medida que poderia somar esforços na 

direção da perenidade dos quadros, seria a contratação de um oficial e de uma praça da 

reserva remunerada.” Em agosto de 2004 foi contratado o Comte. Mário Márcio 

Pimentel de Freitas, para chefiar o Centro de Jogos Didáticos, pertencente ao CIASC – 

Centro de Instrução Almirante Sylvio de Camargo, dos Fuzileiros Navais. Em 2005 a 

equipe do Centro de Jogos Didáticos incluía mais dois Capitães de Corveta, ambos com 

mestrado na PUC-Rio, um na área de Computação Gráfica, geoprocessamento, e outro 

na área de banco de dados, e um sargento que cuidava da parte administrativa. Existia 

uma pessoa em formação, realizando um mestrado em banco de dados, na PUC-Rio, 

que substituiria o oficial que fazia parte da equipe. 

 

O Comte. Mário Márcio foi contratado como oficial de Tarefa de Tempo Certo, por dois 

anos, renováveis. Isto significava que ele não seria mais obrigado a fazer rodízio, e 

participaria de um quadro estável do Centro de Jogos Didáticos, junto com uma pessoa 
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de apoio administrativo, contratada nas mesmas condições. Para o restante do quadro 

técnico, composto por mestres nas áreas necessárias para o desenvolvimento dos jogos, 

que ainda terão que fazer rodízio, deverá ser realizado um planejamento de formação de 

novos mestres, nos próximos anos, de modo que possa haver as substituições sem 

prejudicar o desenvolvimento das atividades do Centro de Jogos Didáticos. Como o 

planejamento na Marinha era realizado com dois anos de antecedência, em 2005 o 

Comte. Mário Márcio já estava solicitando uma vaga no mestrado de Engenharia de 

Software, Sistema de Informação, com enfoque em Computação Gráfica, para 2007. 

 

O novo chefe do Centro de Jogos Didáticos conseguiu remodelar as instalações, 

comprar computadores e montar uma rede de dados. A infra-estrutura se tornou 

adequada às atividades do Centro. No ano de 2005, a partir de uma orientação do 

Governo para passar a utilizar somente software livres, o Prof. Beauclair, com um 

pesquisador do IMPA/TeCGraf, e os dois mestres Capitães de Corveta estavam fazendo 

a migração dos jogos para outra linguagem, um software livre, LUA, desenvolvido 

anteriormente pelo TeCGraf. Os dois integrantes da Marinha só não estavam no IMPA, 

trabalhando no Grupo Misto, quando tinham que prestar serviço como fuzileiros navais. 

Porém, eles se revezam para haver sempre um trabalhando no Grupo Misto, no IMPA. 

 

Segundo o Comte. Mário Márcio,  

 

acredito que daqui a um certo tempo, não sei quando, nós teremos que 
romper com a PUC. Teremos que caminhar com nossas próprias 
pernas. Por enquanto está difícil de definir esse horizonte. Acredito 
que essa ligação há de ser perpetuada, mas em termos de 
desenvolvimentos específicos, desafios apontados para que eles 
possam nos ajudar. Nós não chegaremos nunca à ponta de linha da 
PUC, o TeCGraf, que tem pessoal de primeira linha, que trabalha 
exclusivamente no desenvolvimento de software (Comte. Mário 
Márcio, entrevista em 15/04/05). 

 

4.1.5.5. O TeCGraf e a empresa egressa K2 

A empresa K2, de consultoria em tecnologia de informação, foi criada por quatro sócios 

em 1997: Carlos Henrique Levy, Carlos Augusto Mendes, Sandra Helena de Souza e 

Paulo Matos. Este último saiu da K2 em 1999 para abrir outra empresa na área de 

internet. Dr. Levy iniciou sua formação de engenharia na UFF – Universidade Federal 

Fluminense. Foi fazer um curso de programação na PUC-Rio, como conseqüência 
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entrou para estagiar no RDC – Rio Data Centro, em agosto de 1984, e recebeu uma 

bolsa por desempenho. Nesta época, também, eram realizados pesquisa e 

desenvolvimento de produtos no RDC. Solicitou, então, transferência para o curso de 

engenharia da PUC no primeiro semestre de 1985. Apesar de seguir o currículo de 

engenharia de computação, formou-se engenheiro de sistemas, na engenharia elétrica, 

em 1989. A engenharia de computação ainda ia formar a primeira turma posteriormente. 

O estágio era na área de computação gráfica do RDC. Participou de um projeto de 

desenvolvimento para a MBR – Minerações Brasileiras. Em 1985 foi iniciado um 

projeto financiado pela Finep, que foi a origem do TeCGraf. Dr. Albino era o 

Coordenador do Grupo de Computação Gráfica. Dr. Levy foi contratado com carteira 

assinada, como programador. Em 1989, quando se formou, passou a analista e, em 

1990, tornou-se o Coordenador de Software Básico. Ao terminar o mestrado, em 1992, 

foi escolhido para a função de Coordenador Geral do parceiro/ cliente Petrobrás. Havia 

a possibilidade de entrar para o Doutorado, porém Dr. Levy não quis continuar a 

carreira acadêmica. 

 

“Só que eu tinha uma grande vontade de abrir uma coisa própria. Sempre, desde 

pequeno” (Dr. Levy, entrevista em 15/03/05). No TeCGraf já se falava em empresas 

egressas de grupos de pesquisa. Dr. Levy já não tinha mais como ascender na estrutura 

do Laboratório. Passou a analisar a possibilidade de criar uma empresa com outros três 

sócios, o que foi discutido com o Prof. Gattass e com o Prof. Luiz Martins, durante dois 

anos, com vistas a não prejudicar os trabalhos no TeCGraf. A inauguração da 

Incubadora Técnológica Gênesis, em 1997, facilitou a decisão sobre a criação da 

empresa. Os quatro sócios apresentaram-se como candidatos à incubação na segunda 

seleção da Incubadora, com base em um plano de negócios, sendo aceitos. Dr. Levy, ao 

criar a K2, saiu com dois projetos que existiam no TeCGraf, que já não realizavam 

pesquisa e desenvolvimento, somente processos de implantação. Um dos projetos, que 

não tinha perspectiva de continuidade, objetivava o desenvolvimento de uma interface 

gráfica para um simulador de processo químicos, na área de petroquímica. Um segundo 

projeto, em fase de implantação, tinha por objetivo a análise de perfis elétricos, isto é, 

analisava dados de perfuração de poços. Estava sendo coordenado no TeCGraf pelo Dr. 

Levy. Tinha características que o tornava mais adequado de ser realizado por uma 

empresa e não por um grupo de pesquisa. Foi, portanto, negociada a passagem deste 

projeto do Grupo para a Empresa egressa, entre estas duas organizações, porém não foi 
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negociado com a empresa parceira/ cliente, a Petrobrás. Na última hora não foi 

renovado o contrato com a K2. O motivo principal, segundo a percepção do ex-

coordenador, dono da K2, era a facilidade que a Petrobrás tinha para contratar projetos 

com grupos de pesquisa, como o TeCGraf, em contraposição à dificuldade imposta por 

leis para a contratação de serviços de empresas. 

 

Em 1997, ano da criação da K2, o TeCGraf possuía um projeto com a Prefeitura do Rio 

de Janeiro, de geoprocessamento, que é próximo da tecnologia de computação gráfica. 

Com a saída do coordenador deste projeto, o Grupo procurava um substituto, e Dr. Levy 

tinha um perfil adequado ao cargo. Apesar de haver a preocupação do Dr. Gattass e Dr. 

Levy para que a K2 não perdesse o foco, consideraram que valia a pena e que haveria a 

vantagem de garantir recursos para a manutenção da empresa. Este projeto foi renovado 

anualmente de 1997 a 2001. De fato financiou a empresa enquanto ela amadurecia e se 

fortalecia com outros clientes. O Projeto da Prefeitura utilizava 30 pessoas contratadas 

diretamente e 10 pessoas da K2. Quando terminou, a Empresa absorveu 20 pessoas 

daquelas contratadas. Assim, 2001 foi um marco no desenvolvimento da K2, com o 

término deste Projeto da Prefeitura e a contratação de um executivo, Dr. Alfredo Soares, 

que fez o Plano Estratégico da Empresa e a estruturou formalmente. O organograma da 

empresa era matricial, tendo o Dr. Levy como Superintendente; Dr. Alfredo como 

Coordenador Executivo; Dra. Márcia como Coordenadora Administrativa; além de 

Carlos Augusto, Sandra e Gilson como Coordenadores Técnicos. Carlos Augusto tem 

Mestrado em Informática e MBA em Gestão de Projetos na FGV; Sandra tem o mesmo 

MBA em Gestão de Projetos. A Empresa sempre teve pequenos projetos diretamente 

com a Petrobrás, vencendo licitações. Neste mesmo ano de 2001, o TeCGraf convidou a 

K2 para trabalhar como grupo operacional, realizando a implantação de um projeto da 

Petrobrás, InfoPAE – “Sistema Informatizado do Plano de Ação de Emergência”. A 

Empresa continuou realizando este trabalho nos anos de 2002 e 2003, triplicando os 

recursos cada ano. A partir de 2004, o TeCGraf decidiu realizar internamente o trabalho 

da K2. 

 

Em 2003, a Empresa já possuía outros clientes, como o Bradesco Seguros, de modo a 

não ficar tão dependente de um único projeto para a sua sobrevivência. Foi realizado um 

Plano Estratégico da K2 no início do ano de 2003. Neste, a Visão da Empresa para 2008 

foi apresentada: “Ser reconhecida no mercado como empresa de referência na prestação 
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de serviços de TI pelo dinamismo, pela criatividade, pelo nível de qualidade dos 

serviços e pela pontualidade na entrega das soluções contratadas”. A Missão da K2 

explicitava o foco da Empresa, pressupostos, metodologia e as características do seu 

serviço: “A K2 Sistemas, orientada por princípios éticos e profissionais, tem por missão 

desenvolver soluções apoiadas em TI, atuando de forma rentável e com elevado nível de 

qualidade e pontualidade”. A estratégia da K2 considerava vários mercados 

diferenciados. O primeiro seria constituído pelos professores da PUC-Rio, isto é, a 

Empresa continuaria orbitando na Universidade, tendo relações com outros professores, 

trabalhando com laboratórios universitários, que teriam demanda adequada a uma 

empresa com o perfil da K2. Ela foi contratada pelo Núcleo de Assistência Técnica aos 

Municípios, coordenado pelo Prof. Pedricto, para um projeto de geoprocessamento, 

objetivando a criação de um software. Um segundo mercado seria a sua carteira de 

grandes clientes, onde poderíam ser vendidos novos serviços. Este mercado seria 

trabalhado pelos coordenadores de projetos junto a estes clientes: na Petrobrás existiam 

dois clientes internos; a Bradesco Seguros; e as empresas da Prefeitura do Rio de 

Janeiro, CET Rio e Geo Rio. As licitações do Governo Federal se constituíam em um 

terceiro mercado. A K2 já ganhou uma licitação do INPE – Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais e outra da CNEN - Comissão Nacional de Energia Nuclear. O 

quarto mercado é mais generalizado, sendo atingido através de vendedores autônomos. 

 

A K2 sempre foi auto-financiável. De acordo com seu Superintendente, a Empresa não 

precisa de dinheiro, precisa de projeto. Nunca procurou capital de risco. No caso de 

pensar em capital de risco, visaria mais ter uma rede de relacionamento. O principal 

conhecimento transferido do TeCGraf para a K2, do ponto de vista de Levy, foi através 

das pessoas como técnicos, portanto conhecimento tecnológico. Através da sua função 

como coordenador no Grupo de Pesquisa, e com relação ao posicionamento com os 

clientes, poderíamos considerar que houve transferência de conhecimento 

organizacional, de gestão de negócios. O posicionamento dos mesmos clientes em 

relação ao TeCGraf e à K2 era bem diferente, segundo Dr. Levy (entrevista em 

15/03/05). A relação que os clientes tinham com a PUC, não era a mesma que eles 

tinham com a K2. O cliente pensava que a empresa só queria lucro. Mesmo cobrando a 

mesma coisa que o Grupo universitário, a percepção do cliente era que o empresário 

estava rico. Dr. Levy demorou a perceber esta mudança, quando criou a Empresa. 

Houve uma aprendizagem dos empreendedores a partir da prática de relacionamento 
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com seus clientes, agora desempenhando um outro papel, como empresários e não mais 

como pesquisadores universitários. Este tipo de aprendizagem é caracterizada como 

“aprender fazendo” (learning by doing). 

 

Em 2001, Dr. Alfredo trabalhou a K2 para se diferenciar da PUC-Rio. Em primeiro 

lugar a relação da Empresa com os clientes passou a ser mais formal. Em toda reunião 

com o cliente era feita uma apresentação estruturada e era elaborada uma ata da reunião. 

A Empresa conduzia o processo com o cliente. Havia a obrigatoriedade de cumprir o 

cronograma e entregar o produto na data prevista. A entrega do produto, com sua 

respectiva nota fiscal, era sempre acompanhada de uma apresentação formal sobre o 

produto para o cliente. Na Universidade, no TeCGraf, não havia esta exigência de 

cumprimento rigoroso do cronograma. Havia uma flexibilidade grande. A relação com 

os clientes era pessoal, na opinião do Dr. Levy. O cliente percebeu a diferença com 

relação à postura da Empresa e a resposta foi imediata. Percebeu de uma forma muito 

positiva, segundo o Dr. Levy. A relação da K2 com seus clientes era institucional. A 

equipe da K2, que tinha vindo de uma cultura universitária, não aceitava estas novas 

regras, esta nova postura. “Falava-se e não faziam. Porém, quando começaram a ver os 

resultados, os elogios dos clientes, começaram a fazer” (Dr. Levy, entrevista em 

15/03/05). Passaram a trabalhar de acordo com a cultura empresarial. A metodologia de 

trabalho na K2 incluia uma reunião quinzenal dos coordenadores de projetos que 

apresentavam seu EVA. Se estava atrasado, podia-se decidir colocar mais gente no 

projeto. Quando o projeto estava em dia havia uma bonificação de dois salários ao ano. 

A cultura da Empresa fazia com que a pessoa ficasse constrangida se o projeto tivesse 

atraso. 

 

A K2 tinha um diferencial em relação a outras empresas de informática. Todas 

atrasavam, segundo Dr. Levy. A forma de trabalhar toda documentada, exigia muito 

esforço, porém criava uma cultura que permitiria chegar à certificação ISO ou CMM. 

De acordo com o Dr. Levy, a cultura de uma empresa era uma peça chave para o seu 

desenvolvimento. Havia um conjunto de valores explicitados na K2. Em primeiro lugar, 

trabalhar de forma ética. Um segundo era a pontualidade (com relação aos prazos). No 

sentido comum de controle de horário, não existia este controle. A Empresa tinha 

aproximadamente 30 pessoas que trabalhavam com o auto-controle do seu horário. 
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4.1.5.6. Ideais, empresa egressa da K2 

A empresa Ideais foi criada em 2003, por três ex-empregados da K2, Danilo Tuler, João 

Machado e Manoel Almeida. Os três se formaram em Engenharia de Computação, na 

PUC-Rio. Danilo se formou em 1999 e fez mestrado em computação, terminando em 

2002. Foi trabalhar na área de Computação Gráfica, no TeCGraf. João fez mestrado em 

computação, porém em Sistemas Distribuídos. O mestrado de Manoel foi na Engenharia 

Elétrica, em Inteligência Artificial. Danilo estava três anos à frente de João e Manoel, 

que cursaram juntos a graduação. Os três se conheceram na K2. A K2 entrou na 

Incubadora Tecnológica em abril de 1997 e Danilo entrou em outubro do mesmo ano na 

Empresa, como estagiário, chamado por um amigo que trabalhava lá. João e Manoel 

entraram por volta de 2000.  

 

Como era uma empresa em crescimento, existiam algumas coisas que 
a gente não estava satisfeito. E outra razão é que queríamos seguir 
nosso caminho. Resolvemos mandar o plano de negócio para a 
Incubadora. A decisão foi muito rápida. A gente nem pensou muito 
tempo. Vimos que tinha sido aberto um Edital em outubro de 2002. 
Até que em janeiro de 2003 conversamos e resolvemos fazer um plano 
de negócio. Até então não tínhamos conversado na K2. O motivo era 
esse mesmo, abrir nosso próprio negócio, e outro motivo é que 
discordávamos de coisas que tinham na K2, ... por questões gerenciais 
(Danilo, entrevista em 18/04/05). 

 

João e Manoel haviam feito o curso de empreendedorismo na PUC e já tinham 

experiência na redação do plano de negócio. Os três escolheram uma área para focar a 

empresa, que seria a do mestrado do João. Fizeram o plano de negócio em uma semana 

e meia, baseados naquele feito no curso, alterando o necessário. Fizeram alguma análise 

do mercado. Passaram nesta primeira etapa de seleção. 

 

Danilo e Manoel marcaram uma reunião com Dr. Levy, da K2, para falar que queriam 

abrir uma empresa. João estava de férias.  

 

A primeira reação foi normal, só surpresa. Mas a gente também não 
estava muito seguro daquilo. A reunião durou pouco. Precisávamos 
tempo para processar as informações. Nós e ele também. Aí tivemos 
uma outra reunião e ele não gostou muito daquilo. ... O João estava 
aqui na PUC, e o produto de mercado dele nós utilizamos para nosso 
plano de negócio, como sendo um dos produtos gerados na nossa 
empresa. Esse fruto do negócio dele era usado na K2 também, um 
software. Era parte do mestrado dele, mas aí ficou estranho. Nós 
usando uma coisa que a K2 usa. Nem se discutiu se era legal, porque 
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era aberto. Se era ético ou não, ficou essa discussão (Danilo, entrevista 
em 18/04/05). 

 

Na época a saída foi uma perda considerável para a K2, pois de um total de dez pessoas, 

saíram três que lideravam o projeto. Os três propuseram continuar dando suporte, via 

Ideais, isto é, dar cobertura para não deixar o projeto parar. Quando João voltou de 

férias uma semana depois das reuniões, Dr. Levy chamou-o sozinho, culpando-o de 

influenciar os outros e o despediu. Chamou os outros dois e disse-lhes que ou ficavam 

na K2 e desistiam da idéia de criar empresa e seria tudo esquecido, ou deveriam sair. 

Ficaram de dar uma resposta no dia seguinte. Ainda haveria a segunda fase da seleção 

da Incubadora. Porém, após uma reunião, decidiram sair. Passaram a se dedicar ao 

plano de negócio e à apresentação para a banca, que era a etapa final para a aprovação 

visando a incubação da Empresa. A apresentação foi feita em fevereiro de 2003. Das 5 

empresas que passaram na segunda fase, a Ideais foi aprovada em quarto lugar. A quinta 

foi para pré-incubação. 

 

A Ideais incubou, sem produto, sem cliente, sem parte comercial forte, somente com os 

três sócios “cheios de disposição”, segundo Danilo. Só puderam entrar fisicamente na 

Incubadora em abril. De fevereiro a abril ficaram produzindo a imagem da empresa, o 

site, portfolio e a parte burocrática de abertura da Empresa. Possuíam um investimento 

inicial que daria para segurar a Empresa nos primeiros seis meses. Os sócios trouxeram 

os computadores de casa. Conseguiram mais um estagiário que havia saído da K2 para 

outra empresa. Ficaram os quatro durante seis meses. A Ideais era uma empresa de 

criação de sistemas e de integração com os já existentes, de uma forma inteligente e re-

aproveitável, que se baseava no software criado como produto do mestrado do João. Em 

abril começaram a acionar contatos de clientes, tomando cuidado para não serem os 

clientes da K2. Um amigo do João, que trabalhava na Petrobrás, pediu para a Ideais 

fazer um serviço de manter uma intranet da Comunicação Interna. Foi o primeiro 

contrato da Empresa, que sustentou a Ideais por um ano. Não tinha muito a ver com o 

foco da Ideais, mas no início era importante para a manutenção da Empresa. Ela fez o 

mesmo serviço, ainda em 2003, para a Petrobrás Distribuidora. Ministrou alguns cursos 

na Petrobrás e na Petrobrás Distribuidora sobre modelagem e java. A Ideais conseguiu 

outros clientes, pequenos, com a ajuda da PUC. Eram serviços de internet e intranet, que 

não eram o foco da Empresa, porém auxiliavam a manutenção da Empresa neste início. 
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Como Danilo e outro empregado da Ideais haviam trabalhado com o software livre Lua-

Java, no TeCGraf, a Ideais se associou à empresa Fábrica Digital para fazer alguns 

desenvolvimentos. Em 2005, a Fundação Padre Leonel Franca, em parceria com a 

empresa Fábrica Digital, com vistas a uma nova versão do seu produto Publique!, 

contratou a Ideais para realizar desenvolvimentos para a plataforma Kepler em Lua-

Java. Por indicação da Fábrica Digital, a Ideais conseguiu como cliente a Ágora Senior, 

empresa corretora de valores na Bolsa, que tem um site, VipTrade, que é o maior site de 

home broker. A Ágora, através de uma empresa Pointiele, contratou a Ideais para 

desenvolver um site de negociação de fundos de renda fixa. A cliente gostou e solicitou 

outros serviços. Em 2004, 40% do faturamento da Ideais foi proveniente de projetos 

com a Ágora. A Empresa tinha 6 pessoas e teve que contratar mais 4 para atender ao 

projeto da Ágora. Em novembro de 2004, a empresa Pointiele saiu da Ágora, de modo 

que a Ideais saiu junto. De maio de 2004 a maio de 2005 a Ideais teve um projeto com a 

Sociedade Hípica Brasileira, que gerou 20% do faturamento do ano. Os outros 40% 

foram pulverizados. 

 

A Ideais conheceu uma empresa BEA, internacional, em uma feira da Petrobrás em 

2003, e fez um curso sobre a sua tecnologia. Apresentaram esta empresa ao LES, na 

PUC. Continuaram em contato, porém não era gerado nenhum negócio. Em 2004, a 

BEA vendeu o seu produto para a Americanas.com. Esta empresa necessitava migrar 

todos os seus sistemas para a nova plataforma, da BEA. Pediu uma lista das empresas, 

no Rio e em São Paulo, que prestavam serviços para a BEA. A Ideais entrou na lista 

como certificada pela BEA, devido ao curso que havia feito. Fizeram uma apresentação 

para a Americanas.com em novembro de 2004. Foi encomendado um projeto piloto. 

Foram solicitados outros projetos. Começou a aumentar a demanda, até que a Ideais 

fechou um contrato anual com a Americanas.com. A Empresa teve que contratar mais 

duas pessoas. Em 2005 eram 12 pessoas na Ideais, sendo que 8 dedicadas a esta cliente. 

A expectativa era que a Americanas.com seria responsável por 70% do faturamento da 

Ideais em 2005. 

 

4.1.5.7. O TeCGraf e a empresa egressa Weavers 

A empresa Weavers foi formada, em 1996, por quatro amigos do TeCGraf, para atuar 

em consultoria na área de redes e segurança: projetos de redes, planejamento na área de 
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segurança, instalação de vários servidores, implantação de redes e manutenção desses 

tipos de serviços. A Weavers era o nome fantasia da APPP (André Derraic, Paulo 

Francisco Sedrez, Paulo Henrique Mascarenhas Sant’Anna e Peter Hohl). André havia 

entrado na PUC-Rio em 1985, na Engenharia de Computação. Já no 1º período 

começou a trabalhar como estagiário da Engenharia Civil, na área de Computação 

Gráfica, com o Prof. Gattass. Em 1986 entrou para o TeCGraf, que estava começando 

suas atividades. Em 1992 se formou, após 8 anos de curso de graduação. Realizou o 

Mestrado de 1992 a 1995. Em 1996, um amigo o convidou para criar uma empresa 

formada por outra empresa de amigos, um provedor e mais um amigo. Havia problemas 

nas linhas telefônicas da Telemar. Como demorou muito para resolver estes problemas, 

e passou a oportunidade, decidiram que não valia a pena abrir a empresa. Os 

equipamentos necessários já haviam sido comprados e, por sorte, foi possível revendê-

los. 

 

André e Paulo continuaram com a intenção de abrir uma empresa, convidaram mais dois 

amigos e criaram a APPP (Weavers), ainda em 1996. No início era, basicamente, para 

legalização dos trabalhos que faziam paralelamente ao TeCGraf. Estes trabalhos eram, 

principalmente, na área de redes e internet. Segundo André, este foi o primeiro erro dos 

empreendedores, “porque somente muitos anos depois eu ouvi falar em Plano de 

Negócios. Eu, durante muito tempo, fui Presidente da Weavers, que era um mundo de 

fantasia” (André, entrevista em 12/04/05). Durante dois anos compartilharam um 

escritório em Botafogo. A partir de conversas com empreendedores das primeiras 

empresas que incubaram na Incubadora Tecnológica Gênesis, como a K2 e a Fábrica 

Digital, candidataram-se em 1998 e entraram na Incubadora.  

 

A gente montou um Plano de Negócios meio nas coxas. Nem 
sabíamos o que estávamos fazendo. Soubemos que precisava de um 
Plano de Negócio para entrar na Incubadora e montamos um sem 
ajuda de profissionais. Na época pouca gente sabia o que era isso. ... 
Depois (de entrar na Incubadora) foi completamente desvirtuado, não 
foi seguido, inclusive por falta de experiência empresarial dos sócios. 
Todos eram excelentes técnicos, empresários, nenhum, 
administradores, principalmente. Esse foi o grande problema (André, 
entrevista em 12/04/05).  

 

Um dos primeiros trabalhos, enquanto incubados, foi dar suporte na área de redes da 

própria Incubadora. A Weavers graduou-se em 2002. Já estava necessitando de mais 

espaço. Em 2003 foi para a sede no Centro da cidade, onde continuava localizada em 
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2005. Neste ano a Weavers estava realizando um trabalho de pesquisa e 

desenvolvimento para o TeCGraf, área do Dr. Tílio. 

 

A Weavers passou por várias crises nestes nove anos. Como já foi dito, o primeiro erro: 

 

não tínhamos Plano de Negócio. Abrimos a Empresa porque éramos 
amigos e fomos embora. Não pensamos nas conseqüências, o por quê 
da Empresa, para quê, finalidade, visão da Empresa, missão. Também, 
como éramos livres, éramos tranqüilos por trabalharmos juntos, mas 
não foi pensado nada na Empresa. Ao longo dos anos é que eu fui 
entender disso, mas na época não (André, entrevista em 12/04/05). 

 

O ano de 2000 foi maravilhoso, devido ao boom na internet, com a conseqüente criação 

de muitas empresas necessitando de serviços do tipo que a Weavers prestava. Foi a 

primeira vez que a Empresa fechou o ano com dinheiro em caixa, e bastante. Os sócios 

decidiram não tirar o dinheiro da Empresa. Com ele foi possível sobreviver até setembro 

de 2001, ano em que ela não faturou quase nada, depois do estouro da bolha da internet. 

Muitas das empresas que a Weavers ajudou a montar e operar não existem mais. Desde 

2000 havia 15 funcionários, além dos quatro donos, que viviam da Empresa. Como não 

havia planejamento nenhum, a Weavers entrou em crise. Em 2002, um dos sócios, 

Paulo Henrique, saiu da Weavers e foi para os Estados Unidos.  

 

Fui eu (André) que comandei a Empresa, aos poucos, até agosto de 
2003. E fui aprendendo esse negócio no meio do caminho. Inclusive a 
PUC, em 2002, (através de) um MBA da Fundação (Padre Leonel 
Franca), de Tecnologia da Informação aplicada a Negócios, me ajudou 
muito a entender muita coisa que acontecia na Empresa. ... Teve 
Planejamento Estratégico, Planejamento de Negócio, Marketing, 
várias matérias tecnológicas. Mas essas eu já estava careca de saber. 
Me ajudou muito, mas foram exatamente as outras que eu gostava 
mais: Planejamento Estratégico, Marketing, Gestão de Pessoas. A 
cada ano eu aprendia um pouco, mais um pouco. Via as besteiras que 
a gente fazia. Muitas vezes, durante o ano em que a gente fez o MBA, 
o caso era a Weavers, na sala de aula (André, entrevista em 12/04/05). 

 

A transferência de conhecimento tecnológico foi realizada do TeCGraf para a Weavers 

através dos sócios, que tinham pertencido ao Grupo durante muitos anos. Quanto à 

transferência de conhecimento das dimensões organizacional e cultural, passado da 

Universidade para a Empresa, a principal, segundo André, foi o ambiente de trabalho. 

Os valores, comportamentos e normas informais que compõem o ambiente de trabalho, 

foram transferidos pelos empreendedores para a Weavers. André descreve como um 
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ambiente descontraído, mas sempre com caráter profissional. 
Tínhamos que entregar projetos com prazo. E eu consegui imprimir 
esse mesmo esquema na Weavers, onde o ambiente era super 
agradável. O pessoal gostava de trabalhar lá. Tanto é que, em agosto/ 
setembro de 2001, no auge de uma de nossas crises, eu botei o pessoal 
que trabalhava conosco, uns 10, no auditório da Gênesis, e eu falei 
para eles que eles estavam dispensados porque não tínhamos 
condições de segurar eles no mês que vem. Então, eles estavam 
liberados para procurar um novo emprego. ... Dos 10 funcionários não 
saiu nenhum. Eles fizeram uma reunião, uma assembléia, e entre eles 
resolveram aceitar a metade do salário, trabalhando integralmente até 
a Empresa se recuperar. Conseguimos sustentar isso durante mais ou 
menos uns 6 meses sem que ninguém saísse. Nesse momento vi que 
uma das vitórias que eu consegui foi o ambiente. O pessoal não estava 
aí só por dinheiro. Eu percebi que não era só grana. Conseguimos 
fazer um ambiente bom de trabalho, uma relação boa entre os chefes e 
os funcionários, uma vez que eu sempre fui aberto com todos. 
Chegava um funcionário, mostrava que estava preocupado com ele. 
Conseguimos um projeto via PUC na Petrobrás, que foi o suficiente 
para a gente poder ajeitar as coisas. Voltaram para o salário normal 
(André, entrevista em 12/04/05). 

 

Este projeto consistiu em uma consultoria de apoio, em que havia quatro funcionários 

da Weavers no Cenpes, realizando pesquisa na área de Gestão de Redes. Eram 

verificados os sistemas novos que poderiam auxiliar as pessoas do Cenpes na área de 

Gestão de Redes. O contrato durou dois anos. Em 2003 perderam este contrato, o que 

causou nova crise na Weavers. Os funcionários da Empresa, neste contrato, foram 

absorvidos pela Petrobrás. 

 

Em julho de 2003 André foi trabalhar como funcionário em um projeto da Weavers para 

poder receber. Trabalhou desta forma até agosto de 2004, quando foi conversar com o 

Prof. Gattass e com o Dr. Albino, sobre a sua situação na Weavers. O TeCGraf estava 

terminando de fazer a obra da sede da Marquês de São Vicente, uma área que a PUC 

havia comprado do Banco do Brasil, em frente ao portão da PUC, que seria mais uma 

sede do TeCGraf. Havia necessidade de uma pessoa que fosse o Gerente desta Sede. 

André se interessou e foi contratado. André se encarregou da instalação da rede e 

continuou dando suporte permanente, como Gerente/ Administrador desta Sede. Passou, 

também, a fazer projetos pequenos de desenvolvimento. Realizou um primeiro projeto 

de dois meses com o Dr. Ivan, da sede da PUC, e em 1995, estava realizando um projeto 

para o Dr. Tílio. Mantém duas funções, de Gestor/ Administrador da sede MSV 

(Marquês de São Vicente), e desenvolvedor/ consultor do projeto do InfoPAE, sob a 
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coordenação do Dr. Tílio. André continua como sócio da Weavers, sem ter atividades na 

Empresa, ganhando salário como contratado pelo TeCGraf.  

 

O meu tempo na Weavers já passou e devo estar saindo daqui a algum 
tempo. ... Eu já estou desde o ano 2000 e minhas economias foram 
para o brejo. Estou precisando de paz e sossego para me recuperar. 
Por isso falei lá na frente que meu primeiro erro foi não fazer um 
planejamento estratégico. Um dos outros erros, talvez tenha sido não 
fechar a Empresa numa das primeiras crises em 2001. ... Por sermos 
amigos às vezes pode ser um problema. Ultimamente tenho 
conversado muito pouco com eles. Com o Paulo Sedrez eu já 
comentei a minha saída da Weavers. ... (a experiência com a Empresa) 
Faz parte, achei fantástico. Minha esposa às vezes briga comigo por 
causa de problemas financeiros, mas foi bom enquanto durou. Passei 
por várias crises de stress, até familiares. Infelizmente a falta de 
dinheiro é uma desgraça. Graças a Deus consegui superar isso, agora 
quero sossego. Não sei se vou curtir muito isso porque sou meio 
inquieto. Gosto muito de pesquisar, fuxicar, inventar. Passados quatro 
meses na mesma coisa, no rame-rame, me deixa louco. Perco o 
interesse (André, entrevista em 12/04/05). 

 

Em 2005, André estava em contato com o Núcleo de Empreendedorismo da PUC-Rio, 

para implantar o empreendedorismo em uma escola de primeiro grau, particular, onde 

sua filha estava estudando. 

 

Como já foi descrito acima, o principal aspecto da cultura acadêmica do TeCGraf que 

foi transferido para a Weavers foi o ambiente de trabalho, que os sócios conseguiram 

implantar na Empresa. As pessoas que eram contratadas vindo de outras empresas 

privadas gostavam de trabalhar na Weavers. Um segundo aspecto do conhecimento 

cultural transferido do TeCGraf para a Empresa foi a valorização da dinâmica da 

aprendizagem, da pesquisa. Havia o incentivo para ler e pesquisar muito. Especialmente 

depois que apareceu a Internet. Valorizava-se pesquisar coisas novas, tanto para serem 

utilizadas pela Empresa quanto para os clientes. 

 

4.1.6. Grupo de Ótica e Instrumentação do Cetuc/PUC-Rio 

4.1.6.1. Histórico do Grupo de Ótica e Instrumentação 

O Grupo de Ótica e Instrumentação teve seu início em 1983, no Instituto de Física da 

PUC-Rio. Foi criado por um pesquisador, Prof. Jean Pierre von der Weid, que trabalhou 

na Suissa, em um instituto de pesquisa que realizava interações com empresas. Ao 

voltar para o Brasil, montou o Grupo com os objetivos de formar recursos humanos, 

realizar pesquisas em sua área de atuação e atender a demandas de empresas brasileiras. 
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O Departamento de Física, na época, não priorizava as atividades de grupos de pesquisa 

em física aplicada, que tivessem como objetivo a parceria com empresas. Havia no 

Departamento uma cultura organizacional de valorização da física fundamental e da 

física teórica. A interação do Grupo com a Petrobrás teve início em 1987, quando foi 

assinado o primeiro contrato para desenvolvimento de sensores e sistemas ópticos para 

aplicações em águas profundas. Os primeiros contratos foram de projetos pequenos, 

tanto para desenvolvimento de instrumentos, quanto para solução de problemas. A partir 

de 1988, foram contratados projetos de mais longo prazo, para atender primeiramente ao 

Grupo de Inspeção do Cenpes - Centro de Pesquisa Leopoldo A. Miguez de Mello e, 

posteriormente, a outros clientes internos da Empresa, isto é, diferentes unidades da 

Petrobrás. Até 1992, o Cenpes diagnosticava as necessidades das várias áreas da 

Empresa e contratava os projetos para atendê-las. Em 1992, mudando de modelo de 

interação, os grupos de P&D do Cenpes passaram a identificar clientes internos para 

realizar contratos individuais com o Grupo de Pesquisa, com recursos de seus 

orçamentos. Na primeira metade da década de 90 houve uma explicitação das diferenças 

de cultura organizacional do Grupo de Ótica e Instrumentação e do então Departamento 

de Física. Em 1995 o Grupo negociou e efetivou a sua transferência para o Cetuc - 

Centro de Estudos em Telecomunicações da PUC-Rio. O Centro tinha como objetivo 

atender à demanda de empresas no setor de telecomunicações ou à demanda da área de 

telecomunicações de empresas de outros setores. Fazendo parte do Centro, o Grupo de 

Pesquisa encontrou um ambiente com valores muito mais afins aos seus. 

 

No Cetuc, o Grupo realizou suas primeiras atividades em metrologia óptica e 

caracterização de materiais e dispositivos optoeletrônicos. Foram desenvolvidos 

sistemas de medidas dos diferentes parâmetros de uma fibra ótica, com destaque para 

um interferômetro óptico com realimentação auto alinhada, cuja patente foi aceita na 

Europa, EUA e Japão. Outro instrumento, um laser semicondutor de cavidade externa 

com realimentação auto alinhada também foi objeto de patente. O Grupo dispõe de um 

Laboratório de Semicondutores, para crescimento de materiais e fabricação de filmes 

semicondutores. No âmbito do convênio Cetuc/ Telebrás foi desenvolvido um 

modulador eletro-óptico, com desempenho equivalente aos melhores já fabricados para 

a tecnologia empregada. Em metrologia óptica, o Grupo atua em reflectometria de alta 

sensibilidade e interferometria óptica, reconhecido como liderança internacional, 

obtendo recorde mundial de sensibilidade com a técnica OFDR. Os projetos com a 
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Petrobrás continuaram, ampliando o número de clientes internos. Um destes projetos foi 

contratado para desenvolver um robô, denominado Pig Magnético, com tecnologia 

nacional, que pudesse substituir os serviços internacionais prestados à Petrobrás para 

diagnosticar corrosão nos oleodutos e gasodutos da Empresa. Como subproduto deste 

contrato, foi desenvolvido primeiro um robô de tecnologia simples, chamado Pig 

Geométrico, para detecção de amassamentos e curvaturas danosas nos oleodutos e 

gasodutos. Os produtos citados possibilitaram a geração de uma empresa de base 

tecnológica, egressa do Grupo de Pesquisa, denominada Pipeway. Esta empresa foi 

formada por um dos pesquisadores e aluno do Grupo, uma pessoa com experiência 

comercial em empresas privadas concorrentes e alguns acionistas, incluindo o 

Coordenador do Grupo de Pesquisa. Houve intensa participação de todas as pessoas do 

Grupo de Pesquisa e pessoas do Grupo de P&D do Cenpes, no início da Empresa. 

 

4.1.6.2. Grupo de Ótica e Instrumentação e o CENPES/Petrobrás 

Em 1987 foi assinado o primeiro contrato com a Petrobrás, para o desenvolvimento de 

sensores e sistemas ópticos para aplicações em águas profundas. A partir desta primeira 

experiência o Grupo vem realizando pesquisa e desenvolvimento em instrumentação 

aplicada à tecnologia de petróleo e exploração offshore. No início foram contratos de 

pequenos projetos avulsos de desenvolvimento ou de problemas a serem resolvidos.  

 

Em 1985, o responsável pelo Grupo de Inspeção de Dutos, do Cenpes, decidiu que era 

importante construir um Pig Magnético para substituir a contratação de serviços com 

multinacionais. Cláudio Camerine nos descreve esta decisão e os primeiros passos deste 

projeto: 

Todo esse processo não teve, e acho que ainda não tem – acho que é 
uma falha – não tem nada planejado. As coisas foram fluindo de uma 
forma natural, baseadas nas pessoas que faziam parte. ... Ao ver o 
aparelho (em uma empresa tradicional americana) achei que aquilo era 
uma tecnologia importante. Eu me apaixonei e resolvi tentar fazer. Aí 
a gente foi dando cabeçada. A gente contratou uma empresa brasileira. 
Contratamos uma segunda. ... Quando a gente contratou a empresa, 
viu que a empresa, como todas elas, tem aquela necessidade de 
faturar, pagar e passar para outro serviço. Então a empresa realiza um 
serviço que tem começo, meio e fim bem definidos, faturamento bem 
definido. Terminando aquilo ela procura outra coisa. E no 
desenvolvimento não é assim, porque a gente não imagina o que vai 
acontecer. ... E aí a gente entra num determinado tipo de investigação 
e tem dificuldades bárbaras. E achamos que fizemos, mas não estava 
funcionando. E aí já tínhamos feito. E a própria relação de governo 
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com uma empresa privada você tem que fazer uma nova concorrência. 
De repente a empresa ganhou a primeira concorrência, fez a segunda, 
não ganhou. E aí o cara tem que fazer tudo de novo, tudo do zero. 
Enfim a gente não consegue ter uma continuidade. ... Também teve 
problemas tecnológicos. A gente não dominava um método 
importante ainda. (Dr. Cláudio Camerine, entrevista em 13/04/05). 

 

Dr. Cláudio fez aproximações, então, com universidades, com a Física da UFRJ, com a 

USP e, ao mesmo tempo, com o Cetuc, da PUC-Rio. A parceria com a USP continua até 

2005, com pesquisas mais científicas, mais básicas, em nível de laboratório. Já havia 

outras interações de outras pessoas do Cenpes com o Grupo de Ótica e Instrumentação 

do Cetuc. Eles recomendaram que Dr. Cláudio tentasse realizar o seu projeto com este 

Grupo, que era forte em eletrônica. Com o Cetuc foi uma parceria mais tecnológica, 

incluindo trabalhos na área industrial da Petrobrás, na fase de testes. 

 

Em 1988/89 as despesas com moeda estrangeira precisavam ser diminuídas e o País 

voltou a incentivar uma política de substituição de importações. As despesas com os 

Pigs, na Petrobrás, eram grandes e em dólar. Assim, os grupos de P&D do Cenpes 

voltaram a ter recursos para realizar pesquisas com o objetivo de substituir importações 

em dólares, inclusive de serviços. Outro fator importante, neste período, foi a quebra da 

reserva de mercado de Informática. Até aquela época não era possível importar 

computadores. Os Pigs precisavam de computadores, e passou a ser possível a sua 

importação. Em 1988/89 foi contratado o primeiro projeto de prazo mais longo entre o 

Cenpes e o Grupo de Ótica e Instrumentação do Cetuc, para atender ao Grupo de 

Inspeção do Cenpes. Passou a ser renovado, sistematicamente, com a apresentação dos 

resultados acordados. Foram desenvolvidos sistemas de aquisição e tratamento de sinais 

para inspeção de oleodutos capazes de concentrar dados sobre tubulações de centenas de 

quilômetros com resolução da ordem de milímetro. Outra linha de pesquisa e 

desenvolvimento visava a comunicação entre o poço de petróleo e a plataforma, na qual 

foi desenvolvido e testado com sucesso, em águas profundas, um Modem hidroacústico 

para comunicação de dados em longa distância. Nesta interação, o Grupo de Pesquisa 

trabalhou em conjunto com os engenheiros do Cenpes, constituindo uma equipe mista. 

Foi desenvolvido e testado com sucesso em águas profundas, um gerador de energia 

para alimentação de instrumentos na cabeça de poços em lâminas d’água de 1000m. 
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Em 1992 houve uma mudança substancial no modelo de interação da Petrobrás com os 

seus parceiros da academia. Até aquele ano, o Cenpes diagnosticava as necessidades das 

várias áreas da Empresa e contratava os projetos para atender a estas necessidades. 

Neste modelo havia dois atores envolvidos na interação: o grupo do Cenpes demandante 

do projeto e o grupo de pesquisa parceiro. Neste modelo ainda existiam duas variantes. 

Na primeira, mais comum nos primeiros contratos, o projeto poderia ser realizado pelo 

grupo de pesquisa e repassados os resultados para o Cenpes, utilizando relatórios, 

seminários e treinamentos aos clientes finais. Uma segunda variante se caracterizava 

pela montagem de uma equipe mista, com pessoas do Grupo de Pesquisa e do Grupo de 

Desenvolvimento do Cenpes, que dividiam algumas tarefas do projeto, porém 

trabalhavam numa relação muito estreita em todas as etapas de desenvolvimento do 

produto. Em geral o início das atividades era realizado nos laboratórios do Grupo no 

Cetuc e, após a comprovação do princípio e a construção do protótipo, as atividades 

passavam a ser realizadas, principalmente, nas instalações dos laboratórios do Cenpes, 

visando transformar o protótipo em produto e realizar os testes junto aos clientes finais. 

Neste primeiro modelo de interação era contratado um único projeto, que incluía todas 

as pesquisas e desenvolvimentos que estivessem sendo realizados no âmbito da 

interação entre o Grupo de Pesquisa e a Empresa. 

 

A partir de 1992, o modelo de interação se modificou, caracterizando-se pela existência 

de, pelo menos, três atores envolvidos. Os grupos do Cenpes teriam que identificar 

clientes internos dos projetos a serem contratados em interações com grupos de pesquisa 

acadêmicos, sendo que os recursos eram oriundos dos orçamentos das unidades que se 

constituiam nos clientes finais dos produtos, processos ou serviços a serem 

desenvolvidos. Assim, estariam envolvidos na interação o grupo de pesquisa 

universitário, o grupo de pesquisa e desenvolvimento do Cenpes, e um ou mais grupos 

de clientes finais. Todos estes atores passaram a se envolver desde a definição e 

elaboração do projeto de cooperação, sua aprovação, acompanhamento, testes dos 

resultados e a transferência dos resultados para os usuários finais. O treinamento dos 

clientes na utilização dos resultados era responsabilidade da equipe mista que 

desenvolveu o projeto, incluindo tanto as pessoas do grupo de pesquisa da universidade, 

quanto as pessoas do grupo de P&D do Cenpes. Neste novo modelo de interação, era 

elaborado um contrato para cada projeto proposto com cada cliente interno da Petrobrás. 

Assim coexistiam vários contratos do Grupo/Cetuc/PUC-Rio com a Petrobrás/Grupo de 
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P&D do Cenpes e cada unidade cliente final do Projeto. O tipo de transferência de 

conhecimento do Grupo para o Centro de Pesquisas da Empresa é de desenvolvimento 

de produto, utilizando como instrumento de transferência o grupo misto, assim como a 

elaboração de relatórios, realização de seminários e treinamento de futuros usuários 

internos na Petrobrás. Nestes casos são transferidos conhecimento codificado e, quando 

há participação de pesquisadores do Cenpes na equipe mista, também conhecimento 

tácito relacionado à realização da pesquisa em laboratório. 

 

O Grupo de Ótica e Instrumentação do Cetuc e o Grupo de Inspeção de Dutos do 

Cenpes 

O responsável pelo projeto do Pig Magnético no Cenpes, Dr. Cláudio Camerine, 

descreve o que chamamos de equipe mista, de uma forma muito própria, porém com o 

mesmo conceito que nós adotamos:  

 

Aí vem uma coisa muito importante no processo. Eu nunca considerei 
o pessoal do Cetuc como parceiro, mas sim, como sendo da Equipe. 
Este é o grande diferencial nosso. Os colegas (do Cenpes) às vezes 
queriam que eles fizessem certas coisas. E eu dizia que não ia tratá-los 
assim, porque não eram meus contratados, não eram terceirizados, não 
eram parceiros, eram da minha Equipe. ... Uma Equipe formada por 
duas entidades. ... E aqui você vê que todo mundo está fardado do 
mesmo jeito (em uma fotografia). Tem gente da PUC fardado com o 
jaleco da Petrobrás. Esse foi um grande diferencial que a gente, sem 
querer, (teve e) trabalhou dessa forma, sem planejamento (Dr. Cláudio 
Camerine, entrevista em 13/04/05). 

 

No desenvolvimento do PIG Magnético, objeto da interação, a eletrônica e o software 

eram desenvolvidos, principalmente, pela parte da Equipe oriunda do Grupo de Ótica e 

Instrumentação, coordenada pelo Engenheiro/ pesquisador Guto. Enquanto o 

sensoriamento, naquela época, era realizado pela parte da Equipe do Grupo de Inspeção 

de Dutos, do Cenpes, que se constituíam no  Dr. Oliveira e no Dr. Cláudio Camerine, 

coordenados por este último. Quando havia necessidade de uma oficina pesada, serviço 

de pintura, alvenaria, tornearia, para fazer o Pig, era feito no Cenpes e testado lá, 

também. A parte do grupo misto pertencente ao Cetuc, além da eletrônica e da 

informática, realizava as compras necessárias para o Projeto. Como a PUC-Rio é uma 

organização privada, sem fins lucrativos, existe facilidade para realizar compras. O 

Cenpes, como uma organização também pública, está sujeito às exigências da Lei 8666, 

o que implica, dependendo do valor, na realização de licitação, o que resulta em um 
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processo demorado, face às necessidades do Projeto. O trabalho era realizado em 

equipe, de uma forma complementar. Segundo o Dr. Cláudio Camerine, do Cenpes/ 

Petrobrás, “na equipe todo mundo faz a sua parte, confia um no outro, e assim vai. Cada 

um brigando com o outro quando não está certa a parte do outro. Todos os aspectos de 

uma equipe, de competitividade, é normal” (entrevista em 13/04/05). 

 

Em 1992 começaram a realizar os primeiros testes em tubulações preparadas para este 

fim no Cenpes. Em 1994 fizeram um teste em um campo de prova, no terminal da 

Transpetro, em Duque de Caxias. Era um laboratório a céu aberto, um simulador de 

tamanho real, em condições reais. A única diferença, em relação a um oleoduto 

verdadeiro era a extensão. A pressão, as curvas, eram iguais. O Pig já trabalhava de 

forma autônoma, como uma ferramenta pré-industrial. O primeiro teste realizado em um 

oleoduto foi em 1994. Esta foi uma vantagem do projeto ser da Petrobrás. Dr. Cláudio 

se comunicava com colegas da Empresa, que disponibilizavam oleodutos para testar o 

Pig Magnético em condições reais. O primeiro teste foi no oleoduto da Ilha do 

Governador para a Ilha D’Água, que tem 4 km e 14 polegadas. Coincidentemente a 

mesma bitola do campo de provas na Transpetro. Outra vantagem deste oleoduto foi a 

existência de uma inspeção por uma firma estrangeira, que já tinha diagnosticado 

inúmeros defeitos. Assim a Equipe pôde comparar o desempenho do Pig Magnético, em 

desenvolvimento, com o de outro serviço internacional. Começaram, então, a fazer 

inspeções longas, em oleodutos em São Paulo e no Rio Grande do Sul. 

 

A gente partiu para fazer duas coisas. Melhorar a ferramenta cada vez 
mais: a eletrônica, a capacidade de resolução, a sensibilidade etc. E 
partimos, também, para fazer muito serviço de campo, para a gente 
aprender uma outra tecnologia, que é fazer o serviço de campo (Dr. 
Cláudio Camerine, entrevista em 13/04/05). 

 

Em meados da década de 90, 1994/95, surgiu a orientação de que o Cenpes teria que ser 

auto-suficiente, e que não iria mais ser cativo da Petrobrás. Então o Pig Magnético e 

outros serviços se tornaram grandes bandeiras de faturamento. A Equipe começou a se 

preparar, fazia serviços para ganhar experiência e toda a sistemática de inspeção de Pig 

foi certificada na ISO 9000. Quando foi aprovada a lei de quebra do monopólio, a 

Petrobrás passou a ter que investir 1% do valor dos royalties sobre a extração de 

petróleo em pesquisa. Metade podia ser investido no seu esforço interno de P&D, 

portanto no Cenpes, e metade tinha que, obrigatoriamente, ser investido em projetos 



 

 133

cooperativos com grupos de pesquisa universitários. Deste modo, o projeto de Pigs fazia 

parte de uma obrigação da Petrobrás de pesquisa cooperativa com a PUC-Rio, e o 

Cenpes voltava a ser cativo, não necessitando mais vender serviços para ser 

autosuficiente. O Centro continuaria com a sua função de pesquisa e desenvolvimento, 

focando em inovações, com vistas a atender às necessidades das diversas empresas do 

grupo Petrobrás. No caso das tecnologias consideradas periféricas ao negócio desta 

Empresa, seriam licenciadas para outras empresas produzirem como fornecedores ou 

realizarem os serviços de apoio necessários às atividades fins da Petrobrás. 

 

Algumas pessoas, principalmente da parte da equipe do Cetuc, saíram em 1995/96. Dr. 

Cláudio conheceu Dr. Nelson Pires, representante de uma empresa multinacional 

americana GE, que realizava serviços com Pigs, para a Petrobrás, em 1996. Em 1997, a 

Equipe liderada pelo Eng. Guto (Cetuc) e Dr. Cláudio (Cenpes) começou a pensar na 

possibilidade de criação do Pig Geométrico. “Começamos a ver que o Pig de Geometria 

era uma ferramenta interessante, muito mais simples, e com o que a gente já tinha de 

tecnologia, era mole fazer. Montamos uma experiência no laboratório, o que seria um 

Pig de Geometria.” (Dr. Cláudio, entrevista em 13/04/05). Dr. Nelson Pires foi visitar o 

projeto de Pigs, no Cenpes, com um americano. Foi mostrado o Pig Magnético que já 

estava operando. Dr. Cláudio disse-lhe que já tinham a tecnologia do Pig Magnético, a 

eletrônica, o software, a tecnologia de lançar o Pig, operar com a ferramenta, e que 

iriam fabricar o Pig Geométrico. Sendo Dr. Nelson Pires de empresa e da área 

comercial, passados uns três meses convidou Dr. Cláudio para disponibilizar o Pig 

Geométrico para fazer serviços para a Gasbol, responsável pelo gasoduto Brasil- 

Bolívia. Este gasoduto estava ficando pronto e seria necessário passar um Pig 

Geométrico para comprovar a qualidade do gasoduto recém-construído. Dr. Cláudio 

negou, porém tomou conhecimento da demanda de mercado por este tipo de Pig. Mais 

uns três meses e o Eng. Guto foi conversar com Dr. Cláudio que algumas pessoas 

tinham saído da Equipe, do lado do Cetuc, porém ele não queria continuar a carreira 

acadêmica. Dr. Cláudio incentivou o Eng. Guto a contactar Dr. Nelson Pires, que tinha 

uma oportunidade de mercado, e a montar uma empresa egressa do grupo de pesquisa. 

A Empresa PipeWay foi criada pelos sócios Eng. Guto, Dr. Nelson e Prof. Jean Pierre, 

coordenador do Grupo de Ótica e Instrumentação. 

 



 

 134

A Petrobrás tem um setor de comercialização de tecnologia. O ex-chefe do Dr. Cláudio, 

que o apoiara na pesquisa e desenvolvimento de Pigs, estava no setor de licenciamento 

de tecnologia, quando foi criada a PipeWay. O licenciamento do Pig Geométrico foi um 

dos primeiros da Petrobrás e, segundo Dr. Cláudio, “com certeza foi o primeiro que deu 

certo” (entrevista em 13/04/05). As tecnologias do Pig Geométrico e do Pig Magnético 

estão disponíveis para qualquer empresa que queira produzí-los. Algumas foram avaliar 

a oportunidade, porém não licenciaram por considerar que necessitavam de um know-

how que não possuíam. O pagamento dos royalties da PipeWay para a Petrobrás não é 

considerado o mais importante. Para esta Empresa, o que interessa é a prioridade que é 

dada, quando ela necessita de um Pig. A tecnologia do Pig Geométrico foi licenciada 

para a PipeWay, que incubou na Incubadora Gênesis no primeiro semestre de 1997. 

Porém a Equipe Mista ainda estava fazendo testes desta ferramenta. Coincidentemente, 

no dia em que estavam fazendo o primeiro teste do Pig Geométrico em um duto real, no 

Terminal da Transpetro, no Campos Elíseos, em Duque de Caxias, na mesma hora, em 

uma sala, havia uma concorrência de inspeção para este mesmo duto. Quem ganhou a 

concorrência foi uma empresa americana, cujo representante no Brasil era o Dr. Nelson 

Pires, e ela utilizaria o seu Pig Magnético, porém sub-contrataria o Pig Geométrico da 

PipeWay. Houve uma confusão e o resultado é que, para não dar mais problema, a 

PipeWay teria que fazer um Pig Geométrico dela, que não seria aquele que estava sendo 

testado, que era ainda limitado, e tinha algumas características ainda de laboratório. A 

PipeWay fez em 60 dias um Pig Geométrico próprio, em que o Eng. Guto refez o 

projeto, passou “muito” a limpo a tecnologia. Foi realizado o primeiro serviço de 

inspeção com o Pig Geométrico contratado, no duto para Belo Horizonte, que se divide 

em três seções, e é relativamente fácil de fazer. 

 

A Equipe Mista procurou um substituto para o Eng. Guto, no período de 1997 a 2001. 

Miguel, engenheiro recém formado, também com perfil tecnológico, que aos poucos foi 

substituindo as funções do Eng. Guto, tornou- se o responsável pelo projeto dos Pigs no 

Grupo de Ótica e Instrumentação. Foi mantida a mesma metodologia de Equipe Mista, 

com a substituição de pessoas, e também mantido o modelo organizacional da interação 

entre os dois grupos, do Cetuc e do Cenpes. Em 2002 foi trabalhada a transferência da 

tecnologia do Pig Magnético, da Equipe Mista da interação Cetuc- Cenpes para a 

PipeWay. Em janeiro de 2003 o Pig Magnético se tornou operacional nesta Empresa. 

Em 2003 foi iniciado o desenvolvimento de outro tipo, o Pig Ultrassônico, também no 
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âmbito do projeto cooperativo Cetuc- Cenpes. Ele já existia internacionalmente, 

portanto o esforço era de nacionalização deste tipo de Pig. Em 2004 o sistema 

ultrassônico começou a se tornar operacional. Em 2005 estaria sendo licenciada a 

tecnologia do sistema ultrassônico para a PipeWay produzir o seu Pig Ultrassônico, 

assim como para uma empresa que faz inspeção de corrosão em cascos de navios, a 

Ortengue, utilizar em um robô, ferramenta adequada a superfícies planas. O Pig 

Ultrassônico era muito competitivo com o Pig Magnético, era uma tecnologia mais 

moderna, mais precisa, porém era muito mais delicado, não corria muito rápido e não 

podia ser utilizado no gás ou em líguido não homogêneo. 

 

A partir de uma demanda dos clientes internos que operam as plataformas da Petrobrás, 

estava sendo desenvolvido, em 2005, no âmbito da Equipe Mista da interação do Grupo 

de Ótica e Instrumentação do Cetuc e Grupo de Inspeção de Dutos do Cenpes, um Pig 

especial para águas profundas, chamado de Micro-Pig. Este Pig tinha como objetivo 

inspecionar os dutos que unem os poços em águas profundas e as plataformas. Estas 

tubulações tinham a característica de mudar de diâmetro, com uma variação brusca, de 

modo que os Pigs normais não conseguiam fazer a inspeção, portanto eram linhas não 

pigáveis. O Micro-Pig era multi-diâmetro, isto é, tinha uma tecnologia de palitinhos, 

como se fosse um porco-espinho, que operavam como se fossem as hastes de um 

guarda-chuva, abrindo e fechando conforme o diâmetro do duto. Ele tinha uma 

geometria de alta resolução, em que eram medidos os ângulos dos espinhos. O método 

de medição era perfilagem geométrica e era uma ferramenta extremamente simples. O 

Micro-Pig era um tipo de Pig novo, em que a propriedade era da Petrobrás, porém a 

patente era metade do Eng. Guto, da PipeWay, e metade do Dr. Cláudio Camerine, do 

Cenpes. Foi utilizada a tecnologia que o Eng. Guto desenvolveu para o sensor 

geométrico do Pig da PipeWay, e a concepção das centenas de espinhos do Dr. Cláudio, 

com uma sensibilidade muito maior. A Petrobrás negociava caso a caso a questão das 

patentes e dos royalties de cada produto desenvolvido em cooperação com grupos de 

pesquisa universitários. 

 

O Micro-Pig inspecionava tanto amassamentos, quanto corrosão, porém somente na 

parte interna do duto. A corrosão interna era o maior problema deste tipo de duto, por 

onde passava o óleo, areia, água salgada e gás que eram retirados dos poços. A parte 

externa do duto não apresentava corrosão, e era inspecionada por um robô, uma vez que 



 

 136

as águas profundas são muito transparentes. O Micro-Pig era multi-mídia e também 

utilizava computação gráfica. Para a parte de computação gráfica foi contratado o 

pessoal de Artes Gráficas, do NADA – Núcleo de Arte, Design e Animação, da PUC-

Rio. O Micro-Pig estava em fase final de desenvolvimento, e o Eng. Miguel, 

responsável pela parte da Equipe Mista do Cetuc, já ocupava 90% do espaço que era do 

Eng. Guto. A Equipe Mista realizava uma reunião semanal, operacional, que discutia o 

andamento dos trabalhos. Uma vez por semestre, e anualmente, eram realizadas 

reuniões de avaliação e planejamento dos projetos. No final do ano de 2004 foi iniciada 

uma nova reunião anual, festiva, por iniciativa do Cetuc, com toda a Equipe reunida. 

 

Houve uma aprendizagem dos integrantes da Equipe Mista, tanto do Cetuc quanto do 

Cenpes. “Acho que é o aprendizado de como a gente trabalha em equipe, o que é difícil. 

Os caras da informática são difíceis para trabalhar em equipe. Também se aprende a ser 

mais flexível” (Dr. Cláudio, entrevista em 13/04/05). A parte da Equipe Mista oriunda 

do Cetuc teve  

uma noção crescente do que é uma indústria de petróleo, o ambiente, o 
que a gente quer, como é que tem que trabalhar, qual o objetivo, a 
importância de um negócio bem feito. ... (A parte da Equipe Mista 
originária do Cenpes) a idéia de experimentar coisas diferentes. ... Não é 
uma característica da nossa equipe fazer muita loucura. Mas se der certo 
é uma batalha ganha. Isso era a tentativa de fazer um paradigma novo. 
Fazer uma coisa de profunda inovação, mesmo que não dê em nada, 
tentar. Às vezes mudar drasticamente. ... É de alto risco. Mas em 
compensação, se der certo muda paradigmas (Dr. Cláudio, entrevista em 
13/04/05). 

 

4.1.6.3. O Grupo de Ótica e Instrumentação e a Pipeway 

No âmbito da linha de pesquisa e desenvolvimento de inspeção de dutos, da interação 

do Grupo com o Cenpes/ Petrobrás, foi identificado, tanto pelos pesquisadores do Grupo 

de Pesquisa, quanto pelos do Cenpes, um nicho de mercado, a ser preenchido pelo 

primeiro produto de inspeção de oleodutos e gasodutos desenvolvido pelo Grupo. Este 

produto motivou a criação de uma empresa de base tecnológica, a Pipeway, formada por 

três sócios fundadores: um pesquisador sênior, coordenador do Grupo de Pesquisa que 

realizava a interação com a Petrobrás, Prof. Jean Pierre von der Weid; um pesquisador e 

aluno do Grupo de Pesquisa, participante da interação, que se tornou o Presidente da 

Empresa, José Augusto Pereira da Silva (Guto); e uma pessoa que já trabalhava na área 

de vendas em uma empresa americana de inspeção de dutos, Dr. Nelson Pires. O 
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primeiro marco na história da PipeWay foi a decisão de abrir a Empresa, que foi tomada 

após a participação do Eng. Guto em um congresso internacional, em maio de 1997, em 

Huston, EUA, sobre a área de inspeção de dutos. Ele, também, teve oportunidade de 

visitar uma empresa de PIGs americana. Este Congresso e a visita à empresa 

proporcionaram o acesso a informações, que permitiram avaliar a competitividade do 

PIG que estava sendo desenvolvido na interação entre o Grupo de Ótica e 

Instrumentação e o Cenpes. No ano de 1997 o Eng. Guto estava começando o 

doutorado, porém optou pela criação da PipeWay. O Prof. Jean Pierre e o Eng. Guto 

estavam discutindo com a Reitoria da PUC-Rio como criar a empresa, quando foi 

lançado o primeiro edital da Incubadora Tecnológica do Instituto Gênesis. Para abrir a 

empresa, os dois pesquisadores do Grupo procuraram uma pessoa com experiência no 

mercado de inspeção de dutos, que foi apresentado pelo pesquisador do Cenpes 

envolvido na interação, Dr. Cláudio Camerine, e se tornou o terceiro sócio fundador, Dr. 

Nelson Pires. A Empresa contou com R$40 mil de aporte de capital das economias 

pessoais dos sócios e um investimento de R$60 mil do Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – PADCT, da Finep (REVISTA 

EMPREENDEDOR, 2003). A PipeWay foi incubada após o primeiro processo de 

seleção da Incubadora Tecnológica do Instituto Gênesis, quando esta se instalou no 

terreno do estacionamento da PUC-Rio, em 1997. O Prof. Jean Pierre, coordenador do 

Grupo de Pesquisa, participou intensamente no início da Empresa juntamente com o 

Eng. José Augusto (Guto). Dr. Nelson entrou como sócio, mas não trabalhava na 

PipeWay, pois neste início a Empresa não tinha situação financeira para sustentar os 

sócios. Ajudou muito no início, porém ainda trabalhou quase dois anos como gerente de 

vendas da GE Brasil. O primeiro produto da Empresa, chamado de PIG Geométrico, 

inspecionava a existência de amassamentos nos dutos. Era propriedade do Cenpes/ 

Petrobrás. A PipeWay paga royalties de 1% (um porcento) à PUC-Rio e 4% (quatro 

porcento) ao Cenpes para a utilização do PIG Geométrico na prestação de serviços. 

 

O segundo marco no desenvolvimento da PipeWay foi a concorrência pela inspeção do 

gasoduto recém construído da Gasbol. A empresa americana que entrou na concorrência 

colocou a condição de que teriam que encher o gasoduto com água para o Pig realizar o 

serviço. A PipeWay não fez nenhuma exigência e apresentou um preço mais baixo. 

Ganhou a concorrência. O Pig passava no duto com gás. Neste gasoduto havia uma 

complexidade muito maior. Porém, o Pig Geométrico utilizava a base tecnológica do 
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Pig Magnético, que é um Pig muito mais complexo. Mesmo naquelas condições, a 

PipeWay conseguiu fazer a inspeção. Quebrou o paradigma da ferramenta dos 

americanos. Conseguiu melhorar a ferramenta cada vez mais. Na obra da Gasbol, 

quando  

a gente começou a trabalhar no ambiente de construção, um ambiente 
do qual não tínhamos a menor noção, foi um choque para a gente. 
Construção e aquele negócio de levar (as ferramentas) para o meio do 
mato. Quando já estava em operação, uma linha era um negócio mais 
civilizado. Construção era no meio do mato. Quando chegamos lá, foi 
um choque. E de repente a gente ganhou um monte de contratos desse 
tipo de serviço. Isso foi de setembro de 1999 a março de 2000. Seis 
meses para cuidar de corridas. E até hoje ainda não batemos (esta 
quantidade de inspeções concomitantes). Teve um dia que tinha 5 
ferramentas ao mesmo tempo. Aquilo até estruturou a Empresa. 
Vencer este desafio foi difícil. A gente teve que reduzir os tempos de 
relatórios. Quando eu apresentei um preço, eu disse que daí a 4 dias eu 
entregaria o resultado. O cara queria me matar. ‘Vai embora daqui e se 
você não aparecer em 24 horas, não quero mais trabalhar com você.’ 
Aí eu expliquei que um tinha que levar 4 dias, mas que eu garantia 
que o próximo seria de 12 horas. E foi feito. A gente teve que comprar 
essa briga. E essas pessoas com quem tivemos o atrito são nossos 
parceiros até hoje. Hoje em dia eles vêm direto a nós para fazermos o 
preço. Estamos juntos. Foi estruturada uma parceria (Eng. Guto, 
Presidente, entrevista em 16/03/2005). 

 

Este primeiro mercado, que a PipeWay atuou, era específico para a inspeção de 

amassamentos em dutos, realizado em dutos que estavam em fase final de construção e 

necessitavam desta inspeção para certificar a sua qualidade. Neste tipo de serviço o PIG 

Geométrico era chamado de “dedo duro”, pois detectava os problemas existentes nos 

dutos recém-construídos que estavam prontos para serem entregues aos clientes. Este 

mercado dependia dos investimentos na construção de novos dutos nos países latino-

americanos, o que variava de ano para ano. Mantinha-se, no entanto, como um nicho 

importante de mercado para a Empresa, chegando a 40% do seu faturamento. A 

PipeWay graduou-se da Incubadora em dezembro de 1999, porque necessitava expandir 

a sua área de produção, o que não era possível na Incubadora. Como vimos, nesta época 

a PipeWay teve um aumento de contratos para inspeção de dutos recém-construídos. 

 

A experiência de transferência da tecnologia do Pig Geométrico para a Pipeway foi um 

aprendizado importante, tanto para o Grupo de Pesquisa quanto para a Empresa 

nascente. Facilitou a transferência posterior da tecnologia do Pig Magnético, que tinha 

sido desenvolvido pela Equipe Mista, com a Eletrônica e a Informática, sob a 

responsabilidade maior do Grupo de Pesquisa e o Sensoriamento mais sob a orientação 
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do Grupo de P&D do Cenpes. A experiência, também, foi crucial para a transferência de 

outro produto gerado no Grupo de Ótica e Instrumentação, para outra empresa já 

instalada no mercado há mais de dez anos. O PIG Geométrico se tornou o melhor do 

mundo em sua categoria, com tecnologia competitiva, dando mais informação do que os 

da concorrência, no período de 1998 a 2000. A partir de 2000 começaram a aparecer 

outros pigs, porém o PIG Geométrico da PipeWay continuou competitivo. A Empresa 

foi vencedora de várias licitações e deteve, entre 1999 e 2003, 80% do mercado da 

Petrobrás de inspeção de dutos com este tipo de instrumento. A PipeWay atendia 

diretamente ao mercado brasileiro na inspeção de amassamentos em dutos com o PIG 

Geométrico, e indiretamente, ao mercado latino-americano, em parceria com três 

empresas multinacionais. 

 

O terceiro marco no desenvolvimento da PipeWay foi a decisão, em 2002, de fazer 

leasing de PIGs Geométricos a três ou quatro empresas multinacionais para atingir 

vários países nos mercados americano, europeu e asiático. Esta decisão permitiu a 

capitalização da Empresa para continuar a expansão dos serviços com o PIG Magnético 

e os investimentos na construção de uma rede de agentes para a conquista direta de 

novos mercados. No início de 2005 havia 16 PIGs Geométricos alugados, com um 

planejamento de chegar a 20 até o final deste ano. A Pipeway estava com dificuldades 

para alocar recursos na engenharia de produto do PIG Magnético, que identificava a 

corrosão nos dutos, o segundo produto de inspeção que terminou de ser desenvolvido 

pela Equipe Mista formada pelo Grupo de Pesquisa Universitário e pelo Grupo de 

Inspeção de Dutos, do Cenpes. Através do primeiro Edital Inovação do Fundo Setorial 

CT-Petro, da Finep, em 2001, teve aprovado um financiamento para passar a limpo a 

tecnologia desenvolvida e realizar a transferência, do Grupo para a Empresa. 

Tecnologicamente mais avançado, o PIG Magnético objetivava diagnosticar a corrosão 

em dutos. A participação neste novo instrumento de financiamento à inovação foi uma 

forma de manter o fluxo de novos produtos e novas tecnologias para a Empresa. O 

Projeto permitiu a construção dos primeiros Pigs Magnéticos pela PipeWay, para entrar 

no mercado e atender aos seus primeiros clientes. Na opinião do Dr. Cláudio Camerine, 

do Cenpes, se o Pig Geométrico necessitou de 60% ser passado a limpo pela PipeWay, o 

Pig Magnético só teve que ser passado a limpo em 20% da tecnologia. Ele já estava 

mais perto da ferramenta industrial. 
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Com a entrada em operação da nova linha de serviços de inspeção de corrosão em 

dutos, utilizando o Pig Magnético, em janeiro de 2003, a PipeWay passou a poder 

participar diretamente de licitações internacionais realizando os dois tipos de inspeção, 

de amassamentos e de corrosão em dutos. O custo da inspeção de corrosão era 

aproximadamente sete vezes maior do que o custo de inspeção de amassamentos. 

Devido a esta diferença de custos, a PipeWay passou a disponibilizar diretamente os 

seus serviços, competindo com as empresas multinacionais. A sua maior concorrente, a 

GE – General Electric, era a empresa que tinha maior capital para investir. Ela comprou 

duas outras empresas que fabricavam Pigs. Porém, como toda grande empresa, 

trabalhava com ferramentas padrão, participando das licitações de grandes conjuntos de 

linhas de dutos. Para que a PipeWay fosse competitiva no mercado de inspeção de 

dutos, foi necessária a elaboração de uma estratégia para atingir nichos de mercado, nos 

quais uma empresa do tipo da GE não fosse adequada. “A tecnologia, por mais 

avançada que seja, hoje em dia é uma commodity. Com uma razoável quantia, você até 

consegue desenvolver e ter acesso à tecnologia” (Eng. Guto, Presidente da PipeWay, 

entrevista em 16/03/05). O desafio, então, consistia em qual a melhor maneira de 

utilizar a tecnologia e como se relacionar com os clientes, além de ser competitivo no 

preço e ter uma excelente qualidade no serviço. Preço e qualidade são pré-requisitos 

para que o cliente não escolha imediatamente uma empresa reconhecida no mercado 

como a GE.  

Então a gente está procurando espaço para ser competitivo de preço e 
ter o referencial de atendimento. ... É a maneira como a gente usa a 
tecnologia, a maneira como a gente chega ao cliente, a maneira como 
a gente se adapta às necessidades do cliente. Então, existe hoje um 
mercado não assistido pelas grandes, que é o que a gente chama as 
‘linhas difíceis’ e as ‘linhas não pigáveis’. Então a gente está 
investindo nas duas que são um nicho dentro do nicho. Um exemplo: 
o cliente tem uma linha com essas características em que o serviço 
padrão não consegue fazer aquele trabalho. É preciso fazer uma 
adaptação. A gente, para fazer a adaptação, é muito mais rápido e 
muito mais barato. Para a gente é interessante fazer esse tipo de 
serviço. É um nicho que se aplica às ‘linhas difíceis’. Acabamos de 
fazer isso. É uma maneira de você se consolidar no mercado, ser 
conhecido, fazer uma parceria (Eng. Guto, Presidente da PipeWay, 
entrevista em 16/03/05).  

 

As ‘linhas não pigáveis’ são aquelas que não têm condição de ser inspecionadas com os 

PIGs padrão, portanto há necessidade de serem desenvolvidas soluções específicas. 

Tanto as ‘linhas difíceis’, como as ‘linhas não pigáveis’ são nichos importantes para a 

PipeWay, adequados às características de empresa pequena ou média, de alta tecnologia, 
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que mantém um investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, como veremos 

adiante. 

 

A PipeWay, agora tendo condições de realizar a inspeção completa, também queria 

participar das concorrências nesse grande mercado das linhas convencionalmente 

pigáveis, que normalmente vêm em grandes pacotes. Neste mercado, o serviço de 

inspeção de amassamentos, realizado pelo PIG Geométrico, é de 15% do total do 

serviço contratado e o serviço de inspeção de corrosão, realizado pelo PIG Magnético, é 

de 85% do total. Para isto, a Empresa começou a trabalhar, em 2004, na montagem de 

uma rede de agentes no mercado latino-americano, para tratar diretamente com os 

clientes. A rede de agentes seria constituída por três empresas PipeWay, a matriz no 

Brasil e as outras duas filiais, na Argentina e na Venezuela, países que possuem uma 

grande malha de dutos. Os outros países da América Latina seriam atendidos pelas três, 

cada uma com sua área de cobertura, auxiliados por empresas representantes locais. A 

PipeWay Argentina estaria operacional até o final de 2005. Havia necessidade de 

ampliar a escala de atuação da PipeWay no mercado latino-americano, visando, 

também, a construção de um maior número de PIGs, de modo que a Empresa tivesse 

ferramentas suficientes para entrar no mercado norte-americano, que é muito maior. 

Havia duas alternativas sendo analisadas para atuar nos Estados Unidos. Uma primeira 

era a parceria com uma empresa que passou a ter uma atuação mundial, em uma área 

próxima à da PipeWay, que apresentaria a Empresa e a ajudaria a conquistar mercado, 

mediante o recebimento de royalties. A outra alternativa correspondia a uma empresa 

específica, com a qual estava em contato, em 2005, para ser um agente da PipeWay no 

mercado norte-americano. 

 

A relação da PipeWay com grupos de pesquisa universitários era bastante intensa. Eram 

realizados desenvolvimentos incrementais na Empresa. Para o desenvolvimento de 

novos tipos de PIGs, a Empresa utilizava pesquisas cooperativas com grupos de 

pesquisa universitários. A Empresa contratou o Grupo de Ótica e Instrumentação para 

desenvolver uma miniaturização de eletrônica para um PIG. A PipeWay também estava 

desenvolvendo uma pesquisa cooperativa, aprovada no âmbito do CT-Petro/ Pesquisas 

Cooperativas 02/2004, com o Grupo de Ótica e Instrumentação. A Empresa convidou o 

Grupo para se candidatar à Chamada Pública da Finep. O objetivo era o 

desenvolvimento de soluções de inspeção para ‘linhas não pigáveis’, em 18 meses. A 
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Empresa se comprometeu a dar uma contrapartida financeira de 30% do valor do 

projeto. Um grupo de pesquisa da USP convidou a PipeWay para participar, em 

parceria, de uma Chamada Pública da RBT – Rede Brasileira de Tecnologia 01/2004. 

Também tiveram este projeto aprovado e estavam desenvolvendo um transdutor de 

ultrassom, que era uma parte de um novo tipo, o PIG Ultrassônico, em 18 meses. Este 

projeto complementava um outro aprovado no Edital Rio-Inovação, financiado pela 

Faperj, que objetivava a construção de um PIG Ultrassônico, em 18 meses. É pré-

estabelecido no Edital, que a Faperj receberá 0,5% do faturamento sobre a utilização do 

PIG Ultrassônico. Havia uma parceria com o Instituto de Automática Industrial da 

Espanha e uma empresa egressa deste Instituto, que fabricava um circuito eletrônico de 

excitação do Pig Ultrassônico. A PipeWay realizava estas três parcerias com vistas a 

desenvolver este novo tipo de Pig, aumentando os tipos de ferramentas que utilizava e 

diversificando os serviços prestados pela Empresa. 

 

A PipeWay, também, fazia desenvolvimento em conjunto com empresas parceiras/ 

clientes como a Petrobrás. Eram encomendas com contratos de risco. Podia ser do tipo 

de um pagamento reduzido inicial, que no caso de ter sucesso era feito o restante do 

pagamento. Ou era dado um preço fechado total, e se não tivesse sucesso era feito um 

desconto. Com a Petrobrás, a Empresa estava desenvolvendo um produto para 

inspecionar uma “linha difícil”, considerada impossível de ser inspecionada pelos Pigs 

padrão. A PipeWay propôs fazer uma ferramenta específica para esta linha. Já estava 

com 90% de acerto. Contratualmente já atendia às expectativas da Petrobrás. O Pig 

especialmente construído para esta linha estava sendo repassado pelo duto, por 

segurança, de modo a confirmar o sucesso da solução (maio de 2005). Um outro serviço 

foi feito, para localizar problemas existentes em linhas de dutos na Baía da Guanabara. 

A Petrobrás não tinha tecnologia específica para diagnosticar estes problemas e tinha 

que enviar mergulhadores para fazer verificações em uma área muito grande. A 

PipeWay se dispôs a fazer uma ferramenta para diagnosticar os problemas em uma linha 

de dutos piloto, para poder diminuir a área de mergulho. Caso funcionasse a ferramenta, 

seriam realizados os serviços nas demais linhas com os mesmos problemas. Esta 

ferramenta se tornou um novo produto da PipeWay, batizado como Localizador de 

Anomalias. O contrato da Baía de Guanabara terminou, e esta Empresa estava 

negociando aplicar este mesmo produto em outra área, em Natal. 
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Um outro tipo de parceria, considerada pela PipeWay, era a de aluguel dos Pigs 

Geométricos. Esta parceria era muito antiga, com a empresa Tuboscope.  

 

Foi a primeira grande empresa que acreditou na gente, que nos 
contratou, deu chance. A gente nunca tinha feito um serviço de 
inspeção e ela nos deu a chance. Foi nossa primeira inspeção ... em 
outubro de 1998. O Nelson (um dos sócios fundadores) era 
representante da Tuboscope. Ele nos recomendou e fomos juntos 
(Presidente da PipeWay, Eng. Guto, entrevista em 16/04/05). 

 

Na América Latina, a PipeWay fazia as inspeções para a Tuboscope. Nos outros 

mercados mundiais, esta empresa alugava os PIGs e realizava o serviço. Havia parcerias 

com empresas construtoras de linhas de dutos. Como vimos anteriormente, quando as 

linhas ficavam prontas, era necessário realizar uma inspeção para confirmar que não 

havia amassamentos, antes de entregar ao cliente. Algumas empresas trabalhavam em 

parceria com a PipeWay há anos, solicitando os seus serviços. 

 

O Presidente da PipeWay preferia escolher fornecedores que eram pequenas empresas 

nascentes, principalmente porque eram serviços com necessidade de prazo rígido. Na 

grande empresa a comunicação era feita com um sub-gerente e não havia como 

pressionar pelo cumprimento estrito de prazos. Na pequena empresa a comunicação era 

com o dono, que sabia quais as dificuldades enfrentadas por uma pequena ou média 

empresa, e iria tomar as providências necessárias para cumprir o prazo acordado. Desde 

o início da Empresa, e durante algum tempo, a PipeWay teve uma parceria abrigando 

uma pequena empresa, a Imagem Mecânica, fornecedora, dentro de suas instalações, 

viabilizando a consolidação desta. A empresa fornecedora começou com a PipeWay, 

como sua única cliente, e foi ampliando a sua carteira de clientes. Com a necessidade de 

mudança de sede da PipeWay, para ampliação da área produtiva, a empresa instalou-se 

em sede própria, continuando a ser fornecedora da PipeWay. 

 

Podemos observar que a PipeWay tinha uma grande capacidade de fazer parcerias, não 

apenas com grupos de pesquisa universitários, como também com fornecedores e, 

principalmente, com clientes. Esta estratégia de atuação em parceria era um valor para a 

Empresa, proporcionando relações duradouras, tanto na pesquisa e desenvolvimento, 

quanto na ampliação de sua carteira de clientes, através da manutenção dos antigos e 

indicação de novos através daqueles. O Presidente reconhecia que esta valorização da 

parceria era uma característica da cultura acadêmica, onde os grupos de pesquisa 
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realizavam seus projetos cooperativos através de parcerias com empresas, com a 

montagem de grupos mistos. O aprendizado de realizar pesquisa e desenvolvimento em 

parceria se tornou um valor para a empresa, e um nicho de mercado, como vimos, em 

que a PipeWay tinha, como dois dos seus nichos de mercado as “linhas difíceis” e as 

“linhas não pigáveis”, cujo foco era o desenvolvimento de instrumentos específicos, que 

demandavam pesquisa em cooperação com o cliente. 

  

A PipeWay tem sido reconhecida como um caso de sucesso empresarial. O seu 

Presidente, um caso exemplar de Empreendedor. A Empresa obteve o primeiro lugar na 

categoria Pequena Empresa, da Etapa Sudeste do Prêmio Finep de Inovação 

Tecnológica, em 2003. No ano seguinte, obteve o primeiro lugar do Prêmio Finep de 

Inovação Tecnológica, em âmbito nacional, nesta mesma categoria. O Presidente da 

PipeWay, José Augusto Pereira da Silva, foi um dos vencedores da quinta edição do 

Prêmio Ernst & Young – Empreendedores do Ano 2003 na categoria Emerging. O 

Presidente da PipeWay talvez seja um dos principais exemplos, entre os casos 

estudados, do novo tipo de empresário que a PUC-Rio teve como objetivo, ao iniciar o 

Programa de Formação de Empreendedores e a Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica. Esperava-se que este novo empresário soubesse valorizar a interação com 

a Universidade e buscasse conhecimento tecnológico e parcerias, com os grupos de 

pesquisa, no desenvolvimento de novos produtos e/ou serviços. Como vimos, havia uma 

parceria constante com o Grupo de Ótica e Instrumentação, visando o desenvolvimento 

de novos tipos de PIGs, financiada pela própria PipeWay diretamente ou no âmbito de 

programas de financiamento estaduais ou federais. O empresário considerava algumas 

características da cultura acadêmica como um valor, a serem adaptadas para a Empresa. 

A Empresa investiu 5% do seu faturamento de 1998 a 2004. A PipeWay, com base nos 

contratos vigentes, investirá 30% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento, 

tanto internamente na Empresa, como em pesquisas cooperativas com os grupos 

universitários parceiros e seus clientes/ parceiros, nos anos de 2005 e 2006. 

 

Uma das características dos grupos de pesquisa acadêmicos era o conhecimento de 

todos os participantes do grupo pelo seu coordenador. O Presidente da PipeWay 

considerava que o dirigente tinha que estar perto de todos os funcionários da Empresa. 

Ele tinha como objetivo ter uma conversa com cada funcionário, uma vez ao ano, para 

perceber as expectativas e necessidades de cada um e negociar onde a Empresa poderia 
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ajudar. Todo mês era realizada uma festa para os aniversariantes e, além da 

confraternização, os dirigentes anunciavam os novos contratos que foram fechados e os 

resultados obtidos ao término dos contratos vigentes. Eram comemoradas, também, as 

vitórias da Empresa. Já foram realizados dois Programas de Integração com todos os 

empregados e Diretoria da PipeWay. Foram programas planejados pelos próprios 

integrantes da área de Recursos Humanos em conjunto com os sócios fundadores. O 

bom interrelacionamento entre os empregados, e entre estes e a alta administração da 

Empresa é um valor para a PipeWay. O Eng. Guto considerava que esta capacidade de 

entrosamento com a Diretoria e entre os próprios empregados, fazia com que estes se 

comprometessem com a organização. Se fosse necessário virar a noite para cumprir um 

prazo contratual, todos iriam colaborar. Outra característica da cultura acadêmica era 

uma relação mais informal quanto ao controle de horário. A Empresa pensou em colocar 

um controle mais formalizado, utilizando um banco de horas, porém considerou que não 

seria o mais apropriado. Havia um cartão de ponto, porém voltou a valorização do 

comprometimento com o trabalho, mantendo o controle informal. 

 

4.1.7. Grupo de Rádio Propagação do Cetuc/PUC-Rio 

4.1.7.1. Histórico do Grupo de Rádio Propagação 

O Grupo foi criado com o Cetuc, em 1965, e se relacionou com todos os órgãos 

governamentais e empresas públicas criados visando o desenvolvimento do setor de 

telecomunicações do País. Seus primeiros projetos foram solicitados pelo Conselho 

Nacional de Telecomunicações (Contel), e serviram de base para a elaboração de 

normas técnicas para o Serviço Nacional de Radiodifusão. Em seguida foram realizadas 

as pesquisas na área de radiometeorologia, devido à importância dos fenômenos 

atmosféricos na propagação em altas freqüências e do desconhecimento do 

comportamento dos parâmetros rádioclimáticos em regiões equatoriais e tropicais. 

Desde sua criação até a privatização, a Embratel contratou projetos no âmbito de um 

programa teórico-experimental sobre os desempenhos de sistemas rádioanalógicos e 

rádio-digitais. Na área de sistema satélite foi desenvolvido um método de previsão dos 

efeitos de atenuação dos sinais por chuvas. Na área de sistemas celulares, foi 

desenvolvido um sistema inteligente gerador de mapas digitais de terreno, que serve de 

suporte para um programa que calcula a cobertura de área e dimensionamento de 

sistemas celulares, analógicos e digitais. Diversos projetos realizados no âmbito da 
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interação com a Embratel, iniciados em 1989, permitiram desenvolver um modelo de 

previsão das condições de radio propagação no Brasil. Como produto desta cooperação 

foi desenvolvido um software para aplicação deste modelo, que foi customizado e 

integrado ao sistema existente na Embratel para utilização de seus técnicos como 

instrumento regular de trabalho, em julho de 1999. Nesta data encerrou-se a parceria de 

mais de dez anos com a Empresa. 

 

O Grupo de Rádio Propagação sempre colocou como atividade fundamental a 

prospecção de novas tecnologias na área de telecomunicações, com investimento do 

próprio Grupo para o domínio inicial destas tecnologias. Por exemplo, no caso da área 

de tecnologia celular, não conseguiu obter financiamento específico antes da entrada das 

empresas de telefonia móvel, tendo que utilizar uma parcela das horas dos recursos 

humanos alocados em projetos financiados como investimento nesta nova área. Logo 

quando começou a se estruturar esta área de tecnologia móvel no Brasil, o Grupo já 

tinha adquirido competência para propor projetos e atender a solicitações de empresas 

públicas e privadas, passando a ser financiada por estas atividades de consultoria. 

 

Foi criada uma empresa de base tecnológica, a DSC Tecnologia, por dois alunos do 

Grupo de Pesquisa. O Grupo contratou esta empresa egressa para prestar serviços no 

âmbito de dois contratos em 1995/96, um com a Embratel e outro com o Sindicato das 

Empresas Distribuidoras de Combustíveis. Em 1997, o Grupo de Pesquisa e a DSC 

Tecnologia elaboraram um projeto conjunto para desenvolver um software 

“Dimensionamento de Sistemas de Rádio Freqüência”, com vistas à sua exportação. O 

Projeto foi aprovado pelo Programa Softex e financiado parcialmente pela Finep. Durou 

três anos e gerou dois módulos. Os parceiros buscaram investidores para a geração dos 

módulos restantes. Como não foi possível conseguir investidores estrangeiros, o 

investimento para continuar o desenvolvimento do produto foi realizado pela DSC e por 

três pesquisadores do Grupo, no papel de angels. Foi gerado o produto batizado de 

NetDimension, que a DSC passou a comercializar, com auxílio do Grupo de Pesquisa 

na divulgação para parceiros da academia. Esta foi a primeira experiência da 

Coordenadora do Grupo de Pesquisa com a geração de um produto e comercialização 

por uma empresa privada. Tanto esta experiência, quanto aquela vivenciada no período 

em que foi Diretora do Cetuc, possibilitaram uma aprendizagem fundamental para as 

novas atividades empresariais da pesquisadora. 



 

 147

 

Com a privatização do setor de telecomunicações do Brasil, houve uma mudança radical 

na demanda por pesquisa, desenvolvimento e serviços na área de telecomunicações. 

Após 1999, os projetos com a Telebrás e a Embratel foram terminando e não houve 

novos contratos. Nos três anos que se seguiram, o Grupo de Pesquisa deixou de ter 

fontes de financiamento de pesquisas de médio e longo prazos. O período de 1999 a 

2002 foi de grandes dificuldades para o Grupo, de desmonte da equipe, com perda de 

muitos de seus integrantes. Os novos projetos, de curto prazo, tinham como objetivo a 

solução de problemas específicos das empresas privadas que estavam se instalando no 

país, ou das empresas recém privatizadas. As demandas das empresas eram de prestação 

de serviços, sem qualquer componente de pesquisa ou desenvolvimento. Portanto, não 

se adequavam aos objetivos e interesses do Grupo de Pesquisa. No entanto, tal tipo de 

serviços poderiam ser prestados por uma pequena empresa de base tecnológica, com 

capacitação para a sua realização. No final de 2001, a Coordenadora do Grupo recebeu 

uma proposta que era um desafio profissional, de implantação de uma cobertura de 

celular para o Metrô do Rio, em três meses. A pesquisadora decidiu, então, abrir uma 

empresa, a Wings Telecom, com quatro ex-alunos que haviam terminado doutorado e 

mestrado. Diminuiu o tempo de dedicação na PUC-Rio e passou a ser presidente e 

principal acionista da empresa egressa do Grupo. 

 

Uma vez que o Funttel - Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para o 

Setor de Telecomunicações se tornou operacional em 2002, o Grupo de Pesquisa, outros 

grupos do Cetuc e o Departamento de Informática se candidataram com projetos para a 

implantação de dois novos laboratórios. A proposta destes laboratórios faz parte da 

preocupação em prospectar e pesquisar as tecnologias portadoras de futuro. As 

propostas foram aprovadas, recebendo recursos tanto para os laboratórios, quanto para a 

realização de pesquisas de médio e longo prazo, no âmbito destes laboratórios. Foram 

criados, em maio de 2002, estes dois novos Laboratórios, oriundos das atividades do 

Laboratório de Radio Propagação: Laboratório de Comunicações Wireless e 

Laboratório de Comunicações de Banda Larga. Este último é um laboratório 

interdisciplinar pois, apesar de coordenado pelo Grupo de Rádio Propagação, possui 

também integrantes do Grupo de Sistemas de Telecomunicações do Cetuc e do Grupo 

de Redes, do Departamento de Informática.  
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Como vemos na apresentação institucional,  

 

nos últimos anos o Grupo tem procurado dar a seus resultados de 
pesquisa aplicada e desenvolvimento a forma de produto. 
Conseqüentemente, além do projeto conjunto com o CPqD/Telebrás, 
diversos outros vêm sendo realizados, incluindo consultoria e 
prestação de serviços para empresas que atuam na área de 
Telecomunicações, como Telemig, Telepar, Telesc, Telems, Embratel 
e Petrobrás. Estes projetos envolvem o desenvolvimento de métodos e 
ferramentas de suporte (software) para o dimensionamento de enlaces 
rádio e a realização de medidas de efeitos de propagação. (Home-page 
do Cetuc, junho de 2002).  

 

Neste Grupo, já existia, nesta época, a preocupação explícita com a transformação dos 

resultados de pesquisa aplicada e desenvolvimento em produtos. 

 

Foram várias as interações do Grupo de Rádio Propagação com grandes empresas 

estatais. Escolhemos uma delas, a Embratel, depois privatizada, para estudar mais 

profundamente, focando na transferência de tecnologia, aprendizagem dos parceiros e 

evolução nas modalidades de interação. A seguir serão analisadas, também, as relações 

do Grupo de Pesquisa com suas empresas egressas DSC Tecnologia e Wings Telecom. 

Por último serão abordados os projetos cooperativos financiados por Fundos Setoriais, a 

partir de 2002. 

 

4.1.7.2. O Grupo de Rádio Propagação e a Embratel 

O objetivo desta interação, do ponto de vista do Grupo de Pesquisa, era estudar a 

influência da chuva no desempenho do sistema de comunicações por satélites, enquanto 

que, segundo a Empresa era obter dados, não disponíveis no Brasil, naquele momento, 

para permitir um dimensionamento mais preciso do sistema de satélite e estações 

terrenas envolvidas da Embratel. Em 1989 a Empresa solicitou um estudo das condições 

de propagação no Brasil e o Grupo sugeriu que, além disto, se fizesse um modelo de 

previsão das condições de propagação nas diversas regiões rádio-climáticas do Brasil, o 

que foi aceito e definidas as regiões prioritárias para a Empresa. Em 1992, numa 

segunda fase do projeto, passou-se a usar os receptores de beacon, que utilizam 

tecnologia mais avançada e possuem maior sensibilidade que os anteriores. Em 1994 

foram obtidos mais financiamentos pela Finep, MCT e Fondazione Ugo Bordoni (Itália) 

para um projeto complementar, que permitiram a expansão da pesquisa e novos 

equipamentos até 1997. Com relação à Embratel, foram gerados os dados sobre as 
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condições brasileiras, desenvolvido o modelo de previsão e um software na forma de 

um protótipo, apresentados em dezembro de 1998 no seminário de final do contrato. 

Foram aprovados pela Empresa e foi negociada uma etapa complementar para realizar 

uma customização para que os técnicos utilizassem o software integrado ao sistema já 

existente na Embratel. 

 

Na interação com a Empresa, o conhecimento gerado na fase inicial, de logística e 

execução da instalação para coleta dos dados, realizada pelos pesquisadores do Grupo 

em conjunto com técnicos da Empresa, eram dados obtidos no Campo, sobre as chuvas 

e as atenuações de sinal correspondentes, para vários locais escolhidos como 

prioritários. Na segunda fase, realizada pelos participantes do Grupo, foram tratados os 

dados e transferidas para a Empresa, modelagem e simulações para o Brasil. A 

transferência do conhecimento entre os parceiros foi realizada, nestas duas primeiras 

etapas, através de Relatórios escritos mensais, para acompanhar o andamento da 

pesquisa e seminários para discussão dos resultados, de seis em seis meses, com uma 

apresentação seguida de debate. Os conhecimentos transferidos eram codificados, sendo 

que na primeira fase, em que houve uma equipe mista trabalhando no Campo, foram 

transferidos também conhecimentos tácitos entre os parceiros, pois ambas as equipes 

possuiam experiência de campo, complementar. Na terceira fase, de customização do 

software e integração ao sistema da Embratel, foi alocado um funcionário para trabalhar 

junto com os pesquisadores do Grupo, constituindo-se novamente uma equipe mista, 

com participantes dos dois parceiros. O novo protótipo foi implantado na Empresa em 

julho de 1999, encerrando o projeto iniciado em 1987. Houve um início de negociação, 

a seguir, visando a transformação deste software em um produto para que a Embratel 

pudesse entregá-lo ao cliente, junto com a venda do serviço da Empresa. Porém, não foi 

concretizado nenhum contrato neste sentido. 

 

Podemos observar que a geração do conhecimento foi realizada pelo Grupo de Pesquisa 

e houve transferência para a Empresa. A direção inversa, de transferência de 

conhecimento da Empresa para o Grupo se deu na primeira fase, onde o conhecimento 

tácito dos funcionários da Empresa foi trocado com os componentes do Grupo por 

ocasião do trabalho de campo. Na última etapa, também foi transferido conhecimento 

sobre o sistema utilizado pela Embratel, para o Grupo de Pesquisa, de modo a viabilizar 

a customização do software. Houve troca de conhecimento entre pessoas das duas 



 

 150

equipes, gerando o software customizado e sua implantação no sistema da empresa, 

além de treinamento dos funcionários para sua utilização. Os dois modelos de interação 

utilizados foram: (a) consultoria, para conhecimento das condições brasileiras de 

propagação e (b) geração de um protótipo a ser introduzido no processo de trabalho dos 

funcionários da Empresa, com resolução de um problema de otimização na implantação 

da infra-estrutura de antenas e melhoria dos serviços prestados pela Empresa. 

 

4.1.7.3. O Grupo de Rádio Propagação e a DSC Tecnologia 

A DSC Tecnologia é uma empresa de base tecnológica, formada por dois ex-alunos do 

Grupo. Em 1995 o Grupo de Rádio Propagação/ Cetuc contratou a DSC, sob a forma de 

serviços de terceiros, no âmbito de um contrato com a Embratel (1995/96) e de outro 

contrato com o Sindicato das Empresas Distribuidoras de Combustíveis (1995/96). Em 

1997, a DSC se interessou por uma nova linha de pesquisa que começava a ser 

desenvolvida no Grupo. Estes dois parceiros, empresa privada de base tecnológica e 

Grupo de Pesquisa, interessando-se pelo desenvolvimento de novos produtos, iniciaram 

um trabalho conjunto de formatar um projeto para desenvolver e exportar o software 

“Dimensionamento de Sistemas de Rádio Freqüência”. Apresentaram o projeto ao 

Programa Softex e foram aprovados. Firmaram, então, um contrato de parceria, guarda-

chuva, através deste Programa, em novembro de 1997, para desenvolver dois módulos 

como demonstração do potencial destes software para dimensionamento de sistemas de 

telecomunicações utilizando a tecnologia WLL. Parte do dinheiro foi financiado pela 

Finep. O que a DSC pagava de juros do empréstimo, ela recebia sob a forma de bolsas. 

 

Foram realizadas versões demo em CD para serem distribuídas no Brasil e no exterior 

para buscar investidores para os módulos restantes e para a comercialização dos 

produtos. Contrataram a empresa Deltatec para buscar investidores no exterior. Não foi 

conseguido nenhum investimento. Esta interação no âmbito do Softex foi até 1999. Os 

módulos que foram elaborados eram para Sistemas MMDS e LMDS, dois tipos de 

sistemas utilizados pelas televisões e para transmissão de dados; PCS – Sistemas de 

comunicações pessoais; sistemas de comunicação celular para empresas telefônicas; 

sistemas de comunicações terrestres, por exemplo entre cidades; e sistemas que utilizam 

satélites. Estes novos software para dimensionamento de sistemas de telecomunicações 

usam modelos muito mais otimizados, que detém um conhecimento maior do que o que 
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estava disponível naquela época no mercado. Para a realização de todos estes módulos, 

o Grupo negociou a entrada de mais um parceiro, a empresa Digimapas, de São Paulo, 

para fornecer os mapas digitais, utilizados pelo software. Assim, existiu uma parceria 

Grupo de Rádio Propagação/Cetuc, DSC Tecnologia e a empresa Digimapas, existente 

no mercado, com produtos que agregariam valor aos produtos das parceiras iniciais. 

Durante algum tempo buscou-se investidores, para empacotar e vender o produto no 

mercado mundial. Houve divergências de princípios e valores do Grupo e da DSC com 

relação aos da empresa Digimapas, levando à interrupção da parceira com esta última. 

 

A partir de 1999, o investimento foi feito pela própria DSC e pessoas físicas, três 

pesquisadores do Grupo, no papel de investidores anjos, para continuidade do projeto 

para aplicações em sistemas de comunicação sem fio com tecnologia celular. Este 

investimento resultou em que os pesquisadores tivessem 30% da propriedade do novo 

produto, chamado de NetDimension. A DSC mantinha oito profissionais contratados 

alocados no desenvolvimento dos sistemas. Em setembro de 1999 pagavam à PUC as 

horas da pesquisadora senior para orientar os serviços que eram vendidos para várias 

empresas. Como a DSC decidiu focar na venda de sistemas, a pesquisadora utilizou uma 

empresa SMP Consultores Associados para atender a solicitações de serviços, utilizando 

o NetDimension, de maio a dezembro de 2001. O Grupo de Rádio Propagação, que é 

um Grupo de Pesquisa, não tem como objetivo dar consultoria ou prestar serviços que 

não contenham um forte viés de inovação. Assim, foram vendidas algumas cópias do 

produto para clientes, através do Cetuc, por meio de sua rede de relacionamentos com o 

mercado, porém a empresa DSC mudou de foco e ofereceu à empresa Wings Telecom, 

que estava sendo criada em dezembro de 2001, 70% da propriedade do produto, com a 

condição de que esta empresa fizesse o suporte aos clientes que já haviam adquirido a 

ferramenta, o que foi aceito. Chamamos a atenção para a parceria estabelecida entre o 

Grupo de Pesquisa e esta empresa de base tecnológica, DSC Tecnologia, empresa 

egressa do Grupo, que foi realizada por uma equipe mista, com integrantes do Grupo e 

da Empresa. A propriedade intelectual foi dividida entre os dois parceiros, com 

percentuais diferenciados de acordo com o investimento de cada um na etapa 

considerada, resultando em uma troca de conhecimentos, tanto codificados quanto 

tácitos, em um modelo de interação que podemos chamar de projeto de cooperação bem 

equilibrado. Cada parceiro contribuiu com a sua competência, que se mostrou 

complementar ao do outro. 
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4.1.7.4. O Grupo de Rádio Propagação e a Wings Telecom 

A coordenadora do Grupo de Radio Propagação, Profa. Marlene Pontes, recebeu uma 

solicitação de realização de um projeto de implantação de cobertura celular da ATL no 

Metrô do Rio de Janeiro, em tempo recorde, de três meses, para completar uma 

implantação mal sucedida, contratada anteriormente com uma empresa estrangeira. O 

tempo exíguo e a necessidade de espaço para o trabalho da equipe de 4 ex-alunos, 

convidada pela pesquisadora, assim como a inadequação deste tipo de solicitação aos 

objetivos do Grupo de Pesquisa, fizeram com que a Profa. Marlene decidisse pela 

abertura de uma nova empresa de base tecnológica, a Wings Telecom. Esta Empresa 

tinha como objetivo a realização de consultoria e prestação de serviços na área de 

telecomunicações, inicialmente utilizando a ferramenta NetDimension, que dispunha de 

uma tecnologia avançada em relação às análogas do mercado, possuindo uma 

potencialidade ainda não totalmente explorada na época. A Wings Telecom foi formada 

por quatro sócios investidores, sendo que três não atuavam na Empresa e um era 

Assessor de Tecnologia, e cinco sócios que integraram inicialmente a equipe. A sócia 

majoritária foi a Profa. Marlene, e os outros quatro ex-alunos, por ela convidados, eram 

sócios e integrantes da Empresa: Luiz Cláudio Prazeres Gonçalves, Erick, Bruno Maia e 

Márcio. 

 

Luiz Cláudio entrou para o Grupo de Rádio Propagação visando realizar um trabalho de 

iniciação científica, sob orientação da Profa. Marlene. Quando houve uma oportunidade, 

foi trabalhar como estagiário/ programador, e como contratado para montar as redes de 

computadores da DSC Tecnologia, na época em que o Grupo de Rádio Propagação 

realizou o desenvolvimento do NetDimension em conjunto com a DSC. As suas 

características como empreendedor, que aos 22 anos já tinha criado quatro empresas, 

sendo duas informais, desde os 15 anos de idade, além de sua competência como 

engenheiro de computação, foram aspectos relevantes para que a Prof. Marlene o 

convidasse para ser sócio e integrante da Wings. Os cinco sócios atuantes da Empresa 

participaram, tanto do desenvolvimento do projeto de cobertura de celular no Metrô do 

Rio, da ATL, trabalho que originou a criação da Empresa, quanto da escolha e 

montagem da infra-estrutura e instalações da sede da Wings. 
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Havia um óbvio relacionamento informal entre o Grupo de Rádio Propagação e a Wings 

Telecom, pelo fato de que a Coordenadora do Grupo era a Presidente da empresa 

nascente. A partir de agosto de 2002, a Profa. Marlene passou a dedicar meio período a 

cada uma das duas posições profissionais. A Empresa contratou, em maio de 2002, um 

Diretor Executivo Financeiro- Administrativo, Dr. Alberto Elias, em tempo interal, 

outro ex-aluno da PUC-Rio, com experiência não só em tecnologia, como também em 

administração, por já ter trabalhado em diversas empresas privadas. A visão da 

Presidente da Wings é que o diferencial da Empresa está no forte componente 

tecnológico e na possibilidade da Empresa se manter atualizada, dominando as 

tecnologias do futuro. Também como Coordenadora do Grupo de Rádio Propagação, 

sempre colocou como atividade fundamental do Grupo a prospecção de novas 

tecnologias na área de telecomunicações, com investimento do próprio Grupo para o 

domínio inicial destas tecnologias. 

 

Nos anos de 2002 e 2003 o mercado de telecomunicações esteve muito difícil e houve 

diminuição de projetos. Após os primeiros serviços no início de 2002, seguiu-se um 

período em que não havia muitos clientes. Decidiram investir no desenvolvimento de 

instrumentos de trabalho, apostando na recuperação da demanda. Foi desenvolvido um 

software de planejamento de redes ponto a ponto, de enlaces de comunicações. Este 

produto, mais adequado aos trabalhos realizados pela Empresa, foi chamado 

Wingsplanner. De certa forma era um herdeiro do NetDimension, com um domínio de 

atuação mais restrito para ficar mais barato. Foi patenteado. Desde então a Empresa 

vende o software e também vende serviços realizados com ele. Houve necessidade de 

recorrer a empréstimos, em 2003, e foi reconhecida a necessidade de investidores. 

Houve negociações com dois grupos. A Empresa foi investida por uma empresa 

familiar, que procurava diversificar seus investimentos. Em 2003 saiu Erick, sócio 

fundador, para trabalhar no grupo TeCGraf, da PUC-Rio. Foi contratado, entretanto, em 

2003, um Diretor Comercial, Bruno Malburge, que tinha sido aluno do Cetuc na década 

de 70 e havia trabalhado em várias posições em empresas privadas do setor, 

principalmente na área comercial. Neste ano ele trabalhava em São Paulo e queria vir 

para o Rio. No ano seguinte, 2004, a Wings Telecom contratou um Gerente de 

Negócios, José Afonso, para formatar novos negócios. Anteriormente era contratado 

pela Anatel. Depois de sua entrada na Wings, realizou o concurso para a Anatel, passou, 
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porém considerou melhor manter-se na Empresa. Uma vez na Wings, foi fazer mestrado 

no Cetuc, para continuar a sua formação técnica. 

 

De fato, no ano de 2004 houve uma demanda grande de projetos, principalmente de 

medidas de radiação não ionizante nas antenas, para as operadoras Oi, Tim e Claro. A 

Empresa já emitiu mais de 2000 (dois mil) laudos. Apesar de haver outras empresas que 

fazem este tipo de serviço, a Wings tem sido contratada com mais freqüência. O perfil 

profissional das pessoas que trabalham na Wings é um diferencial competitivo da 

Empresa. Outro diferencial da Empresa é a sua política de automatizar todos os seus 

processos. Todos os sistemas utilizam software para agilizar o seu processo. Os laudos 

radiométricos são um exemplo, uma vez que o sistema desenvolvido permitiu a emissão 

desta quantidade de laudos com uma pessoa na sede da Wings e uma pessoa em campo, 

coordenando a terceirização da medição, que utiliza mão de obra de nível médio. 

 

Foram realizados, em 2004, projetos grandes de intercomunicação de rádios, para 12 

plataformas da Petrobrás e para o EDISE, o edifício sede da Empresa na cidade do Rio 

de Janeiro. A Embratel comprou o WingsPlanner, que é utilizado pelos seus técnicos. A 

Alcatel, empresa de equipamentos, realiza uma parceria com a Wings, contratando esta 

para fazer os projetos para os clientes que compram os seus equipamentos. Outro nicho 

de atuação da Wings é a realização de projetos das instalações para a ampliação da rede 

da Claro no Nordeste e no Centro-Oeste do País. Na área de Satélites, houve a 

contratação de um projeto pela European Space Agency, de junho de 2004 a dezembro 

de 2005, para estudar as anomalias das regiões tropicais e equatoriais para 

Telecomunicação por Satélites e Sistema de Navegação Aeronáutica. A Wings contratou 

o Grupo de Rádio Propagação para realizar a parte dos estudos. A Empresa construiu o 

banco de dados do projeto e realizou as simulações dos enlaces. Ela realiza a produtação 

no projeto. O produto inclui software, sistema e integração com equipamentos. 

 

Uma outra área de atuação é a participação em projetos cooperativos com grupos de 

pesquisa universitários, em que estes desenvolvem sistemas muito complexos e a 

Empresa tem o papel de produtar os protótipos desenvolvidos, tornando-os produtos 

comercializáveis. Neste âmbito, foi realizado um projeto “Engenharia de Redes e 

Sistemas de Banda Larga”, que inclui os Grupos de Rádio Propagação e Telemídia da 

PUC-Rio, e foi pioneiro na construção de uma rede sem fio, que comprovou que este 
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tipo de rede é tão seguro quanto qualquer rede cabeada. Tornou-se um produto utilizado 

pela comunidade de professores, alunos e funcionários da Universidade. A Wings, 

também, participou de um projeto coordenado pelo Laboratório Telemídia, no âmbito 

do Edital de TV Digital, onde a Wings participou com sua capacidade de 

desenvolvimento de infra-estrutura em telecomunicações. A Empresa participou, em 

conjunto com o Grupo de Rádio Propagação do Cetuc, e sugeriu o projeto que tem por 

objetivo a tarifação em redes sem fio, chamado “Wi-fi Bill”, aprovado no Edital de 

Software Livre. Como se pode observar, a Wings participa de projetos cooperativos com 

o Grupo que a originou e com outros grupos de pesquisa da Universidade. A Wings 

realiza projetos inovadores de iniciativa própria. O “Wi-fi Bill”, acima citado, foi fruto 

de uma iniciativa de um dos sócios/ técnicos que pesquisou sobre o conceito que, ao ser 

apresentado para os outros integrantes da Empresa, foi considerado como um futuro 

produto. Como é baseado em software livre, foi formatada uma proposta, em conjunto 

com o Grupo de Rádio Propagação do Cetuc, aprovada no Edital de Software Livre, 

com vistas a gerar um produto, WWG – Wings Wireless Gateway, que poderá ser 

baixado da internet. Com relação à Empresa, ele será utilizado em conjunto com 

software proprietários para a realização de serviços para seus clientes. O sistema de 

otimização automática de rotas entre várias centrais interconectadas, com capacidades 

limitadas, foi outro projeto inovador, de iniciativa própria da Wings. Este projeto estava 

em desenvolvimento em 2005 e se constituiria em uma proposta para um próximo 

Edital de Telecomunicações. Teve sua origem em uma demanda do Equador. 

 

Em 2005 saíram mais dois sócios fundadores, Márcio e Bruno Maia, para trabalhar na 

Claro, cliente da Wings. O único sócio-fundador, ex-aluno da Profa. Marlene que 

continuou na Empresa, foi Luiz Cláudio. Visando a ampliação de sua carteira de 

clientes, neste mesmo ano de 2005, foi contratado um vendedor em São Paulo. Realizou 

um curso de uma semana na Empresa, no Rio, onde passou um dia com cada pessoa 

encarregada de um tipo de produto ou serviço da Wings. Como o WingsPlanner é um 

produto inovador, inclusive em âmbito internacional, há possibilidade de ser 

comercializado em outros países. A Empresa começa a estudar as alternativas para 

exportar o seu produto. A certificação de qualidade ISO 9001 passou a ser um requisito 

de um dos clientes da Wings. Considerando que o mercado passaria a exigir, cada vez 

mais, este tipo de certificação, e como pré-requisito para exportação, a Wings iniciou, 

em 2004, um processo de obtenção da certificação de qualidade ISO 9001.2000, em um 
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programa compartilhado com outras nove empresas de TI, coordenado pelo Riosoft, 

agente regional do Softex. Os consultores atendem a este grupo de dez empresas, de 

forma compartilhada, dividindo o tempo de consultoria e os custos. Desta forma as 

pequenas empresas têm possibilidade de pagar pelo processo de certificação. Nesta 

direção de capacitação e certificações, dois gerentes da Empresa já têm formação em 

PMI. 

A Wings é uma empresa muito acadêmica. ... É um caso muito 
especial de empresa, pois o ambiente é muito saudável de trabalho. É 
outra visão. Chega-se tarde e sai muito mais tarde. Isto transparece em 
produtividade. Todo mundo é consciente do que tem que fazer. É uma 
característica de empresas de nível intelectual muito alto. A distância 
hierárquica entre as pessoas é muito pequena (Luiz Cláudio, entrevista 
em 13/05/05). 

 

Conforme foi relatado anteriormente, a Empresa contratou pessoas, com perfis 

específicos da área empresarial, como os Gerentes Financeiro Administrativo, 

Comercial e Marketing e de Novos Negócios. Estas pessoas, com experiência na área 

empresarial, além de seus conhecimentos específicos, contribuíram para a disseminação 

de valores e crenças compartilhadas da cultura organizacional empresarial. Podemos 

exemplificar com o depoimento de um dos sócios fundadores da Empresa, originário do 

ambiente universitário. A cultura acadêmica é descrita, por este integrante da Wings, 

como sendo a resolução do problema da melhor maneira possível, bonita e genérica. A 

cultura empresarial, ao contrário, foca o máximo, sendo a resolução do problema a 

melhor, no menor tempo e menor preço possíveis. Como a maioria dos sócios e 

integrantes iniciais da Empresa vinham da cultura acadêmica, houve um aprendizado 

com relação aos valores e funcionamento empresariais, enquanto que aqueles que 

vieram da cultura empresarial, tiveram um aprendizado em relação aos valores e crenças 

compartilhadas acadêmicas, que tornavam a Empresa singular, com vantagens 

comparativas em relação às demais empresas existentes no mercado, não egressas de 

grupos universitários. 

 

Os processos de decisão e de capacitação na Empresa seguiam uma rotina semanal. Nas 

2as. feiras de manhã, de 9h às 10h era realizada a Reunião Gerencial, com a 

participação dos gerentes e o pessoal da Engenharia e de Tecnologia da Informação 

(Desenvolvimento) da Wings. De 10h às 12h, quando havia projetos que tivessem tido 

alguma descoberta ou algum problema técnico, assim como novas tecnologias que 

poderiam interessar à Wings, havia apresentações e discussões entre os técnicos. Havia, 
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também, seminários formais em que se convidavam pessoas para expor assuntos de 

interesse da Empresa. Às 4as. Feiras pela manhã, esporadicamente, havia reuniões 

complementares, quando necessário. Mensalmente havia uma reunião prévia com os 

sócios, para o acompanhamento dos resultados, fluxo de caixa, vendas, contas a pagar, a 

receber, endividamento etc. Depois desta reunião dos acionistas, era realizada uma 

reunão com todos os participantes da Empresa para apresentar estes resultados, onde era 

preciso melhorar etc. “Pelo menos uma vez por mês (a Presidente) apresenta esses 

resultados para a gente, pedindo idéias e sugestões. Aí todo mundo debate” (Bruno, 

entrevista em 13/05/05). Para manter o fluxo de novas tecnologias e de novas idéias de 

produtos, os engenheiros reservavam uma parte do seu tempo para pesquisas na 

Internet, em livros, artigos em revistas internacionais etc. O resultado destas pesquisas 

era apresentado em reuniões convocadas para este fim, de modo que o pessoal técnico 

da Empresa concluía se valia a pena investir em determinada tecnologia ou produto. A 

Presidente da Empresa cobrava dos engenheiros este tempo de estudo e o conhecimento 

das novas tecnologias que surgiam para o Setor de Telecomunicações. O mais novo 

assunto em estudo era Voz sobre IP, ainda em pesquisa em âmbito internacional. 

 

O organograma da Wings apresentava um Presidente; um Assessor de Tecnologia e um 

de Comunicação; um Gerente de TI com um funcionário; um Gerente da Engenharia 

com três funcionários; um Gerente Comercial e Marketing, com um vendedor em São 

Paulo; um Gerente de Novos Negócios; um Gerente Financeiro Administrativo, com 

uma secretária; e uma pessoa para limpeza. Com um total de 15 pessoas, a Wings tinha 

12 pessoas técnicas em 2005. Perdeu dois profissionais que foram para a Claro. A 

seguir, a Empresa iniciou gestões para completar a equipe com a contratação de mais 

duas pessoas de perfil técnico e considerava que o grande celeiro de novos talentos era a 

PUC-Rio. Eram contratados, temporariamente, profissionais para desenvolvimento de 

projetos, quando necessário, e de algumas atividades específicas, como desenho e 

elaboração dos croquis de laudos radiométricos. 

 

Nos primeiros anos, a Wings Telecom tinha o objetivo de ter grandes projetos. Com a 

mudança do mercado, em 2005 atuava em um número grande de pequenos projetos. Era 

considerada pelos sócios como uma empresa com derivada positiva. O mercado de 

telecomunicações melhorou e as iniciativas de propostas anteriores estavam se 

concretizando. No tipo de mercado da Empresa, os negócios demoravam para 
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amadurecer e serem contratados. A Wings Telecom obteve 3o. lugar no Prêmio Inovação 

2004, da Finep, na Região Sudeste, na categoria Pequena Empresa. Ela participava de 

um projeto de Responsabilidade Social, o Instituto Saber Incluir, sem fins lucrativos, 

uma ONG – Organização Não Governamental - que visava principalmente a inclusão 

digital. A Empresa participava do Instituto através da dedicação de parte do tempo de 

uma pessoa para o desenvolvimento de aplicativos demandados por esta Organização. 

 

A Wings Telecom é uma empresa privada com características especiais, devido a ser 

egressa de um grupo de pesquisa universitário. O depoimento de Bruno Malburg, 

Gerente Comercial e de Marketing, com experiência de mais de 25 anos em empresas 

privadas explicita esta singularidade.  

 

Essa ligação da Universidade com a Wings, realmente torna essa 
empresa diferente de uma privada normal, como as que eu tinha 
trabalhado antes. Primeiramente essa mentalidade de fazer coisas 
novas. A empresa privada tem muito a mentalidade do mercado, é 
evidentemente voltada para a previsão de dar lucro, no prazo mais 
curto possível. Sendo uma empresa grande, ...(multinacional), ela já 
tinha produtos consolidados lá fora. ...E aí o foco dela no Brasil é 
simplesmente vender esses mesmos produtos aqui. Se possível com 
um mínimo de mudança possível. ... Isso é a filosofia da 
multinacional. Não quer personalizar o produto. ... Uma empresa 
ligada ao meio acadêmico, como a Wings, muito pelo contrário. Não 
tem nenhum preconceito de ... desenvolver coisas novas. Ela quer 
mais é que isto aconteça, porque a capacidade das pessoas que estão 
aqui dentro é justamente isso. Elas têm uma base teórica, e até o 
sangue que circula nas veias é ligado a isso. Querem coisas novas, 
querem usar seu conhecimento para fazer coisas interessantes, 
novidades. Essa é a primeira coisa, essa capacidade de desenvolver de 
uma forma ágil, porque você não precisa de muito tempo para 
convencer as pessoas a fazer uma coisa nova. ... Porque a gente não 
tem produtos no sentido hardware, equipamentos. Os produtos da 
Wings são mais software, produtos de inteligência, mas que exigem 
desenvolvimentos, adaptações. Cada cliente pede algo diferente do 
outro. E a gente faz, e rápido, porque tem a capacidade, e porque não 
precisa de muito tempo para convencer as pessoas. Elas sabem, 
querem, e para nós custa pouco, a equipe é boa, pequena e tem 
capacidade. (Bruno Malburg, entrevista em 13/05/05).  

 

Portanto a primeira característica é a tendência à inovação. A segunda característica 

citada foi a agilidade. 

 

Esta tendência para a inovação tem uma outra questão relacionada com a cultura 

organizacional empresarial. Segundo Bruno,  
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na Wings, esse negócio da novidade que circula no sangue, saber 
fazer, desenvolver, às vezes faz com que a gente se empolgue 
rapidamente em fazer algo novo, sem que a gente tenha muita certeza 
de que aquilo vai ser compensador no futuro. Isso, comparando com o 
meio empresarial, é o aspecto de risco da Wings. Ela assume riscos 
que uma empresa normal não assumiria. Em função da nossa 
estrutura, que é extremamente enxuta, porque é uma empresa pequena, 
de serviços fundamentalmente baseados em software, esse risco fica 
um pouco mitigado, minimizado. ... Você não investe tanto assim. 
...Mas de qualquer forma, na empresa privada (normal) as coisas não 
seriam feitas assim. Seriam feitas com uma garantia muito mais clara 
de retorno, do que são feitas na Wings ... Essa nossa propensão a 
desenvolver coisas novas, faz com que a gente avance muito. Temos a 
novidade muito antes do mercado estar querendo. Há, até em muitos 
casos, um certo descompromisso com a necessidade. ... Isso é bom, na 
medida em que você não drena os recursos da empresa com um 
projeto desses, e depois acaba não vendendo no tempo que você quer. 
... Do momento em que você faz isso sem comprometer a empresa, é 
altamente positivo (Bruno, entrevista em 13/05/05). 

 

Uma terceira característica da Wings, citada pelo Bruno, é o fato de ter um acesso muito 

fácil às agências de fomento à pesquisa. A experiência da Presidente da Empresa, 

enquanto pesquisadora no Cetuc, proporcionou-lhe uma competência que resulta na 

aprovação de seus projetos pela Finep, na Anatel e no BNDES. Esta competência 

adquirida e o fato da Profa. Marlene e do Prof. Silva Mello, outro sócio da Wings, 

participarem de grupos de trabalho na Anatel – Agência Reguladora da Área de 

Telecomunicações, e na UIT – União Internacional de Telecomunicações, permite que 

estejam a par das novas tendências em âmbito nacional e internacional, e sejam 

conhecidos pela sua competência, de modo a receberem solicitações de serviços. 

 

Uma quarta característica de diferenciação se relaciona à administração da Empresa. 

Segundo Bruno,  

 

uma empresa privada grande tem um nível de cobrança muito maior, 
em cima dos seus funcionários, quanto a resultados. ... Não estou 
dizendo que o nível de cobrança maior é melhor para a empresa. 
Aliás, passei por empresas em que o nível de cobrança 
individualmente sobre as pessoas, com relação a resultado, era tão 
forte que prejudicava o rendimento das pessoas. Prejudicava em dois 
sentidos: ... levar a um nível de preocupação e nervosismo tal, a ponto 
de você dormir preocupado, chegar no trabalho nervoso porque sabia 
que tinha uma meta a cumprir, que era impossível, porque colocavam 
metas inatingíveis. ...Em vez de explorar uma oportunidade, você 
achava que ela não valia a pena explorar poque ela não ia fazer você 
cumprir a meta. ... Um segundo ponto negativo nessa cobrança por 
resultados muito fortes, era a competição entre as pessoas dentro da 
empresa. Várias pessoas que trabalhavam juntas tinham metas 
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individuais e uma queria comer a outra para atingir suas metas 
individuais. Se precisasse pisar na cabeça da outra, pisaria, para 
cumprir suas metas. É lamentável, nefasto, não é uma forma de se 
trabalhar, nem humanamente falando, nem empresarialmente. ... Isto 
na Wings claramente não ocorre. Trabalham em clima de total 
colaboração. Isso também é fruto da cabeça de quem lidera a Empresa, 
a da Marlene, gera esse tipo de orientação. Talvez essa origem 
universitária que existe nos grupos de trabalho, fazendo pesquisa, 
desenvolvimento, procurando um objetivo final comum, cada um 
contribuindo com sua parte para construir a solução final, talvez tenha 
muito a ver com esse clima da Wings de colaboração, e não 
competição (Bruno, entrevista em 13/05/05). 

 

4.1.7.5. Projetos Cooperativos com Empresas financiados por Fundos Setoriais 

Projeto “Engenharia de Redes e Sistemas de Banda Larga” 

Em 1999 o Grupo de Rádio Propagação começou a estudar redes de banda larga sem 

fio, uma seqüência tecnológica natural dos estudos anteriores de sistemas de redes sem 

fio. Neste mesmo ano, 1999, o Funttel – Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico 

das Telecomunicações – tornou-se operacional.  

 

“Seu objetivo é estimular o processo de inovação tecnológica, 
incentivar a capacitação de recursos humanos, fomentar a geração de 
empregos e promover o acesso de pequenas e médias empresas a 
recursos de capital, de modo a ampliar a competitividade da indústria 
brasileira de telecomunicações” (site da Finep, 15/05/05). 

 

A gestão do Funttel está no âmbito do Ministério das Comunicações. 

 

Havia um grupo do Cetuc, especializado em sistemas de transmissão sem fio, o Grupo 

de Rádio Propagação, coordenado na época pela Profa. Marlene Pontes, incluindo 

alguns professores como Prof. Silva Melo e Prof. Rodolfo, que trabalhava com o Prof. 

Marco Grivet, do Grupo de Sistemas do Cetuc. Havia um outro, especializado em 

qualidade de serviços em redes, o Grupo do Laboratório Telemídia, do Departamento de 

Informática, coordenado pelo Prof. Luiz Fernando Gomes Soares, incluindo alguns 

professores/ pesquisadores como Prof. Rogério Ferreira Rodrigues e Prof. Sérgio 

Colcher. Estes dois grupos chegaram ao mesmo objeto de interesse por caminhos 

diferentes, tornando-se complementares e com grande sinergia. Eles se candidataram ao 

financiamento do Funttel, com o Projeto “Engenharia de Redes e Sistemas de Banda 

Larga”. Foram aprovados em final de 2002 e contemplados, em 2003, com recursos que 

permitiram a criação dos Laboratórios WAL – Wireless Access Laboratory e a 

atualização do Telemídia, além da montagem de uma rede de banda larga sem fio, real, 
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para a realização de pesquisas e testes de resultados, que depois se constituiu em um 

produto, sendo utilizada pelos professores, alunos e funcionários da PUC-Rio. A 

coordenação do Projeto coube à Profa. Marlene Pontes. A parte de redes de acesso à 

internet usando tecnologia sem fio foi desenvolvida pelo grupo do Cetuc, enquanto que 

a parte de qualidade de serviços em rede foi pesquisada pelo Laboratório Telemídia, do 

Departamento de Informática. Neste projeto, os Laboratórios eram distribuídos, com 

equipamentos e atividades existentes fisicamente em vários lugares na PUC-Rio. A 

empresa Extreme Network comprometeu-se a montar em um destes locais, no 2o. andar 

do Edifício Cardeal Leme, a central da Rede sem fio da PUC-Rio, doando US$ 85 mil 

dólares em equipamentos. A Empresa colocou muito mais recursos na infra-estrutura do 

que o comprometido. Também foram feitas várias parcerias com a Vicom e com a 

Globo, que colocaram seus profissionais para dar suporte com relação ao uso dos 

equipamentos, inclusive o treinamento das pessoas para utilizá-los. Esta Rede sem fio 

estava disponível para os professores, alunos e funcionários da Universidade. A 

empresa egressa Wings Telecom participou do projeto responsabilizando-se em produtar 

os protótipos desenvolvidos, com vistas a sua comercialização. 

 

O Grupo de Rádio Propagação testou soluções sem fio e a eficiência entre linguagens, 

enquanto o Grupo Telemídia testou redes e protocolos, isto é, linguagens para a 

comunicação entre redes. Foram estudadas redes de banda larga sem fio, como a Wi-fi, 

que já está disponibilizada no mercado, assim como a Wi-max, que se encontra em 

início de comercialização. Foram estudados outros sistemas, tecnologias baratas, que 

têm facilidade de se adaptar aos problemas dos usuários. Neste projeto, o objetivo não 

era criar padrões novos, e sim estudar os padrões existentes e aplicá-los em soluções de 

problemas não imaginados, estudar a viabilidade destas novas aplicações. Em linhas 

gerais, o objetivo era dar utilidade a estas tecnologias. A metodologia de 

acompanhamento do Projeto incluía reuniões toda 4a. feira, quando havia duas 

apresentações, de 20 minutos cada, sobre o andamento das várias atividades do Projeto, 

com discussões com toda a equipe. A cada três meses era enviado um relatório para o 

Funtel, Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, financiador 

do projeto, através da Finep, que realizou o acompanhamento e desembolso das 

parcelas. 
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Um dos principais resultados foi comprovar que esta Rede sem fio é uma rede tão 

segura quanto qualquer rede cabeada. Foram realizadas 4 teses de doutorado, 5 

dissertações de mestrado, 5 publicações de artigos em periódicos internacionais, 12 

artigos em congressos internacionais e 8 em congressos nacionais. Estiveram 

envolvidos 22 doutores, 11 mestres, 18 especialistas, 5 alunos de graduação e nove 

técnicos de nível médio, nos anos de 2002 a 2004. O projeto encerrou-se em 2004, 

cumprindo todos os objetivos e avançando o conhecimento na área de redes de banda 

larga sem fio. Para o Prof. Rodolfo, não bastava a afinidade técnica, era necessária uma 

grande afinidade pessoal para realizar projetos conjuntos. A parceria entre os grupos do 

Cetuc e o Laboratório Telemídia, do Departamento de Informática, teve esta afinidade 

pessoal entre os professores- pesquisadores de ambos os grupos, o que motivou a 

continuidade da parceria nos projetos que se seguiram, nos anos subseqüentes. 

 

Projeto GIGA 

Os Grupos de Rádio Propagação, do Cetuc, e Telemídia, do DI, associaram-se em 2003 

para se candidatar ao Edital Giga, da RNP – Rede Nacional de Pesquisas, financiado 

pelo CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Foram 

aprovados 16 projetos interligados em rede sobre o mesmo assunto, Rede de 

comunicação em alta velocidade, com participação de grupos de pesquisa universitários, 

empresas, LNCC, CPqD e coordenados pela RNP. O projeto dos dois Grupos teve como 

objetivo testar tecnologias de comunicação em banda larga com alta velocidade, 

especialmente voz sobre IP, na rede Giga. Foi aprovado em março de 2004, para um 

período de dois anos. Foi constituída uma rede incluindo os estados de São Paulo, Rio 

de Janeiro e Ceará, com a montagem de uma estrutura física. Participavam do projeto os 

professores- pesquisadores do Cetuc, do Grupo de Rádio Propagação e do Grupo de 

Sistemas; do Departamento de Informática, Laboratório Telemídia; além da Wings 

Telecom, no Rio de Janeiro. A Empresa tem o papel de avaliar os produtos resultantes 

do Projeto sob o enfoque comercial. Quando fosse preciso produtar uma tecnologia, 

resultante de pesquisa e desenvolvimento, a Wings realizaria esta tarefa. 

 

Projetos para elaboração de padrões para a TV Digital Brasileira 

Em 2004 os Grupos de Rádio Propagação e de Sistemas, do Cetuc, e Telemídia, do 

Departamento de Informática, se associaram em mais um esforço complementar, agora 
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como candidatos a um Edital de projetos cooperativos na área de Telecomunicações, no 

âmbito do Funttel, cujos objetivos são estudos visando a elaboração de padrões para a 

TV Digital Brasileira. A orientação dada pelo Edital era buscar o máximo de 

compatibilidade com os padrões já existentes - americano, europeu e japonês - de modo 

que um programa feito aqui possa ser exportado. O Brasil tem peculiaridades, pois aqui 

a TV é muito difundida, porém não há a mesma difusão de internet e computador, como 

nos outros países que já possuem o seu padrão. Um dos objetivos da TV Digital 

Brasileira é a inclusão social. O desafio é oferecer interatividade, capacidade de 

processamento e, ao mesmo tempo, um equipamento que não seja muito caro para não 

provocar exclusão social. A TV vai funcionar como monitor. Será construído um 

computador de baixo custo, chamado de terminal de acesso, ou Setup Box, para receber 

o sinal digital, os dados, processá-los e jogar na TV, além do caminho inverso, da TV 

para a operadora da TV Digital. 

 

Inicialmente houve um credenciamento de grupos de pesquisa para realizar os projetos, 

com vistas a selecionar aqueles que já tinham conhecimento e já trabalhavam nas áreas 

dos projetos. Em uma segunda fase, houve chamadas para propostas, que estimularam 

fortemente a formação de consórcios, de preferência entre universidades e empresas 

interessadas nos resultados. Foram apresentados quatro projetos da PUC-Rio, 

complementares, que foram aprovados. O Grupo de Rádio Propagação, do Cetuc, estava 

estudando o canal de retorno, como vai chegar o conteúdo na casa do usuário, como o 

público vai acessar a TV Digital. O Laboratório Telemídia, do DI, estava pesquisando a 

visualização do conteúdo. O Grupo de Sistemas, do Cetuc, coordenava dois projetos que 

estudavam o equipamento em si, como é definido e montado para funcionar como TV 

Digital. 

 

Com vistas a entender os arranjos institucionais destes projetos, tomaremos como 

exemplo o projeto coordenado pelo Laboratório Telemídia, que objetiva definir um 

modelo para o sincronismo. Este Grupo trabalhava em pesquisas ligadas a este assunto 

há mais de 15 anos. Especificamente em modelo de sincronismo, trabalhava há mais de 

5 anos. Pesquisavam com foco em TV Digital há 2 anos. No projeto participavam, 

também, outros Laboratórios da PUC-Rio, como o ICAD – de jogos e animação, e o 

SERG – Laboratório de interfaces humano máquina. A empresa Wings Telecom 

participava com sua capacidade de desenvolvimento de infra-estrutura em 
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telcomunicações, contribuindo com ferramentas para o projeto. Outras empresas, como 

a Conspiração Filmes e a Coogan Editores, participavam com o objetivo de gerar 

conteúdo, isto é, usavam as ferramentas desenvolvidas para gerar programas interativos, 

de modo a obter as provas de conceito dos resultados. A Sansung se interessava pelos 

equipamentos a serem especificados. Também faziam parte do projeto grupos de outras 

universidades, como UFMA, UFPB e USP. Alguns eram parceiros, liderados por ex-

alunos do Grupo, outros especializados em assuntos correlatos que complementavam as 

necessidades de conhecimento do projeto. Participavam, além destes, outros 

Laboratórios como o LNCC – Laboratório Nacional de Ciências da Computação e 

organizações como o CEFET-CE. A coordenação deste projeto era do Telemídia. 

Apesar do Grupo estar acostumado a realizar trabalhos em parceria, inclusive 

internacionais, o consórcio deste projeto era o maior que já integraram e extremamente 

complexo pelos diferentes tipos de atores que o compunham. Como o sistema, resultado 

do projeto, era constituído por módulos, a estratégia foi definir interfaces, para poder 

entregar as partes para os parceiros trabalharem com uma certa independência. Uma vez 

respeitando aquelas interfaces, os módulos poderiam ser encaixados depois de prontos. 

Foram planejadas várias jornadas de integração de todos os projetos aprovados neste 

Edital de TV Digital, sendo que a primeira já se realizou em meados de março de 2005. 

Até maio ainda não tinham saído os recursos, porém a data de finalização do projeto já 

tinha sido definida por um Decreto- Lei do Presidente da República, dia 10 de dezembro 

de 2005. 

 

Projeto “Wi-fi Bill” de Tarifação em Rede Wi-fi 

Este projeto teve origem em um estudo prospectivo realizado pela Wings Telecom. Ao 

ser lançado o Edital de Software Livre, a Empresa propôs ao Grupo de Rádio 

Propagação se candidatar com a proposta de desenvolvimento de um processo de 

tarifação em Rede Wi-fi, que iria complementar as outras pesquisas que envolviam redes 

sem fio, em andamento, especialmente o Projeto Giga. A proposta foi aprovada, e o 

desenvolvimento estava sendo realizado, com mais intensidade, pela Empresa. 

 

4.1.7.6. Laboratório de Soluções de Localização 

Este Laboratório foi formado por professores- pesquisadores do Cetuc, Prof. Rodolfo, 

do Grupo de Rádio Propagação e Prof. Marco Grivet, do Grupo de Sistemas, e pela 
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empresa incubada Globaltrac. O objetivo dos pesquisadores era fazer pesquisa e 

desenvolvimento na área de localização. Esta era uma área que fazia parte do setor mais 

amplo de redes sem fio. Já foram elaboradas 9 dissertações de mestrado e 2 teses de 

doutorado em localização. O objetivo da Empresa era realizar desenvolvimento de 

novos produtos ou melhoria nos produtos existentes, de modo que era dado espaço no 

Laboratório e os professores- pesquisadores do Cetuc orientavam e davam suporte aos 

desenvolvimentos que a Empresa realizava. 

 

A Globaltrac recebeu um financiamento no âmbito do Edital Inovação do CT-Info e 

aplicou parte dele na compra de equipamentos para o Laboratório de Soluções de 

Localização. Este não tinha exclusividade para a Globaltrac. Qualquer outra empresa ou 

grupo de pesquisa, que tivesse demandas, poderia utilizar o Laboratório. Foi enfatizado 

que a relação pessoal dos professores- pesquisadores e dos integrantes da Empresa era 

muito boa. “Não existem reservas entre nós, não existe estratégia para se relacionar” 

(Prof. Rodolfo, entrevista em 20/04/05). É diferente quando se vai em empresas onde 

não se tem um relacionamento. Muitas coisas não são faladas. Existe uma estratégia de 

abordagem. 

 

4.1.8. Laboratório de Engenharia de Software – LES do DI/ PUC-Rio 

4.1.8.1. Histórico, objetivos e funcionamento 

Em 1997, após a IBM terminar a interação e financiamento ao Departamento de 

Informática, com a interrupção da vigência da Lei de Informática, o Laboratório IBM de 

Desenvolvimento de Software - LIDS foi transformado no Laboratório de Engenharia 

de Software – LES, visando fornecer infra-estrutura para a pesquisa aplicada, para o 

desenvolvimento de ferramentas e para o ensino experimental em Engenharia de 

Software. O LES tem como objetivos: 

• Desenvolver pesquisa avançada em diversas áreas de Engenharia de 
Software 

• Formar e capacitar recursos humanos 
• Incentivar a formação de novas empresas capazes de transferir 

tecnologia para o mercado 
• Interagir com empresas atuantes no mercado como forma de garantir 

adoção tecnológica 
(LES/DI/PUC-Rio, 2004a) 
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Em 2004 o LES tinha 77 pesquisadores, sendo 6 professores, 3 doutores, 5 recém-

doutores, 26 doutorandos, 3 mestres, 25 mestrandos e 9 graduandos. No âmbito do LES, 

em março de 2000 foi criado o Grupo de Comércio Eletrônico – TecComm – para 

pesquisar e desenvolver novas tecnologias para comércio eletrônico. Tinha como 

motivação o mercado promissor e crescente do comércio eletrônico, com o desafio de 

desenvolver projetos inovadores numa área em constante evolução. Os objetivos 

institucionais do TecComm, em 2003, eram: (a) desenvolver pesquisa em e-business; 

(b) divulgar a cultura e-business; (c) formar recursos humanos; (d) formar empresas; e 

(e) interagir com a indústria. Para um dos empreendedores de empresa egressa do LES, 

no início não havia claramente este objetivo de criar empresas. “Acho que uma coisa 

gerou a outra no TecComm. Tanto a cabeça aberta e boa do Lucena, como a 

coincidência de algumas pessoas que na época estavam fazendo mestrado e doutorado, 

que partiram para serem empreendedores” (julho de 2003). Para atingir estes objetivos, 

foram criados dois tipos de formação neste Grupo de Pesquisa. Um primeiro, mantém a 

orientação tradicional de formação de mestrado. Visa a carreira acadêmica, com a 

preparação do docente/ pesquisador para realizar o doutorado, e atende aos três 

primeiros objetivos citados: desenvolver pesquisa em e-business, divulgar a cultura e-

business e formar recursos humanos. O segundo tipo, que considera o nível de mestrado 

como terminal, visa o desenvolvimento de produtos, processos ou serviços que atendam 

principalmente aos dois últimos objetivos: formar empresas e interagir com a indústria. 

 

O tipo de formação que visa a criação intencional de empresas, e a manutenção do 

contato com as empresas geradas, através da contratação de projetos conjuntos, é 

associado a programas que são estritamente acadêmicos. Os alunos que estão 

desenvolvendo tecnologia para abrir as futuras empresas egressas do Grupo convivem 

estreitamente com os que são futuros candidatos ao doutorado e têm uma carreira 

acadêmica. Segundo o Coordenador do Grupo, 

 

na verdade, não podemos violar a vocação e a motivação de cada um. 
É interessante porque esses grupos que formam as empresas convivem 
com grupos de motivação quase que puramente acadêmica, de alunos 
que querem ser pesquisadores ... Eu acho que este tipo de troca é 
muito rica. Estou dizendo isto para não simplificar demais o nosso 
modelo, porque é mais complicado do que isso. Existe, inclusive, uma 
certa flutuação de interesses. Pode acontecer de alguém, que estava 
numa linha empresarial, mudar de idéia e voltar para uma linha 
acadêmica, e vice-versa. Tenho exemplos dos dois casos (Prof. 
Lucena, entrevista em 30/09/2004). 
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Esta concepção do grupo de pesquisa teve sua origem nos cursos de empreendedorismo, 

que começaram na Informática e depois se tornaram disciplinas eletivas para toda a 

universidade. Além dos cursos de empreendedorismo, está na raiz desta concepção a 

própria realidade do mercado. Para o Coordenador do grupo,  

 

o corpo discente está consciente que tem que construir o posto de 
trabalho em que ele vai trabalhar. Ele não vai encontrar emprego com 
facilidade, como acontecia no passado. Vai ter que criar esse emprego 
através da iniciativa dele. É um aspecto que eu acho que está muito 
relacionado com o ambiente em que se faz tecnologia de ponta ... 
freqüentemente você pode encontrar um emprego no mercado de 
trabalho. Só que hoje em dia, raramente você vai encontrar um onde 
você vá praticar tudo o que você sabe na sua área. Coisa que você fará 
só se tiver sua própria empresa ... O aluno quer colocar em prática a 
especialidade que ele desenvolveu (Prof. Lucena, entrevista em 
30/09/2004). 

 

A principal questão no Laboratório é, segundo seu Coordenador,  

 

ter o aluno de graduação, mestrado ou doutorado em tempo integral 
em pesquisa na universidade. Eu tenho que ter um ambiente de 
tecnologia no estado da arte e tenho que ter bolsas. Porque ... o 
número de bolsas que a gente recebe da CAPES e do CNPq não cobre 
todos os alunos (Prof. Lucena, entrevista em 30/09/2004).  

 

Recentemente foram contratados dois projetos financiados por Fundos Setoriais. Um 

pelo Fundo de Tecnologia da Informação – CT-Info – do PRONEX - Programa de 

Núcleos de Excelência (Projeto ESSMA – Engenharia de Software de Sistemas Multi- 

Agentes), e outro pelo Fundo Verde Amarelo – FVA (Projeto Cooperativo com a 

Módulo – Segurança de Informação), como veremos mais adiante. O Laboratório 

sempre teve grandes empresas como parceiras, com financiamento de vários tipos de 

projetos. Houve projetos mais institucionais, de disseminação de tecnologia, capacitação 

de recursos humanos, assim como projetos cujo objetivo era atender a demandas 

específicas de grandes empresas. 

 

O LES, no âmbito do segundo tipo de formação, incorporou a função de pré-incubação, 

no sentido do apoio aos projetos no aspecto tecnológico. O Programa de 

Empreendedorismo do Instituto Gênesis apoia os projetos quanto à capacitação para a 

formatação do negócio, através das diversas disciplinas oferecidas aos alunos. Como 

parte da pré-incubação, o Laboratório disponibiliza bolsas de iniciação tecnológica ou 

científica, obtidas nas agências de fomento federais e estaduais. Os projetos de pesquisa 
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finalizam, muitas vezes, em produtos na forma ainda de protótipos, em que o principal 

objetivo é a prova do conceito. Para que se torne uma inovação, um produto no 

mercado, ainda é preciso realizar o desenvolvimento do produto, não considerada uma 

função da universidade e, sim, da empresa que irá comercializar o produto. Em 2002, 25 

pessoas participavam dos onze projetos/ futuras empresas em desenvolvimento no LES. 

A partir deste ano foi mantida a média de 30 estudantes de Mestrado e 15 de Doutorado, 

com aproximadamente metade deles se preparando para abrir uma empresa. De 2002 a 

2005 foi mudando o perfil do tipo de negócio em que os estudantes investiam para abrir 

a sua empresa. Os empreendedores que já abriram sua empresa, às vezes retornam ao 

Grupo de Pesquisa para continuar o seu Doutorado. Em 2005, João e Mateus, da 

empresa egressa MindsatWork, estavam nesta situação. 

 

O Coordenador do LES, Prof. Lucena, queria manter o Laboratório com cerca de 80 

pessoas, número que tem se mantido estável desde 2002, pois considerava o tamanho 

ideal em função do número de professores e do trabalho que exige para sua 

coordenação. Com relação ao tipo de formação dos alunos, se mais acadêmica ou 

voltada para a criação de empresa, “sempre pergunto ao aluno pelas preferências dele. E 

faço o projeto de acordo” (entrevista em 05/05/05). Ainda sobre o perfil de formação 

dos alunos do LES,  

 

Quando iniciei minha carreira como professor, nós formávamos 
alunos para serem contratados por grandes estatais ou por 
multinacionais. O conceito de criar empresa era muito raro. Hoje é 
uma opção que todos têm. Esse empreendedorismo do Salim, que 
agora não é só da Informática, mas de toda a PUC, essas coisas 
mudaram a cabeça do estudante. Eu não tenho porque motivar os 
alunos para empreenderem. Eles já vêm motivados da graduação. 
Tenho que cuidar só da parte técnica (Prof. Lucena, entrevista em 
05/05/05). 

 

Houve um Edital Inovação, do CT Info, da Finep, em 2002, que apoiou as fases de pré-

incubação, incubação, graduação e transferência de tecnologia. Segundo o Coordenador 

do LES, 

 

o grande problema é (o programa) ser pequeno demais. Você acaba 
tendo centenas de empresas em potencial interessadas e você vai pegar 
seis. As escalas estão muito pequenas. Seria necessária uma decisão 
sobre essa prioridade. E uma aplicação em uma escala substancial. 
Isso me dá pena. Temos bons projetos, aparecem 300 candidatos, você 
escolhe 15. Se metade dos projetos fossem qualificados, a demanda é 
qualificada. Não se trata de investir em quem não tem competência. O 
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tamanho do programa é muito acanhado (Prof. Lucena, entrevista em 
05/05/05). 

 

Em 2004, havia um total de nove empresas egressas do Laboratório LES. Duas pré-

incubadas (Facio e Daflon); duas incubadas (MindsatWork, e Milestone); e quatro 

graduadas da Incubadora (Gaveatech - depois fechada por opção dos donos, EduWeb, 

Lumina – que se mudou para São Paulo e M4U – Mobile For You). Estas empresas são 

consideradas Empresas Associadas do Laboratório. Há alguns anos os professores/ 

pesquisadores deste Grupo, em conjunto com os empreendedores das empresas 

egressas, buscam um arranjo institucional formal para definir a relação entre o 

Laboratório e as empresas egressas. Consideravam que a prática de convidar as 

empresas para participar nos projetos cooperativos dos Fundos Setoriais, nas parcerias 

internacionais e nos contratos com grandes empresas construiria uma relação estável 

entre as empresas associadas e o Laboratório. Eles incluem a parceria e divisão de 

trabalho entre o Laboratório e estas empresas, para resolver gargalos e se antecipar a 

demandas futuras de tecnologia da informação, com vistas à pesquisa e 

desenvolvimento de novas tecnologias, tanto produtos, processos e serviços, quanto à 

transferência deles para o setor produtivo. Também em um convênio do grupo de 

pesquisa com o governo alemão, mais especificamente com o Instituto Fraunhofer, 

empresas egressas do Grupo estão participando. Os projetos cooperativos contratados 

por empresas privadas, no âmbito da Lei de Informática, também incluem empresas 

originárias do grupo, constituindo equipes mistas com pesquisadores e alunos do Grupo 

de Pesquisa. “Nos projetos há sempre atividades prospectivas”, segundo o Coordenador 

do Grupo. 

Eu nunca fecho um projeto que seja desenvolvimento ou um serviço 
estritamente. Tem sempre que ter um componente de pesquisa. E o 
pessoal das empresas é sempre motivado para que isto exista. Eles 
querem ficar próximos à pesquisa ... Essas empresas (egressas) são 
mercado de trabalho para as pessoas que ainda estão no Grupo. Estes 
(alunos) que estão em formação também são contratados por essas 
empresas. Então, eu estou colocando alunos em fase de formação em 
contato direto com o futuro empregador, que é originário do próprio 
Laboratório. Aí temos um fluxo regular … (que) acontece na prática 
(Prof. Lucena, entrevista em 05/05/2005). 

 

Os projetos cooperativos do Grupo de Pesquisa/ Laboratório funcionam como um 

elemento integrador neste fluxo de formação de recursos humanos, geração de empresas 

e oportunidades de entrada no mercado de trabalho em áreas de tecnologia de ponta, 

pela criação de postos de trabalho como empreendedores, donos de empresas nascentes, 
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e emprego nas empresas egressas do Grupo. Está prevista a participação de estudantes 

de mestrado, que estão em período de escolha do tema de sua dissertação, nos Projetos 

Cooperativos. Aqueles que se interessam pelo tema da interação, e se dispõem a estudar 

um problema relacionado ao projeto, propõem uma solução através da elaboração da 

tese de mestrado. É possível conciliar a atividade acadêmica e a do projeto, uma vez que 

é prevista uma dedicação parcial às atividades incluídas na cooperação. Há um processo 

de escolha dos alunos que participam dos projetos, que devem ter um perfil adequado às 

características das atividades a serem desenvolvidas. 

 

O Laboratório LES não tem como crescer muito, por restrição de espaço e de 

financiamento estável. A alternativa que existe para estar crescendo são as empresas 

associadas geradas no Grupo, que podem auxiliar na realização dos projetos 

cooperativos. Assim, a incorporação de empresas associadas egressas nos projetos com 

clientes/ parceiros amplia a ação do Laboratório. A relação com empresas associadas 

egressas do Laboratório  

 

é bastante positiva porque o Laboratório tem uma estrutura quase que 
fixa. ... Toda a parte de crescimento, em se falando em projeto, em 
recursos, é feita de empresas. Qualquer demanda maior que surge é 
repassada para as empresas que, por sua vez, vão passar para pessoas, 
atendendo aos serviços que forem solicitados. O ponto de destaque é a 
possibilidade de cooperação entre as empresas, entre si, e no que se 
refere à solução de projetos de pesquisa por essas Chamadas 
(Públicas) que o governo faz, (dos Fundos) Setoriais. Isto é uma coisa 
bastante clara. ... O Laboratório funciona como uma espécie de 
mediador. Pode ter uma terceira parte mas ... Geralmente elas 
(empresas existentes no mercado) entram com a contrapartida 
financeira (Guga, Gerente do LES, entrevista em 30/09/2004). 

 

Existem dois tipos de empresas associadas ao LES: as empresas parceiras para 

desenvolvimento de projetos, egressas do Grupo; e as empresas parceiras/ clientes, que 

geram entrada de recursos através de demandas. A metodologia de trabalho do 

Laboratório com parceiros/ clientes, em geral empresas, sempre começa com um projeto 

piloto, pequeno, para que as pessoas do Grupo de Pesquisa possam entender os 

interesses do parceiro e este, os interesses do Laboratório. É considerado fundamental o 

aprendizado em relação ao parceiro, que é realizado com mais intensidade no início de 

uma interação. 

 

A questão da propriedade intelectual tem sido abordada no LES da seguinte maneira: 
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é muito difícil você estabelecer a propriedade intelectual em função da 
variedade de patrocinadores que a gente tem. O aluno às vezes é 
bolsista do CNPq, participa de um projeto que tem dinheiro da IBM, a 
idéia do que ele está fazendo é minha, que sou funcionário da PUC ... 
É tanta gente envolvida que você não consegue dizer. Então a 
tendência é a seguinte: como que o aluno faz no laboratório? Nunca é 
um produto final? É um protótipo avançado? Ele vai ter que fazer esse 
desenvolvimento completo fora? O que a gente ganha são as 
publicações. Mas a tendência é que eles levem as idéias com eles para 
os empregos depois. (Os empreendedores) ficam com o protótipo que 
fatalmente precisaria ser desenvolvido (Prof. Lucena, entrevista em 
30/09/2004). 

 

4.1.8.2. Projetos Financiados por Fundos Setoriais e Agências de Fomento 

Projeto ESSMA – Engenharia de Software de Sistemas Multi-Agentes –  
do Fundo de Tecnologia da Informação – CT-Info –  
no âmbito do PRONEX – Programa de Apoio aos Núcleos de Excelência 

O projeto ESSMA, do PRONEX, financiado pelo CT-Info, foi focado no conceito de 

agentes de software, que possui várias aplicações em comércio eletrônico, e-learning 

etc. As tendências existentes na área de Engenharia de Software consideram que  

o crescimento da Internet aumentou a demanda pelo desenvolvimento 
de sistemas distribuídos, heterogêneos e complexos. A evolução da 
Web para a Web Semântica gera conteúdos manipuláveis por 
processos. Agentes de Software incorporam distribuição e 
heterogeneidade e, por isso, são apontados como a nova abstração da 
Engenharia de Software para tratar sistemas complexos e distribuídos. 
...  
(A Pesquisa ESSMA tinha como objetivos:) 

• Contribuir para o estabelecimento de uma Engenharia de Software 
para Sistemas Multi-agentes em todos os seus aspectos, com ênfase 
em modelagem conceitual, análise de requisitos, linguagens, 
ferramentas, verificação, instrumentação e confiabilidade 

• Desenvolver – como estudos de caso – aplicações em áreas 
relacionadas à Internet para ilustrar o potencial das tecnologias 
desenvolvidas utilizando o paradigma multi-agente  
(LES/DI/PUC-Rio, 2004a). 

 

O Projeto foi aprovado em dezembro de 2002, tinha fortes interesses acadêmicos 

envolvidos e objetivava garantir um fluxo contínuo de recursos para o Grupo de 

Pesquisa, abrangendo dois anos, renováveis por mais dois. O valor era de R$2 milhões, 

com previsão de desembolso de R$ 500 mil ao ano. Era um projeto fundamental para a 

manutenção da alta qualidade do Laboratório. Visava a atualização constante do Grupo, 

tanto em relação ao conhecimento de fronteira na área, quanto com relação aos 

equipamentos que necessitam de renovação constante, devido a sua rápida 
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obsolescência. Já se passaram os dois primeiros anos, o Projeto foi avaliado e renovado 

por mais dois anos. Somente 50% dos projetos do PRONEX foram renovados. O 

Projeto ESSMA era uma “espécie de contrato central, os outros funcionam como 

satélite dele, financiando coisas que não estão previstas” (Prof. Lucena, entrevista em 

30/09/2004). O Projeto financiava alguns pesquisadores associados ao Laboratório, 

bolsas de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação – DTI e algumas pessoas com 

características de treinamento, que participavam de cursos, estudavam, interagiam com 

as pessoas do Grupo. Abrangia recursos para custeio e capital. Em custeio financiava 

participação em cursos, congressos e eventos. Em capital financiava a compra de 

equipamentos, livros e revistas especializadas. Era um projeto voltado para o 

desenvolvimento do Grupo em suas atividades acadêmicas de formação de recursos 

humanos - mestres e doutores. Estes recursos beneficiavam também, indiretamente, os 

alunos que estavam interessados em aplicabilidade tecnológica, isto é, desenvolver uma 

proposta, com todos os fundamentos acadêmicos, e aplicar em produtos ou desenvolver 

um serviço com base nestes fundamentos. A estratégia do grupo para o uso destas 

bolsas de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação era a contratação de graduados de 

mestrado e doutorado para consolidar o que fizeram em suas dissertações e teses. 

Segundo o Coordenador do LES, Prof. Lucena,  

 

no caso de mestrado levando um protótipo para produto. No caso de 
doutorado gerando ‘n’ publicações. Esta é uma situação temporária 
porque ninguém vai ficar vivendo de bolsa. Então, em geral eles saem 
daqui ou criando empregos ou fazendo concursos em várias 
universidades pelo Brasil. ... (A bolsa faz uma ligação deles com) o 
mercado acadêmico ... (ou com) o mercado empresarial. E de quebra 
me ajudam na orientação dos mais novos (entrevista em 30/09/2004). 

 

Participavam do Projeto seis professores, incluindo o Coordenador do LES. A 

interatividade era muito forte entre eles, fazendo com que o Grupo ficasse em  

 

terceiro lugar em uma competição mundial de sistemas multi-agentes, 
onde na nossa frente estava a Universidade de Michigan, Illinois, e 
atrás de nós estava Harvard. Uma posição sensacional, considerando 
que foi a primeira que nós participamos. É uma competição para testar 
a aplicabilidade da tecnologia de agentes (Prof. Lucena, entrevista em 
30/09/2004). 

 

No âmbito do Projeto ESSMA, foram ou estão sendo realizados projetos cooperativos 

com quatro empresas/ organizações, IBM WTC, SERPRO, Modulo e CPqD, que serão 

descritos mais adiante. 
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Projeto CAPES – COFECUB, Brasil - França 

O LES tem uma interação internacional com o LIP6 – Laboratoir de Informatique da 

Universidade Paris VI, visando o desenvolvimento do conhecimento na área de 

Sistemas Multi-agentes. Foi aprovado, para 2005/06, um projeto de desenvolvimento 

desta interação no âmbito do Programa CAPES – COFECUB, as organizações 

encarregadas do desenvolvimento da pós-graduação no Brasil e na França. Este projeto 

incluía quatro visitas em cada direção por ano, durante dois anos. Um professor 

visitante estava passando o ano de 2005 no LES, e dois alunos de Doutorado foram 

passar um mês no LIP6. 

 

Bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro – FAPERJ 

O Grupo foi contemplado com uma bolsa da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado 

do Rio de Janeiro – FAPERJ, de 24 meses, no âmbito do Programa “Cientista do Nosso 

Estado”, a partir de maio de 2003. Este era um projeto complementar do Projeto 

ESSMA, com a vantagem de não ter rubrica, era somente uma bolsa. 

 

Projeto de Pesquisa Cooperativa LES - Modulo financiado pelo Fundo Verde Amarelo - 
FVA 

O Projeto “Solução em Gestão de Segurança da Informação”, contemplado pelo Fundo 

Verde Amarelo – FVA, era um projeto de cooperação entre a empresa Modulo Security 

Solutions S.A.- Modulo e o Laboratório de Engenharia de Software – LES, utilizando a 

Fundação Padre Leonel Franca como convenente em um convênio com a Finep para 

administração dos recursos, assinado em dezembro de 2002. Teve por  

 

objetivo a concepção e a elaboração de uma solução abrangente de 
Gestão de Segurança da Informação fundamentada na NBR ISO/IEC 
17.799. ... Esta solução permitirá a adequação das empresas brasileiras 
à norma internacional de segurança da informação, oferecendo todo o 
suporte tecnológico necessário para tal (LES/DI/PUC-Rio, 2002). 

 

O Fundo FVA, através da Finep, aportava aproximadamente R$ 300 mil e a Módulo 

cerca de R$ 300 mil, totalizando quase R$ 600 mil em um projeto de dois anos, que 

apostava em um relacionamento de longo prazo entre os parceiros. 
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A origem deste projeto remontava a um acordo de cooperação anterior, entre a Modulo 

e o LES, através da Fundação Padre Leonel Franca. Tinha sido iniciada uma discussão 

das alternativas de projetos a serem desenvolvidos no âmbito deste acordo. Foram 

discutidos alguns projetos piloto que, por uma série de razões, não começaram a ser 

desenvolvidos. Nesta época houve a chamada do Fundo Verde Amarelo para projetos 

cooperativos. Como a Modulo e o LES já estavam se estruturando com vistas a um 

relacionamento de longo prazo, elaboraram uma proposta conjunta, que foi aprovada. A 

Modulo é uma empresa de conhecimento e de software, iniciada em 1985. Atua na área 

de segurança da informação. Sempre teve a característica de utilizar processos bastante 

formais, procedimentos documentados. Neste primeiro período já iniciou ações visando 

a ISO 9000. Até 1995 desenvolvia software. A partir deste ano passou a trabalhar, 

também, na área de serviços. Intensificou a preocupação com a parte da metodologia 

para a execução dos serviços, uma vez que a Empresa tem como crença compartilhada 

fazer tudo de uma maneira muito estruturada. 

 

Existem crenças compartilhadas, que servem de base para a sua metodologia de 

trabalho, que formam o “Ciclo de Maturidade da Gestão do Conhecimento”. O primeiro 

nível é baseado no talento, caracterizado pela crença de que o conhecimento nasce 

através do talento individual de uma pessoa, que é muito experiente, ou tem uma 

senioridade naquele domínio de conhecimento. É o estágio menos escalável, onde se é 

dependente das pessoas. Este estágio utiliza o talento de pessoas sênior. Em 1995 a 

Módulo começou a desenvolver a análise de risco, neste primeiro estágio. O segundo 

estágio, chamado de estágio de processo, visa transformar o conhecimento em um 

processo, que, para a Empresa, é criar uma metodologia, isto é, normas de execução, 

procedimentos mais detalhados, instruções, padrões. É uma tecnologia que permite que 

esse conhecimento possa ser padronizado e até multiplicado para outras pessoas. Neste 

estágio são utilizadas pessoas de nível pleno. A metodologia utilizada pela Modulo foi 

criada em 1997. O terceiro estágio, do Ciclo de Maturidade do Conhecimento, é a 

transformação desse conhecimento em sistema. Muitas vezes o conhecimento se 

encontra em papel, espalhado, e é criado um sistema, com base neste conhecimento 

existente, que inclui Manual, work-flow, imprime automaticamente o relatório etc. 

Principalmente com aqueles conhecimentos que são considerados fundamentais para o 

negócio, ou aquele que há mais necessidade de ser replicado, busca-se avançar para esse 

terceiro estágio. É utilizado, geralmente, por pessoas de nível Junior. O sistema 



 

 175

chamado de Check-Up Tool foi criado em 2000, e evolui continuamente. Diversos 

conhecimentos na empresa vão ser encontrados em vários níveis de maturidade. O 

quarto estágio, considerado o ápice dessa evolução do “Ciclo de Maturidade do 

Conhecimento” é o conceito de self-assessment, isto é, em que o próprio sistema analisa 

os dados coletados, sem necessidade de pessoas para realizarem a análise. Este estágio 

caracteriza-se pela auto-suficiência do sistema, ou por uma operação máquina-máquina, 

na qual duas máquinas se conectam e realizam operações a partir de atividades pré-

agendadas ou da existência de eventos que disparem a operação. 

 

Utilizando esta visão do “Ciclo de Maturidade do Conhecimento”, a Modulo evoluiu da 

área de segurança da informação para criar sistemas de gestão do conhecimento. A 

ferramenta que é o carro-chefe da Empresa, o Check-Up Tool, é um diagnóstico de 

segurança. Criado em 2000, foi utilizado pelo pessoal interno da Modulo para prestar 

serviços. Era considerado um diferencial competitivo, devido à qualidade e à 

produtividade que imprimia na prestação dos serviços. Porém, em 2003/2004, a 

Empresa decidiu disponibilizar essa ferramenta para que o próprio usuário, que tem 

equipe com competência para operá-lo, pudesse fazer seu diagnóstico. Segundo Dr. 

Alberto Bastos, um dos donos,  

 

aqui na Modulo sempre procuramos pensar de uma forma modular, 
como se fosse um componente. ... Isso tanto em termos de 
organização interna quanto em termos de prestação de serviços 
externos. Então é muito comum a gente desenvolver uma metodologia 
para prestar serviço para um cliente e depois aplicar dentro de casa. As 
coisas funcionam como se fossem módulos independentes, módulos 
de conhecimento. ... Fica claro que dentro de uma visão de futuro, a 
gente vai estar criando componentes novos em várias dimensões 
diferentes. ... Então, por conta disso fica fácil a gente definir nesta 
visão de futuro, onde a gente está, e o que precisamos fazer, o que 
seriam os próximos estágios, onde vamos estar no próximo ano, daqui 
a 2, 3 anos. Mas os recursos são limitados. Diante disso, temos 
trabalhado muito em parcerias empresa/empresa, setor privado/ setor 
privado, onde conseguimos, neste cenário, modular, identificar 
exatamente qual é a nossa parte, e onde paramos, para dali em diante 
começar a atuação do parceiro (entrevista em 13/05/05). 

 

Um exemplo de parceria empresa/ empresa, é com a Aceco. A Modulo, em 2005, era 

líder em segurança lógica, isto é, de sistemas. A Aceco era líder na área de segurança 

física. Assim o check-list para as análises de ambiente físico, que fazem parte do Check-

Up Tool, foi realizado pela Aceco no âmbito desta parceria. Outro exemplo é a parceria 

com o Escritório de Advogacia do Dr. Martins. Como este é o maior especialista do 
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Brasil envolvendo segurança da informação, o acordo de cooperação da Modulo com 

este Escritório resultou na existência de quatro check-lists desenvolvidos por ele no 

Check-up Tool. 

A Modulo decidiu, também, em 2002, realizar parcerias com Universidades. Estava 

realizando parcerias com o LES/ PUC-Rio, e com a COPPE e o NCE, ambos da UFRJ. 

Escolheu o Les, da PUC-Rio pela sua competência e proximidade física, uma vez que a 

Empresa tem sede no Rio de Janeiro. A primeira etapa foi fazer um mapeamento das 

competências do LES que tinham a ver com segurança de informações. Foram 

identificados os talentos, os processos existentes e os sistemas que estavam sendo 

desenvolvidos que eram relacionados ao negócio da Modulo. Foi feita uma apresentação 

do LES para as pessoas da Empresa. Em uma segunda etapa, foi realizada uma 

apresentação da Modulo para as pessoas do LES e parceiros do Grupo, sobre as 

necessidades e visão de futuro da Empresa. Foram, então, analisados quais os talentos, 

grupos e suas competências, poderiam realizar qual tipo de projeto cooperativo, para 

atender às necessidades futuras da Modulo. O LES e a Modulo tinham definido os 

possíveis projetos em parceria, quando foi lançado o Edital para pesquisa cooperativa 

do Fundo Verde Amarelo – FVA. Esta oportunidade acelerou o desenvolvimento de 

projetos cooperativos que tinham acabado de ser identificados, em uma relação que já 

existia, com horizonte de longo prazo. Caso não houvesse o financiamento da Finep, a 

Modulo teria que esperar um cliente para financiar este tipo de desenvolvimento. As 

discussões entre o Laboratório e a Empresa já tinham começado quatro meses antes da 

apresentação do projeto à Finep, o que facilitou a preparação da proposta. 

 

Além do LES e da Modulo, participaram do projeto cooperativo duas empresas egressas 

do Grupo, a Milestone e a MindsatWork, que serão apresentadas em seção posterior. A 

equipe multi-institucional, portanto, é composta por pessoas das quatro organizações 

envolvidas. Os problemas foram gerados pela Modulo, que também auxiliou na solução. 

A Empresa tinha conhecimento do domínio de segurança de informações, e o 

Laboratório e as empresas egressas tinham conhecimento de soluções em engenharia de 

software. O início de um projeto deste tipo mobiliza alunos que estão em fase de 

escolha de problema para a sua dissertação de mestrado e também gera interesse 

naqueles em fase de disciplina. É necessária uma seleção para escolha de alunos de 

perfil adequado para este tipo de interação. Segundo João, da Minds at Work,  
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o LES entra com a parte da tecnologia (às vezes estudos de 
tecnologias, às vezes protótipos). As empresas satélites do LES 
entram com a finalização do produto, o acabamento final. A gente 
trabalha com tecnologias que são desenvolvidas no LES, pesquisadas 
lá, mas quem dá o acabamento final de produto, é o que estamos 
fazendo. ... Para ser um produto você tem que ter uma documentação, 
testada, o software tem que ser uma coisa amigável para o usuário, é o 
acabamento. Isso são as empresas que dão (entrevista em 26/04/05). 

 

Do ponto de vista da Modulo, houve descobertas e aprendizagem em relação à cultura 

acadêmica. A velocidade com que a Empresa trabalha não é a mesma da Universidade. 

Por exemplo, no meio de um projeto o aluno precisa parar porque está na semana de 

provas. “Começamos, então, a adquirir um conhecimento de como é que a gente devia 

lidar com a Universidade. ... E fomos criando processos para que essa relação fosse cada 

vez mais frutífera. Não perder tempo com certo desgaste” (Alberto Bastos, entrevista 

em 13/05/05). Também por parte da Milestone, houve a percepção de que  

 

no início teve turbulência, mas hoje (2005) a gente administra bem ... 
Não era bem turbulência, eram assuntos discutidos sobre como 
funcionar, como cobrar um do outro, como chegar à conclusão do 
projeto. ... O único problema que a gente tinha com a Modulo no 
início era muito de como a gente estava sendo contratado pela 
Modulo. Mas, ao mesmo tempo, você não é fornecedor deles. Somos 
parceiros deles no projeto. A empresa é grande, e nem todo o mundo 
dentro da Modulo sabia, tinha essa visão. O funcionário lá diz: o 
pessoal do LES está desenvolvendo o nosso produto. Ele não sabe que 
tem a Finep no meio da jogada. Aí tinha o cara que queria tratar a 
gente como se fôssemos fornecedores. Aí tínhamos que argumentar 
que não era bem assim. (Francisco, Milestone, entrevista em 
18/04/05). 

 

A Modulo considerava os participantes como uma Equipe única, com pessoas 

envolvidas em diferentes tarefas complementares. Podemos considerar, no entanto, que 

eram diversos grupos pertencentes a várias organizações, que se conectam de forma 

multi-pontos, realizando um projeto comum, com dois coordenadores, um do lado da 

PUC-Rio e outro do lado da Modulo. 

 

A Modulo tem uma visão sistêmica. A empresa funciona como se fosse um sistema, que 

tem um conjunto de sub-sistemas. Cada sub-sistema tem suas funções, porém se 

interconectam e existe o funcionamento do sistema como um todo. Este projeto 

cooperativo abrangia alguns componentes de alguns sub-sistemas. Nesta visão 

sistêmica, tudo que é realizado ou é processo ou é projeto. Se é processo, é contínuo, 

porém alguém espera alguma coisa daquele processo. De tempos em tempos ele produz 
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algo para alguém. Se é projeto é ação de mudança. Algo que tem início, meio e fim. O 

que se espera é que se faça um projeto para sair de um estado em que se está, para um 

outro que você, de preferência, planejou. O que permitia que o Projeto da Módulo e da 

PUC-Rio se desenrolasse de forma cooperativa, era exatamente a metodologia criada 

para passar a demanda e para acompanhar o desenvolvimento do projeto. A primeira 

característica da metodologia foi componentizar o projeto em módulos, que seriam sub-

produtos. O controle e acompanhamento era realizado através destes sub-produtos. Com 

a criação de pontos de controle menores, ficou mais fácil corrigir rumos do projeto, 

tanto com relação ao tempo, quanto à especificação do produto. No início, segundo a 

Modulo, pessoas da Empresa passavam a demanda de uma forma e as pessoas do Grupo 

de Pesquisa entendiam de outra. Foi criada uma metodologia de passar a demanda de 

forma estruturada. O primeiro passo era realizar uma reunião interna na Empresa para 

definir qual era a demanda. Um segundo passo era encaminhar essa demanda à PUC 

através de uma reunião com o Grupo de Pesquisa, em que a Empresa apresentava a 

demanda. O terceiro passo consistia na devolução, pelo Grupo de Pesquisa, de uma 

especificação formal mais abstrata, do que ela entendeu que era a demanda da Empresa, 

para verificar se o que o Grupo entendeu era o mesmo que a Empresa solicitou. Nesta 

reunião a Empresa dava uma aprovação na especificação realizada pelo Grupo. Um 

quarto passo consistia em sintonizar qual o produto final que a Modulo queria receber 

no final do Projeto. A Empresa, então, solicitava ao Grupo para prototipar o produto 

final. A prototipação envolve a realização de um ou dois exemplos, para a Modulo 

verificar se era aquilo que estavam esperando. 

 

Nesta interação foram sendo criadas algumas ferramentas para realização de processos, 

como a de priorização e de acompanhamento de projeto. Neste primeiro projeto foram 

gastos de 3 a 6 meses para ir criando, paralelamente, estas ferramentas.  

 

Isso hoje até é um patrimônio, porque é um conhecimento. Hoje tanto 
do lado da Modulo, quanto do lado da PUC, em relação à Modulo, já 
temos um conhecimento de como a gente passa as demandas, como 
consegue encaminhar as coisas, de uma forma tranqüila. A Reunião de 
Acompanhamento, como se faz. As reuniões são semanais, como é o 
processo, que tipo de controle temos, como sabemos que a coisa saiu 
do caminho, em termos de prazo, de qualidade. Isso tudo foi 
construído ao longo desse tempo. Que eu diria que é um 
conhecimento/ patrimônio que ficou dentro da Modulo, e a 
Universidade já deve estar usando isso com outras parcerias. Eles 
também aprenderam a lidar com a Modulo e agora usam para lidar 
com outras empresas privadas. E do nosso lado, idem. Nas parcerias 
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com outras universidades, a gente também usa esse modelo fabricado 
(Dr. Alberto Bastos, entrevista em 13/05/05). 

 

Ainda com relação à diferença do tempo, entre a cultura acadêmica e a empresarial, 

houve um aprendizado da Modulo, de como lidar com grupos de pesquisa 

universitários, com respeito a prazos.  

 

Não passamos tarefa para eles onde o prazo é fatal. Não passamos. 
Porque já aprendemos que, se eles entregarem no prazo, muito bem, 
mas se não entregarem, não vamos (ter problemas). ... Passamos 
tarefas cujos prazos não sejam elementos críticos. Aí não temos 
problemas. Segunda coisa: a gente passa sempre processos que são 
componentes, nessa arquitetura de módulos. Passamos módulos 
estanques, onde fica claro princípio, meio e fim daquele módulo, e que 
não gerem interdependências críticas. Ou seja, prazo não pode ser um 
fator crítico, interdependência também não. Aí colocamos questões 
assim: coisas que gostaríamos ter daqui a um ano, e que o negócio 
possa estar pronto daqui a três meses. Se não entregarem em três 
meses, será quatro ou cinco. E aí não tem problema porque nosso 
prazo é daqui a um ano (Dr. Alberto Bastos, entrevista em 13/05/05).  

 

Um exemplo é a questão de Web-services, coletores automáticos, onde se tem uma 

interação máquina/ máquina. Foram desenvolvidos diversos módulos específicos, na 

linha do self-assessment, em que o próprio sistema realizava análises sem a necessidade 

de interferência de pessoas.  

 

O primeiro Projeto cooperativo alcançou o objetivo proposto, realizando todos os sub-

produtos planejados e acordados no Plano de Trabalho. Uma vez que o Projeto 

cooperativo estava cumprindo seu cronograma, e com o lançamento de uma Chamada 

Pública para projetos de cooperação das Instituições de Ciência e Tecnologia e as 

Empresas, em meados de 2004, as organizações parceiras elaboraram um segundo 

projeto, como continuidade do anterior. A Modulo e o LES submeteram uma Proposta, 

correspondente ao Projeto “SARSI – Sistema de Análise de Riscos e Gestão do 

Conhecimento em Segurança da Informação”, à Chamada Pública MCT/FINEP/Ação 

Transversal Cooperação ICTs-Empresas – 02/2004, que foi aprovada e o Projeto 

contratado em dezembro de 2004. 

 

Este projeto de pesquisa cooperativa visa elaborar uma solução 
abrangente de Gestão de Análise de Riscos em Segurança da 
Informação fundamentada na NBR ISO/IEC 17799 e ISO/IEC 13335. 
Tal infra-estrutura será baseada na ferramenta Check-up Tool utilizada 
pela Modulo e tem como principais objetivos: internacionalização do 
software, adaptando-o para outros idiomas e mercados, criação e 
melhoria de agentes coletores automáticos de evidências, criação da 
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versão web e do módulo de entrevistas através da web (para coleta de 
evidências), criação de infra-estrutura para atualização automática de 
versões do software, e criação de checklists para segmentos como 
petróleo, energia, telecom, segurança pública, acreditação hospitalar, 
vigilância sanitária e conformidade com agências reguladoras 
(LES/DI/PUC-Rio, 2004b). 

 

O LES tornou-se usuário do Check-Up Tool. Houve transferência de conhecimento 

tecnológico nos dois sentidos. Houve transferência de conhecimento organizacional, 

principalmente da Empresa para o Grupo de Pesquisa Universitário, através da 

metodologia de demanda e de acompanhamento de projetos. Com relação ao 

conhecimento cultural, houve uma troca de conhecimentos e uma adequação de cada 

parceiro aos valores e crenças compartilhadas do outro, como no caso das diferenças de 

tempo na execução de tarefas, devido às diferenças de atividades de cada uma das 

organizações. Retornando à visão da Modulo como um sistema,  

 

o que acabamos aprendendo e incorporando no nosso sistema, foi o 
sub-sistema de relacionamento universidade/ empresa. Com ou sem 
projeto. O Projeto traz uma complicação adicional que é mais um 
controle sobre a questão da submissão do Projeto, do seu 
acompanhamento, resultados. Isso para nós é só uma forma, não é o 
conteúdo. ... O segredo é ter essa visão sistêmica para entender ... o 
que cada sistema faz. (Dr. Alberto Bastos, entrevista em 13/05/05). 

 

4.1.8.3. Projetos de Cooperação Internacional 

Laboratório para Colaboração Avançada – LAC  
LES e TeCGraf, da PUC-Rio, e Instituto Fraunhofer, da Alemanha 

O Instituto Fraunhofer tem sua sede em Berlim, Alemanha, e conta com universidades 

associadas. Possui franquias em diversos lugares. É financiado parcialmente por 

recursos públicos e por recursos privados. No início de 2002, o Instituto passou a 

procurar parceiros fora da Alemanha para envolver empresas egressas de grupos de 

pesquisa brasileiras e alemãs. O objetivo era facilitar o acesso destas empresas, 

respectivamente aos mercados alemão e brasileiro. O LAC - Laboratory for Advanced 

Collaboration - é formado pelo LES e pelo TeCGraf, do lado brasileiro, e pelo Instituto 

Fraunhofer, com o Laboratório FIRST e a empresa IPSO, como parceira comercial, do 

lado alemão. Como é a metodologia de todos os projetos de cooperação do Grupo de 

Pesquisa, o primeiro projeto aprovado foi pequeno, piloto, e teve por objetivo uma 

extensão do Aulanet para atender à área de gestão de competências. Além dos 

Laboratórios e do Instituto, incluiu a participação da Milestone e da EduWeb, duas das 
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empresas brasileiras egressas do Grupo, com experiência em gestão de conhecimento e 

e-learning, respectivamente. Inclui outras duas pequenas empresas inovadoras da 

Alemanha. Os recursos financeiros para este Projeto foram aportados pelo Instituto 

Fraunhofer e pelas empresas Milestone e EduWeb. Os Laboratórios da PUC-Rio 

envolvidos aportaram recursos não financeiros, como contrapartida ao Projeto. Do lado 

da Alemanha existiam organizações análogas. Dr. Lucena recebeu do Instituto 

Fraunhofer o título de Research Associate, o que permitia utilizar recursos alemães não 

reembolsáveis – grant - para desenvolver pesquisa no Brasil. 

 

O projeto foi aprovado em 2002, e a primeira fase foi até 2004. O LES e as empresas 

brasileiras já cumpriram uma fase de desenvolvimento e os resultados foram enviados 

para o Instituto Fraunhofer. Representantes do LES e da Milestone passaram duas 

semanas trabalhando na Alemanha, com seus parceiros. Os alemães vieram passar 

outras duas semanas trabalhando no Brasil, no desenvolvimento conjunto de um 

software que faz o matching para gestão de competências. Os resultados foram 

incorporados pelas empresas envolvidas. A Milestone incorporou o matching de 

competências ao seu produto Skill-O. Uma empresa alemã utilizou o matching em outra 

área diferente, de interesse de consumidores e produtos. Um outro objetivo do projeto é 

que as empresas envolvidas auxiliem seus parceitos a vender os produtos no outro 

mercado. Que as empresas brasileiras sejam capazes de vender os produtos das 

empresas alemãs aqui no Brasil, e que as empresas alemãs sejam capazes de vender os 

produtos das empresas brasileiras na Alemanha. É um mecanismo para facilitar a 

abertura de mercados para estas pequenas empresas inovadoras. 

 

Segundo o Prof. Lucena, em 2005, a questão da propriedade intelectual ainda estava 

sendo discutida com as assessorias jurídicas. A proposta do Brasil era meio a meio, a 

assessoria jurídica alemã estava estudando para dar uma resposta. A Milestone disse que 

as empresas têm o direito de comercializar o produto nos seus respectivos mercados. 

Será comercializado no Brasil pelas empresas brasileiras, como a Milestone está 

fazendo com o Skill-O, e na Alemanha, pelas empresas alemãs. Caso uma empresa 

brasileira queira comercializar seu produto na Alemanha, ela pagará royalties à empresa 

alemã e vice-versa. 

 

LES e IBM Internacional 
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Em dezembro de 2002 o Grupo de Pesquisa teve aprovado um projeto no escopo do 

Projeto Eclipse, no valor de U$ 25 mil (vinte e cinco mil dólares), com duração de um 

ano. O objetivo era o desenvolvimento de aplicações para a plataforma Eclipse, da IBM 

Internacional. Existiam projetos escolhidos em vários países. Havia uma rede 

internacional de grupos de pesquisa de alto nível que tinham seus projetos financiados 

pela multinacional americana para disseminação do seu produto. O Projeto facilitava a 

aquisição de tecnologia da IBM, financiava alunos interessados e dava visibilidade 

internacional ao Laboratório LES. Este projeto foi renovado em dezembro de 2003 com 

aporte de mais US$25 mil pela IBM. 

 

4.1.8.4. Principais interações do LES com empresas ou organizações 

Já foram realizados contratos de desenvolvimento com as seguintes empresas e órgãos 

públicos: IBM, Solectron, Motorola, Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, 

Mspa – consórcio americano de empresas, Webb, e Proderj. Como os formatos de 

interações, seus objetivos, conhecimento gerado, assim como instrumentos de 

transferência de tecnologia são bastante diversificados, daremos informações sucintas 

sobre os diversos tipos de relações com clientes/ parceiros. Após, analisaremos as 

relações com as empresas egressas do Grupo. 

 

LES e IBM e Solectron, empresas privadas de hardware e software 

Estas empresas realizaram parcerias com o Laboratório utilizando os benefícios da 

primeira Lei de Informática, objetivando disseminar seus software, ainda pouco 

conhecidos no meio acadêmico, onde os alunos eram possíveis futuros usuários quando 

entrassem no mercado de trabalho. O Laboratório propôs um projeto que utilizaria os 

software destas empresas, cedidos ao Departamento de Informática. Os alunos que 

participaram deste projeto se capacitaram na utilização destes software, dando vários 

cursos sobre a sua utilização, inclusive para funcionários das próprias empresas. Este 

tipo de parceria teve a vantagem de permitir o desenvolvimento de um projeto de 

interesse do próprio Laboratório. Foram apresentados vários artigos em revistas 

especializadas e 12 sub-projetos que resultaram em protótipos funcionando. Foi 

apresentado um relatório final, porém não foi transferido nenhum conhecimento 

específico para a Empresa. Neste caso o conhecimento transferido foi da empresa para o 
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grupo de pesquisa e o retorno do mesmo conhecimento em cursos para outros 

funcionários das empresas. 

 

A Solectron financiou um projeto de três meses para o Grupo de Pesquisa, de outubro a 

dezembro de 2002, no âmbito da Lei de Informática. Como o ano de 2002 teve 

pouquíssimos recursos externos para o Laboratório, este projeto financiou algumas 

necessidades, mas não permitiu realizar qualquer atividade de maior vulto para o Grupo 

de Pesquisa. No entanto, foi desenvolvido um projeto de maior porte em 2003. 

 

LES e MOTOROLA, empresa de equipamentos de telefonia 

A Empresa chegou ao LES através de um artigo, de um participante do Laboratório, de 

seu interesse. Contratou um projeto de desenvolvimento de um produto. Os resultados 

foram entregues à Empresa através de um relatório e um protótipo. Foi constituída uma 

equipe mista com funcionários da Empresa e pesquisadores e alunos do Laboratório 

para a realização do projeto. 

 

LES e Mspa, um consórcio de empresas de âmbito internacional 

Um dos participantes do Conselho do Consórcio é dono de uma empresa brasileira e 

obteve aprovação para contratar o desenvolvimento de um padrão em XML no Brasil. 

Entraram na concorrência para realização deste projeto várias empresas privadas e 

grupos universitários. O LES foi o escolhido, desenvolveu e repassou o resultado, um 

conhecimento codificado. 

 
LES e Webb, empresa de internet 

No projeto de consultoria foi alocado um aluno que estava terminando o seu Mestrado 

para ajudar a Empresa. Houve a contratação do aluno, após a defesa da dissertação, pela 

Webb. 

 

LES e Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro 

O projeto contratado teve por objetivo desenvolver um software para integração dos 

sistemas da Secretaria. Não havia recursos humanos na Secretaria com competência 

para atuar na área específica do projeto. Ficaram de conseguir uma pessoa para receber 
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o software e aprender a operá-lo, porém isto não foi concretizado. Houve participação 

de pessoas da Secretaria na parte de design e para fornecer os requisitos para a 

elaboração do software. Foi entregue a primeira versão, porém não houve uma pessoa 

encarregada de testá-lo e utilizá-lo. Portanto não houve um processo efetivo de 

transferência de conhecimento, somente uma entrega formal dos resultados. 

 

LES e Proderj, órgão de processamento de dados do Estado do RJ 

O objetivo do projeto foi, numa primeira fase de 6 meses, a capacitação inicial da 

equipe do Proderj em engenharia de software, através de treinamentos dados pelo 

Laboratório. Na segunda fase, de 3 meses, a equipe do Proderj fez um desenvolvimento 

de um software com a consultoria de componentes do Laboratório. Em Julho de 2003 o 

Proderj entrou em contato com o LES para construir um projeto conjunto até dezembro 

para submeter à Faperj, ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID ou à 

Comunidade Européia. 

 

LES e CPqD 

O CPqD é uma OSCIP para desenvolvimento e inovação, na área de telecomunicações, 

antigo laboratório de desenvolvimento da Telebrás, até sua privatização. O LES 

apresentou o que estava desenvolvendo com relação a aplicações de agentes de 

mobilidade e as empresas egressas do Laboratório apresentaram os seus produtos e 

serviços. O CPqD negociou a contratação de desenvolvimentos ou serviços com a 

Milestone e a Minds at Work. 

 

4.1.8.5. Principais empresas egressas do LES 

LES e EduWeb 

A PUC-Rio possuía, em 1996, três projetos de educação à distância: AulaNet, Finep 

EAD (Educação à Distância) e Maxwell. Foi criado um Núcleo de Tecnologia da 

Informação (NTI), dentro da Fundação Padre Leonel Franca (FPLF), para unificar os 

três projetos. Era um grupo formado com representantes destes três projetos, com o 

objetivo de convergir esforços, trocar experiências etc. O Maxwell ficava na 

Engenharia, o EAD era um projeto da FPLF com a Finep para fazer CD-Rom e o 

AulaNet era do LES/ DI. 
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André é administrador e estava, em 1997, no projeto do AulaNet, que terminou o seu 

desenvolvimento neste ano. A equipe do AulaNet ficava no LES e André e dois 

desenvolvedores de conteúdo ficavam em uma sala do NTI/ FPLF, na Incubadora 

Gênesis. O NTI, junto com os pesquisadores do LES, resolveu oferecer esses serviços 

para o mercado, via FPLF. Começaram a prospectar mercado, ir a vários clientes 

potenciais. Como o AulaNet foi desenvolvido por oito alunos de mestrado, doutorado e 

graduação, se os royalties fossem ser pagos para todos, assim como para a FPLF e para 

a PUC, o seu valor seria muito alto. Então, o LES, o NTI e a FPLF decidiram que o NTI 

seria como um executivo comercial que venderia o serviço no mercado, via FPLF, e 

sub-contrataria o LES para desenvolver o projeto. André saía como NTI, com cartão de 

visita da FPLF, como agente do LES, para viabilizar o negócio que o Laboratório estaria 

desenvolvendo, isto é, uma solução, por exemplo, para a Petrobrás e outra para a Caixa 

Econômica. Em 1998 os negócios não eram fechados, pois os preços estavam caros. 

Decidiram que este software seria distribuído gratuitamente para quem quisesse e fosse 

pessoa jurídica. O NTI ficaria mediando essa distribuição e isso traria notoriedade para 

a PUC na área de educação à distância. Haveria um site onde a pessoa de uma 

organização entraria, faria o download do software, e poderia utilizá-lo gratuitamente. 

Isto funcionou por três meses, uma vez que a demanda começou a ser tão grande que o 

NTI não tinha mais condição de prestar suporte. Segundo André, 

 

aí ligou o meu alerta. Porque paralelamente eu trabalhava dentro da 
Incubadora. Esta abriu no meio de 97 um edital que, quando eu vi, 
disse: isso é um meio de negócio. Vai precisar de sustentação, essa 
distribuição do software. Só que vai morrer se ficar aqui dentro do 
Laboratório. Eu propus ao grupo montar uma empresa minha, que iria 
ser focada na prestação de serviços sobre o AulaNet. Eu garantia à 
PUC que o AulaNet ia continuar a ser distribuído gratuitamente e eu, 
EduWeb, iria prestar serviços que norteariam o software: 
implementação, treinamento, novas funcionalidades etc. Iria me 
remunerar de outra forma, mas manteria a gratuidade do software. 
‘Prepara o teu plano de negócio, submete, e a gente fecha negócio 
com vocês’, eles disseram. Eu vim de dentro da PUC. Isso aqui estava 
morrendo. Não ia ter sustentação porque não é o business da PUC 
fazer esse tipo de negócio. Aí eu resolvi montar uma empresa que ia 
transformar o software numa spin-off aqui na Universidade (André, 
entrevista em 07/08/2003). 

 

Na segunda chamada da Incubadora Gênesis foi criada a EduWeb, com um plano de 

negócios focado no AulaNet. Passou por todo o crivo da Incubadora e foi aprovado. Aí 

começa a interação da Empresa com a Universidade. A primeira ação foi um Contrato 

de Cooperação Tecnológica, assinado entre a EduWeb e o LES, via FPLF, que garantia 
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a distribuição exclusiva e acesso ao código fonte do AulaNet. Em 2000 foi renovado 

este contrato por cinco anos com a FPLF. Isto garantia à Empresa a remuneração pelo 

serviço. A EduWeb montou uma infraestrutura fora da PUC, na Incubadora, para 

atender ao mercado. Começou a mexer no software e o LES ficava responsável e dava a 

garantia de desenvolvimento de novas funcionalidades do AulaNet. No início a EduWeb 

tinha dependência total do LES. Tudo que precisavam tinham que solicitar ao 

Laboratório. 

Com o tempo, o LES foi passando tecnologia para nós, e  fomos 
crescendo, cada vez tendo mais gente trabalhando, e foi passando 
know-how, até o estágio que estamos hoje (meados de 2003), que 
chamamos de muito bom, que é onde nós temos domínio, 
documentação, tudo organizado em relação ao AulaNet. Então a 
relação ficou oposta. Nós guardamos os códigos do AulaNet e quando 
eles precisam, nós damos a nova versão para eles. ... Isto é uma 
independência que conquistamos do LES, e permitiu ao LES a 
independência para eles fazerem o que querem, que é o P&D – 
pesquisa e desenvolvimento. Este ano é que começaram a olhar para a 
frente e querem desenvolver o 3.0 do AulaNet. Nós estamos ainda na 
2.0. (Na versão 3.0 estão) desenvolvendo novos modelos de gestão de 
competência, de prova, de certificação de prova, algumas coisas e 
pensando para a frente. É uma ótima vantagem competitiva nossa, 
porque garantimos que o que pintar de novo, nós vamos ter acesso. ... 
Eu acho o modelo muito saudável. É o que vai permitir a exportação 
de software. Isso é que dá base de sustentação. Se uma empresa não 
tiver isso, não exporta (André, entrevista em 07/08/2003). 

 

Grande parte das universidades baixaram o AulaNet, e a EduWeb deu suporte na 

instalação, até que tudo estivesse funcionando perfeitamente. Por exemplo, a 

Universidade Católica de Petrópolis montou a equipe deles, incluíam conteúdo, mas não 

mexiam na estrutura do software. Não pagavam absolutamente nada. É parte do contrato 

da EduWeb dar suporte gratuito até o AulaNet estar funcionando. A partir daí, qualquer 

outra coisa que a EduWeb faça, ela cobra: manutenção, host-service, treinamento, 

desenvolvimento de conteúdo etc. O LES faz P&D e a EduWeb faz aplicações. A cada 

mês as duas organizações batem versões, cada uma dizendo o que fez neste período. 

Antes de distribuir o que vem dos alunos do LES, a EduWeb “dá uma profissionalizada, 

dá uma arrumada, arruma o código e disponibiliza para a nossa base instalada” (André, 

entrevista em 07/08/2003). 

 

Em setembro de 2004 a EduWeb tinha uma base instalada de seis mil AulaNets 

distribuídos, dando suporte a 60% gratuitamente. Somente 3% eram seus clientes, que 

geravam faturamento para a Empresa. Os clientes incluíam Telemar, Nextel, Embraer, 
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Vale do Rio Doce, Rede Globo, Bradesco, Itaú, Alpargatas, Ultragás, Polícia Civil do 

Rio de Janeiro e Sulamérica. As universidades eram 55% da base instalada. Somente a 

UFRJ tinha 15 dos down-loads do AulaNet. Estes são, na sua maioria, para 

pesquisadores. Eram realizados 7 down-loads por dia, em média. A EduWeb e o LES já 

realizaram dois cursos para o PRODERJ; um curso de policiamento comunitário para a 

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais; e em 2004, a EduWeb e o CCEAD – 

Coordenação Central de Educação à Distância - fizeram dois cursos para o INMETRO e 

três cursos para o Ministério das Relações Exteriores. O projeto com a Embraer foi um 

convênio da PUC-Rio, através do CCEAD. Este elaborou os conteúdos e a EduWeb 

implementou toda a parte de tecnologia através do AulaNet. Instalaram o AulaNet 

integrando-o com a Intranet, o Banco de Dados, mudanças nas formas de acesso, 

mudança no diretório, desenvolvimento de relatórios etc. Este projeto levou um ano 

para ser concluído, em meados de 2002. A Embraer continuava como cliente através de 

um contrato de manutenção, com um pagamento fixo mensal. 

 

O AulaNet já tinha versões em espanhol, inglês e português. Existia uma base instalada 

em 57 universidades e empresas em Portugal, França, Canadá, Angola e Chile. As 

pessoas das organizações entravam no site, faziam download e a EduWeb dava o 

suporte, mas nunca efetivamente faturaram, tiveram um cliente. As duas versões em 

espanhol e inglês foram um investimento da EduWeb, no início de 2002, com o 

financiamento do BNDES, uma vez que era uma atividade comercial, de abertura de 

novos mercados. Em meados de 2003 o AulaNet estava sendo traduzido para o alemão, 

no âmbito de um convênio do LES e do TecGraf com o Instituto Fraunhofer. 

 

LES e Gaveatech 

Em 1997 foi criado um grupo para viabilizar um curso de educação à distância no LES, 

pelo Prof. Lucena, com apoio de imagem. As aulas eram transmitidas e gravadas, e a 

partir deste curso surgiu o AulaNet, um software para realização de cursos à distância. 

Deste grupo, três pessoas que faziam doutorado resolveram formar uma empresa, sendo 

que um deles já havia trabalhado na empresa COBRA. Em 2000 foi criada a Gaveatec. 

Todos os três realizavam o seu doutorado e paralelamente trabalhavam no projeto do 

AulaNet. Segundo um dos sócios, “Você busca estar num projeto em que você possa 

aproveitar coisas que você está fazendo naquele projeto para dentro de sua tese e vice-
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versa, conseguir alguma coisa de sua tese que se possa transformar em um produto” 

(entrevista em 22/07/2003). 

 

A partir da incubadora resolvemos submeter um plano de negócio. Aí 
você precisa pensar num produto, pensar num plano de negócios. Aí já 
entra a parte empreendedorismo. Nós estudamos um pouco de planos 
de negócio, mesmo sem ser formalmente. ... Aí fizemos o plano de 
negócios, fomos ao mercado, vimos tudo o que achávamos que tinha 
para o que poderia vir a ser um produto interessante, qual a nossa 
capacidade disso. E aí submetemos isso (entrevista sócio em 
22/07/2003). 

 

Surgiu um cliente interessante, que demandava um tipo de serviço, e que daria uma 

remuneração que os donos da Gaveatech consideraram que valeria a pena atender, pois 

permitiria o crescimento da Empresa. Passaram a se dedicar a este cliente. Aos poucos 

foram se aproximando da área de Recursos Humanos. Consideraram interessante 

desenvolver produtos como se fossem pequenos módulos que já seriam um tipo de 

portal, mas que estariam atendendo a um determinado domínio de Recursos Humanos 

de uma empresa. Aproximaram-se de outra empresa, já do mercado de Recursos 

Humanos, e começaram a desenvolver alguns trabalhos com eles e iniciaram um 

processo para fechar uma parceria com esta empresa, visando disponibilizar serviços na 

área de Recursos Humanos via Web. As duas empresas fizeram um trabalho para a 

Companhia Siderúrgica de Tubarão, que se constituía na aplicação de provas via Web 

para quatro mil candidatos de todo o Brasil, visando o processo de aquisição de 

estagiários. O planejamento da parceria incluía uma análise de quais os processos da 

área de Recursos Humanos poderiam ser agilizados através da aplicação da Web, e aos 

poucos iriam construindo um Portal. A Gaveatech estava acertando o que caberia a cada 

parceiro, com a empresa, quando um dos sócios resolveu que não queria mais morar no 

Rio de Janeiro e foi para o Rio Grande do Sul. Como a Gaveatech possuía somente sete 

funcionários, era muito dependente dos três donos, e a substituição seria 

economicamente inviável, decidiram fechar a empresa em 2002. 

 

LES e M4U 

A M4U – Mobile for You - começou com Bruno Mello, Clécio Guaranys e Ayrton 

Maia, em setembro de 2000. Bruno tinha seis meses de formado e trabalhava no LES, 

em um projeto para a Petrobrás, de aproximadamente dois anos. Em 1997 participou do 

primeiro edital da Incubadora Gênesis, com mais três colegas, para criar uma empresa 
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de prestação de serviços de desenvolvimento e integração de software com foco em 

soluções de web. Não foram selecionados. Bruno afirma que sempre teve vontade de 

abrir uma empresa e Ayrton também. Clécio e Ayrton estavam terminando a tese de 

mestrado. Clécio queria ter uma experiência no exterior. Mas, segundo Bruno, em 

janeiro de 2000  

resolvemos abrir uma empresa, antes de saber qual era a empresa. Aí 
tínhamos duas opções, duas oportunidades. Uma por causa da tese do 
Ayrton, que era de agente de software para automatizar negociações 
de mercados virtuais. Outra seria de tecnologias para a web. E nós, 
Clécio e eu, conversávamos muito com um amigo, que na época dava 
consultoria na Espanha, em Telecom, e foi quando surgiram os 
serviços de dados em telefonia móvel. E aí ele falava muita coisa para 
a gente. Fomos olhando aquilo, as operadoras começaram a crescer. E 
a gente foi trabalhando as duas oportunidades (entrevista em 
22/07/2003). 

 

O pai deste amigo fez a aproximação de uma pessoa de uma empresa de comunicação 

de outro estado para a M4U aplicar o produto de automatização da tese do Ayrton nos 

classificados on-line desta empresa. Fizeram as primeiras duas reuniões. Estavam 

avaliando qual empresa iam abrir. Não havia nada no Brasil sobre rede de dados 

móveis, nenhuma tecnologia. Na terceira reunião os três empreendedores disseram que 

não fariam a automatização dos classificados mas apresentaram a proposta da nova 

empresa trabalhar com tecnologias móveis. A empresa de comunicação gostou da idéia 

e começaram a negociar, em abril de 2000, um investimento na M4U. Os três sócios, 

Ayrton, Bruno e Clécio resolveram ficar em uma sala no escritório do pai do Clécio, e 

cada um levou o seu computador. Bruno trabalhava tempo integral e Airton e Clécio, 

tempo parcial, pois estavam terminando as suas teses de mestrado. Compraram outro 

computador, dividindo o seu custo entre os três. Clécio e Ayrton ainda trabalhavam no 

Laboratório em tempo parcial. Passaram a pegar o dinheiro dos dois e dividir para os 

três. Não pagaram aluguel de abril a setembro de 2000. Em setembro de 2000, fecharam 

a negociação com a empresa de comunicação que investiu na M4U, e iniciaram a 

Empresa. Compraram computadores e começaram a trabalhar. De setembro de 2000 a 

janeiro de 2001 recebiam como pessoa física, quando a M4U conseguiu ser legalizada, 

com CNPJ, estatutos etc. A equipe da M4U se constituiu de quatro estagiários do Bruno 

no projeto do LES com a Petrobrás. Clécio também participou deste projeto da 

Petrobrás, porém saiu antes do final para se dedicar exclusivamente ao término da tese 

de mestrado. 

 



 

 190

Em fevereiro de 2001 mudaram-se para um conjunto de salas do Condomínio Down 

Town, que tinha excelente infraestrutura de cabos de fibra ótica, além de boas 

instalações. Na PUC-Rio não existia nenhum centro de pesquisa em tecnologias móveis. 

O conhecimento tecnológico que tiveram inicialmente foi trazido pelo amigo que dava 

consultoria na Espanha, atualizando os sócios sobre o que estava acontecendo na 

Europa. Ayrton fez uma parte de solução móvel na sua tese. Por um acaso, o Caderno 

de Informática do jornal O Globo fez uma matéria sobre o TecComm e havia 

reportagens sobre cada tese que estava sendo realizada no Laboratório. Como a M4U 

estava em processo de estruturação, Ayrton falou da parte da tese dele que estava 

desenvolvendo para celular e por acaso foi esta foto que saiu na capa do caderno do 

Globo, em que o Airton segurava um celular Motorola. Totalmente por acaso, também, 

haviam comprado três celulares da Motorola, para falar de graça, um com o outro, pela 

Nextel. A Motorola viu a reportagem, entrou em contato com o Prof. Lucena, e 

encomendou uma pesquisa ao Laboratório sobre as tendências da tecnologia móvel no 

mundo. O Prof. escolheu Clécio e Ayrton para fazerem esta pesquisa, de abril a 

setembro de 2000. Clécio trabalhava na pesquisa, em tempo parcial, no Laborarório e 

Bruno trabalhava tempo integral, na Empresa, também para a pesquisa. Airton defendeu 

a tese de mestrado em julho de 2000. E foi assim que criaram o primeiro relacionamento 

com a Motorola. A marca M4U foi criada em julho de 2000. 

 

Na época “vestiam o chapéu” de TecComm. Tinham alguns conflitos de interesse. 

Segundo Bruno,  

tivemos acesso a várias informações da Motorola como centro de 
pesquisas, que como empresa não teríamos nunca. Aí conhecemos 
muitas pessoas da Motorola. Este relacionamento foi amadurecendo 
até que chegou o momento em que chegamos a um acordo entre a 
Motorola, a M4Ue o TecComm. Começamos a ter uma porção de 
informações privilegiadas. Quando chegávamos na Motorola éramos 
os meninos da PUC. Não éramos M4U. Em certas coisas começamos 
a vestir a camisa da M4U. ... Eu era convidado para congressos como 
TecComm. O Clécio falou com a Motorola pelo TecComm lá em 
Plantation, na Flórida. A gente primeiro acertou com o Lucena, que 
quando fosse pesquisa, ficaria com o TecComm, e a M4U poderia até 
suportar, e quando fosse produto e serviço ficaria com a M4U. E aí 
deixamos as coisas claras. Todo mundo topou (entrevista em 
24/07/2003). 

 

Este acordo foi feito em março de 2001. Então, no início da Empresa, foram duas fontes 

principais de conhecimento sobre as tecnologias centrais da M4U. Uma delas o estudo 
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realizado, através do Laboratório, por encomenda da Motorola, e os conhecimentos 

adquiridos através do relacionamento direto com a Motorola e com a Nextel. Através 

deste, começaram a ter acesso a tecnologias específicas da Motorola, aos telefones desta 

empresa, ao que ela estava planejando de tecnologias para colocar no mercado. A tese 

do Clécio também foi uma fonte de tecnologia, pois era sobre smart card e abrangia 

GSM. Clécio já havia conhecido a Schlumberger quando fez a tese. Mais tarde a M4U 

fez consultoria sobre smart card para um projeto da área de transporte em São Paulo, 

que trouxe a oportunidade de estreitar os laços com esta fabricante de cartões. 

Conversaram com várias empresas que fabricavam cartão, mas a Schlumberger foi a 

que teve uma posição mais de parceria. Eles forneceram todas as ferramentas e um 

treinamento de uma semana dentro da Empresa. Em 2003, a M4U e a Schlumberger 

passaram a realizar várias atividades conjuntas. 

 

Com relação ao conhecimento organizacional, mais especificamente a gestão 

empresarial, a aprendizagem foi principalmente learning by doing. Segundo Bruno, 

“Este é o nosso problema, até hoje a gente não tem. Somos dois engenheiros. Foi tudo 

muito na marra. Nunca teve nada. Desde o início da empresa eu sou financeiro-

administrativo da empresa. Meu conhecimento era nenhum. Cansei de tomar bolacha!” 

(entrevista em 24/07/2003). Quando foram negociar com a empresa de comunicação 

para realizar o investimento, contrataram um excelente advogado, gastando “uma 

fortuna. ...Como não sabíamos nada, não economizamos nem no advogado nem no 

contador, que é caríssimo. ... E foi a forma de nos proteger por não saber nada” (Bruno, 

entrevista em 24/07/2003). Quanto ao conhecimento das leis tributárias e de recursos 

humanos, aos poucos Bruno foi aprendendo. Tinham o suporte do advogado e do 

contador. 

No início o advogado foi o que mais ganhou dinheiro na nossa 
empresa. Porque no início a gente não fazia absolutamente nada sem 
perguntar ao advogado. Se eu tivesse que assinar um NDA, um acordo 
de parceria, era hora de advogado. Porque eu dava tudo para ele. Hoje 
em dia a gente já tem todos os modelos de contratos, de parceira. ... 
Eu dou uma olhada e se achamos alguma coisa estranha, consultamos 
o advogado. ... hoje a parte tributária eu conheço bem, trabalhista 
também, e a comercial estamos fazendo uma série de contratos 
comerciais (Bruno, entrevista em 24/07/2003). 

 

Os contratos comerciais são relacionados a vendas de consultoria ou software. Em 2003 

tinham contratos comerciais assinados com Globo, Banco do Brasil, Schlumberger, 
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Visanet e Oi. Os acordos de parceria envolvem trocas que interessam a ambos os 

parceiros. Estes acordos de parceria eram com Motorola, Siemens e Schlumberger. Em 

acordos de parceria há apostas e é uma tentativa de desenvolvimento de negócios a 

longo prazo. Por exemplo, recebíam os telefones da Motorola e criavam algumas 

aplicações específicas para colocar nestes telefones. Interessava à Motorola, porque as 

aplicações ajudavam a vender os seus telefones. Interessava à M4U porque recebiam os 

telefones antes do mercado e tinham acesso às tecnologias específicas da Motorola. Para 

a M4U era um investimento e um canal de venda. Foi um esforço enorme. Mostraram 

soluções na China, Canadá, México, Argentina, e não foi comercializado nada. As 

parcerias são caras. Sem o dinheiro do investidor, não teríam o conhecimento que 

possuíam em 2003. Era necessário viajar dentro do país e para o exterior. Quanto ao 

aprendizado em relação ao processo de investimento, tiveram muita sorte.  

 

O grupo todo é muito sério e o cara ... responsável pela (empresa), que 
é um dos donos, que é a família que toca, é uma pessoa que eu 
descrevo como maravilhosa. É justo, correto, ... sempre confiou na 
gente. ... É um relacionamento muito bom. Não tenho nada a falar. A 
única coisa é que acho que nunca mais vou dar uma sorte dessas. A 
prestação de contas era muito tranqüila. A gente combinava as coisas, 
não dava certo. Explicávamos e ele entendia (Bruno, entrevista em 
24/07/2003). 

 

Quando o investidor não pôde continuar investindo, e saiu da M4U, vendeu suas ações. 

Ayrton também saiu. Ficaram somente Clécio e Bruno. Não tinham nenhum cliente. 

Tinham uma quantia no banco. Fizeram as contas quanto valia o carro de cada um. Se 

tivessem que vendê-los pelo menos aguentariam mais um mês. Clécio tinha feito uma 

matéria de empreendedorismo na graduação. Bruno e Clécio fizeram o business plan da 

Empresa para se candidatar à Incubadora. A M4U entrou na Incubadora Gênesis em 

agosto de 2002. Na incubadora diminuíram muito as despesas. Decidiram que se fosse 

necessário contrair dívida em banco, fecharíam a empresa. Quando o investidor saiu, 

dividiram os computadores e a M4U precisou de mais quatro. Combinaram que eles 

pagariam quatro máquinas novas em seis meses. Após este período, pagaram o 

equivalente aos quatro computadores novos, conforme combinado. Duas semanas 

depois dos dois sócios saírem do negócio, a M4U fechou um contrato grande com o 

Banco do Brasil. A partir daí a empresa passou a viver da sua receita, durante oito 

meses. No meio do período deste contrato, a Visanet teve interesse de fazer uma solução 

de pagamento móvel. Como era uma solução inovadora, que requeria pesquisa e 

desenvolvimento, e nem tinham um contrato com esta empresa, a M4U investiu no 
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relacionamento e no novo produto, pois seria uma boa oportunidade, sem avaliar o 

quanto estava custando o investimento. No final de 2003 a Empresa recebeu uma boa 

receita deste projeto de pagamento móvel com a Visanet. 

 

O mercado de soluções móveis divide-se em dois grandes segmentos. O primeiro é o 

corporativo, onde se vende uma solução para uma empresa, como uma solução para 

força de venda para uma determinada empresa. Esta solução poderá ser vendida, 

potencialmente para todas as empresas com aquelas características de vendas, com 

clientes espalhados em uma grande área geográfica. Este segmento apresenta mais 

facilidade para vender, pois é composto de muitas empresas, porém há mais 

dificuldades de estruturação da área comercial para ter acesso a estas empresas, além de 

maior dificuldade para estruturar a área de apoio da pós-venda, como o help-desk. O 

segundo segmento do mercado de soluções móveis é o varejo, que se constitui em um 

acordo com uma operadora de telefonia móvel. Como são poucas, há maior dificuldade 

de fechar este acordo. A solução é implantada e o modelo de receita é recorrente, o 

ganho é com a utilização da solução pelos clientes da operadora. Uma outra dificuldade, 

portanto, é a necessidade de recursos para a M4U desenvolver a solução e se manter até 

que a receita aumente e tenha volume suficiente para dar o retorno esperado. Como não 

havia recursos suficientes para entrar no varejo, a M4U, durante os anos de 2002 a 2004 

teve a tendência de investir no mercado corporativo.  

 

Em 2002 os sócios da M4U começaram a ficar preocupados em ter pouco dinheiro para 

investir nas oportunidades que surgissem, principalmente no mercado de varejo. 

Investiram recursos próprios, de tempo dos empreendedores, para participarem dos 

Venture Foruns do segundo semestre de 2002 e primeiro de 2003, porém não foram 

aprovados. O Venture Forum, promovido pela Finep, é uma roda de negócios com 

apresentação de planos de negócios de empresas inovadoras, selecionadas e capacitadas, 

para investidores, isto é, gestores de fundos de capital de risco. Candidatos mais uma 

vez, para o VII Venture Forum, em setembro de 2003, foram aprovados e se 

apresentaram aos investidores. Visavam  

 

ter um relacionamento, pelo menos sermos apresentados para os 
investidores que estavam no Venture Forum. Sabemos, também, que o 
primeiro investimento não funciona, não está no seu tempo. Mas é 
muito importante que os investidores e as empresas se conheçam e 
tenham um histórico de informação. Ou seja, que o investidor 
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acompanhe a empresa de alguma forma. Aí ficamos bastante 
antenados em relação a investimentos. No Venture Forum começamos 
(a conversar) com algumas empresas (fundos de capital de risco), 
achamos que não estava ainda na época. Isso foi em setembro de 
2003. Já estávamos desde meados de 2002 na Incubadora, e 
esperávamos números concretos quanto a serviços, que nos 
mostravam que o mercado estava em fase de recuperação. 
Continuamos conversando (com investidores). Mas o problema dessa 
conversa com investidores é que consome muito tempo da Empresa. 
Tem que fazer estudo de concorrência, de mercado. Dependendo do 
investidor, tem que tirar a dúvida de cada um. E gasta muito tempo 
das pessoas da empresa, que são os empreendedores. Com alguns 
preferimos não nos aprofundar, e com outros conversamos um pouco 
mais. Por causa do custo do relacionamento, deixamos aquelas de 
lado. Quando você conversa com muitos atrapalha a evolução da 
Empresa. Perde-se muito tempo. Toda vez que estou tentando falar 
com um investidor, estou deixando de pensar na minha Empresa, 
como vender etc. Como geralmente a Empresa é pequena, são os 
empreendedores que fazem isso. Como nossa preocupação era o 
mercado estar crescendo e a gente não ter capacidade de investimento, 
oportunidades, resolvemos conversar novamente. Resolvemos ficar 
atentos para, se aparecesse algum relacionamento interessante, a gente 
toparia investir para continuar o relacionamento (Clécio, entrevista em 
01/05/05). 

 

A M4U continuou um relacionamento com a operadora OI e venderam um contrato, em 

2004, para uma aplicação de e-mail para ser utilizada em todos os celulares da 

Operadora. “Na época esse contrato era bem interessante porque não tinha ainda um 

número potencial de uso, e era uma coisa que ia aumentar sempre” (Clécio, entrevista 

em 01/05/05). Quando decidiram realizar o produto para a Oi, foi devido ao 

relacionamento existente com ela e como uma experiência com um serviço no varejo 

para poder avaliar como era a curva de crescimento, de modo a ter mais uma alternativa 

em termos de negócios. Depois disto decidiram investir nas aplicações corporativas 

mais tradicionais, como força de venda, força de campo, força de trabalho, de um modo 

geral. Por causa do conhecimento adquirido sobre Mobile Bank, uma pesquisa realizada 

para a Visanet, resolveram concentrar esforços neste segmento de mercado, que tem 

relativamente poucas empresas. Foram gastos muitos recursos, tempo e dinheiro da 

M4U, com muito pouco resultado. Em 2004 continuavam com esta estratégia 

corporativa. No entanto o segmento corporativo ficou mais complicado, muito 

pulverizado, preço baixo, porque tinha mais oferta das pequenas empresas. E o custo de 

venda também era muito alto. Por outro lado, o mercado de varejo estava começando a 

dar dinheiro. Neste ano de 2004, observaram que o mercado melhorava para alguns 

tipos de serviços, principalmente conteúdo que estivesse disponível para todos os 
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celulares, como notícias, piadas etc. Em 2000 existiam 18 milhões de usuários de 

telefonia móvel no Brasil. Em 2005 havia 68 milhões de usuários deste tipo no País, 

com a previsão de terminar o ano com 70 milhões. Como as operadoras já estavam com 

um volume bastante grande de usuários, o volume de uso, por mais que o serviço não 

fosse essencial, passou a ser interessante. 

 

Em uma parceria que a Empresa mantinha com a Telemar Corporate, que cuida de 

empresas na área financeira, a M4U foi expor seus produtos, no segundo semestre de 

2004, em uma feira da área financeira. Neste evento foram contactados por um dos 

investidores que tinham participado do Venture Forum. Havia um fundo estrangeiro que 

queria investir no Brasil, e este investidor ia fechar um acordo de captação com este 

fundo. Os empreendedores, donos da M4U, resolveram conversar para realizar o 

investimento. As negociações demoraram quatro meses. Os gestores do fundo de capital 

de risco já tinham informações da Empresa de um ano antes, durante o Forum. No final 

de 2004 fecharam o investimento. Em 2005,  

 

com esse investimento e um pouco da interveniência de alguns Fundos 
aqui no Brasil, conseguimos fechar dois contratos, maiores e 
melhores. ... (A M4U está) bem mais estável, pelo dinheiro que foi 
investido, pelos contratos que foram fechados, que são de receita 
recorrente. E com o re-investimento dessa receita recorrente na 
Empresa, temos condições de fechar outros contratos. A gente agora 
cresceu bastante. (Clécio, entrevista em 01/05/05). 

 

Quando a M4U entrou na Incubadora, em meados de 2002, tinha 7 pessoas. Foi para 9 e 

oscilou entre 9 e 11 até 2005. Com os contratos neste ano, em maio estavam com 26 

pessoas, devendo aumentar até 34 nos três meses seguintes.  

 

Quanto à origem do conhecimento tecnológico da Empresa, este vem da formação de 

todos os primeiros participantes da M4U, que eram engenheiros de computação, com 

ênfase na área de software.  

 

Como todas as aplicações móveis são software sempre, transmissão de 
dados de uma lado para outro, esta parte básica a gente tem muito bem 
sedimentada na Empresa. Desde o primeiro investidor, a gente 
investiu em tecnologia, mais talvez do que o custo/ benefício ideal. 
Investimos muito na Empresa, porque estávamos no início. A gente 
saiu do TecComm com mestrado e ... a gente conseguiu ser mais 
eficiente em adquirir tecnologia, do que precisávamos. O que talvez 
tenha prejudicado um pouco a necessidade de fazer parcerias, de 
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utilizar melhor a parceria com o Laboratório (Clécio, entrevista em 
01/05/05). 

 

Quanto a outros tipos de conhecimento não tecnológicos, necessários para o 

funcionamento da Empresa, Clécio esclarece:  

 

O mais importante para mim foi conseguir entender e estruturar a área 
comercial da Empresa. Como é que vende? ... Se vai vender serviço 
ou produto? Como empacota? ... E também, como é o processo de 
venda, que também depende do que você está vendendo e para qual 
segmento de mercado. Isto é o que menos conhecíamos e que mais 
tínhamos dificuldade de definir. Para vender para um mercado que a 
gente chama de varejo, você tem que se relacionar com as operadoras. 
Sua venda é de acordo com a operadora. E você lida com poucas 
operadoras. Para o corporativo, você tem que estruturar um canal de 
vendas ou área, para vender para várias empresas. E, dependendo do 
que você vai achar melhor para sua empresa, sua área de vendas vai 
ter que se relacionar com vendas terceirizadas, vai ter que estudar 
condicionamento, suporte ao cliente. Aí a coisa fica bem mais 
complexa. Talvez seja melhor fazer as vendas iniciais para os 
mercados corporativos. ... Também só funciona se preparar para 
vender alguma coisa bem definida, um produto, um serviço ... 
Principalmente aonde você contribui para seu cliente, o que você 
resolve com seu cliente. Ou você aumenta o faturamento dele, ou você 
diminui os custos dele em alguma coisa. Tem que mostrar isso bem. 
Isso tem que estar muito claro (Clécio, entrevista em 01/05/05). 

 

Em segundo lugar de importância, com relação a outros tipos de conhecimento não 

tecnológicos, e que estão aprendendo com o segundo investidor,  

 

é estruturar a área financeira da sua Empresa. Entender todos os 
negócios com uma perspectiva financeira. Todas as decisões de fazer 
qualquer coisa, ... passam pelo responsável financeiro, que tem a 
perspectiva financeira da Empresa, quanto vai custar para a Empresa, 
qual o potencial de ganho, quanto de imposto. Não se avalia mais a 
Empresa por quantidade de clientes, mas avaliamos sempre por 
números: rentabilidade, receita projetada, gastos, imposto, fluxo de 
caixa. Quando as coisas ficaram maiores, o fluxo de caixa nos 
assustou bastante. A gente tinha idéia, mas não tinha a medida do 
tamanho do impacto que tem no fluxo de caixa quando você faz uma 
coisa muito grande. Quando você não tem muito faturamento, os 
impostos incomodam muito, mas o valor absoluto é pequeno. Como o 
valor absoluto é pequeno, você também não tem muito problemas com 
o fluxo de caixa. Seu recebimento é muito depois do faturamento. Aí 
você tem que ter caixa antes de receber para poder pagar o imposto. 
Isso traduz uma visão de fluxo de caixa financeiro, que quando tem 
um faturamento maior, é bastante relevante. Nessa área financeira, 
tem a questão de você conseguir fazer um orçamento e acompanhá-lo 
durante um ano, é muito, muito importante. Mas também não é para 
qualquer tamanho de empresa. O custo de controle desse orçamento (é 
tal que, se a empresa é pequena), não dá nem para fazer (o 
orçamento), nem para controlar. ... Hoje, do tamanho em que estamos, 
temos um cara bastante bem informado, que só cuida da parte 
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financeira, administrativa também, mas pouco. Nós chegamos a 
acabar com uma linha de negócios porque fizemos várias simulações 
financeiras e vimos que o resultado, dentro daquilo que a Empresa 
acredita ser bom para ela, e que já foi bom, hoje não é mais (Clécio, 
entrevista em 01/05/05). 

 

O terceiro tipo de conhecimento não tecnológico que é importante,  

 

é a organização das ações da Empresa e dos processos. A Empresa 
começa a crescer, e os problemas (também) ... Você precisa se 
organizar, as informações e os processos da empresa. ... Por exemplo, 
ainda não conseguimos satisfatoriamente implementar um sistema de 
controle de venda, no qual a gente registra todas as atividades 
comerciais. A gente deve entender qual é o padrão comercial nosso, 
para saber quando vai fechar, e quando não vai fechar uma coisa. Tem 
que ter uma previsão de vendas, previsão de receita mais precisa. ... E 
o controle das informações, gestão das informações, que é um outro 
passo que a Empresa, quando cresce, tem que ter (Clécio, entrevista 
em 01/05/05).  

 

Aprenderam estes outros tipos de conhecimentos não tecnológicos.  

 

Aprendendo com as deficiências. Obviamente tem as pessoas, o 
Comercial que a gente contratou, graças ao investimento. Ele já estava 
trabalhando com a gente no risco, sem salário fixo. Ele tinha bastante 
conhecimento do processo de venda. Também, contratamos um diretor 
de tecnologia, um cara muito experiente em processos. E coisas que a 
gente já intuía, e tinha feito isso antes. Tínhamos alguns modelos de 
documentos. É sempre assim. A Empresa que está em crescimento 
tem sempre que contratar. .. No caso a gente contratou duas pessoas 
que alavancaram conhecimentos. (Aprendemos, também,) lendo e 
fazendo (Clécio, entrevista em 01/05/05). 

 

LES e Milestone 

A empresa Mileston foi criada em setembro de 2001, por três sócios, alunos de 

mestrado do grupo de pesquisa LES: Francisco Ferreira, Daniel Orleans e Cristiano 

Rocha. A trajetória dos três sócios têm em comum serem alunos do Departamento de 

Informática da PUC-Rio e terem participado de programas de intercâmbio de 

graduação, dois deles na França, e o terceiro nos Estados Unidos. Francisco começou a 

pensar em abrir uma empresa quando estava no 5º período, a partir de uma crença 

compartilhada entre os alunos do Departamento de Informática, que pode ser melhor 

entendida através de suas próprias palavras: “... aqui na PUC tem uma história de ex-

alunos que fundaram empresas que hoje são grandes. Aliás, muito antes das 

incubadoras. A PUC é uma grande incubadora de empresas muito antes do Gênesis. Aí 

comecei a me interessar em abrir uma empresa ...” No 7º período, participou da seleção 

da primeira turma (só existiram três) de um programa da CAPES, de graduação 
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sanduíche, e foi para a França, fazer intercâmbio durante um ano e três meses. Este 

programa enviava 100 estudantes para a França e 100 para a Alemanha por ano. Tinha 

como objetivo a formação de empreendedores, pois além de fornecer conhecimentos 

técnicos no exterior, também proporcionava o aprendizado de uma outra língua e a 

experiência de viver sozinho em outro país, o que torna os alunos mais independentes. 

O livro do Fernando Dolabela, “Segredos de Luiza”, que ensina, de forma agradável, o 

que é um empreendedor e como se faz um plano de negócios, foi enviado para todos os 

bolsistas do intercâmbio. Francisco trabalhou em uma empresa de informática na França 

durante alguns meses. Ele reconhece que, quando chegou de volta ao Brasil, “estava 

com uma visão mais empresarial. Quando estava na faculdade, ainda era uma coisa de 

brincadeira. Voltei com pique de empreendedor. Aí não parei mais” (22/07/2003). 

 

Um mês antes de voltar para o Brasil, em janeiro de 2000, Daniel, seu amigo e atual 

sócio, contou que havia conhecido o Prof. Lucena, que coordenava o LES, criou um 

grupo de tecnologia e e-commerce TecComm, e queria trazer pessoas para o Laboratório 

que estivessem interessadas em abrir empresas. Durante o ano de 2000, Francisco, 

Otávio Silva (outro amigo que havia feito o intercâmbio na França) e Daniel ficaram 

planejando abrir uma empresa em janeiro de 2001. O Prof. Lucena achava que deveriam 

fazer o mestrado primeiro. Na época Francisco queria abrir a empresa logo, mas foi voto 

vencido, pois Otávio e Daniel não se consideravam ainda preparados com expertise 

tecnológica adequada. Francisco avalia hoje que, realmente, não deveria ter aberto 

empresa em 2000,  

 

seria a minha primeira decisão errada como empreendedor. Porque, 
sem dúvida, fazer o mestrado na época foi a melhor decisão. ... E hoje 
não me arrependo do caminho que tomamos. Acho que se tivéssemos 
aberto, até poderíamos estar muito maiores do que a gente está hoje 
em termos de tamanho, mas o caminho certamente teria sido muito 
mais tortuoso do que foi até agora. Valeu a pena (22/07/2003). 

 

Pouco depois Otávio desistiu e Cristiano, com quem já estavam conversando, entrou no 

grupo dos futuros sócios. Cristiano era amigo de Daniel e havia feito um intercâmbio 

nos Estados Unidos, pela PUC-Rio, com uma universidade conveniada na Califórnia. 

Os três fizeram o mestrado de 2001 a meados de 2003. Em julho de 2001 começaram os 

preparativos visando a abertura da empresa, que foi finalmente aberta em setembro de 

2001. Ficaram desta data até abril de 2003, quando ingressaram na Incubadora, dentro 

do TecComm, numa Pré-incubação Laboratorial. Havia, em 2002, 25 pessoas em 11 
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projetos de empresas ou empresas já constituídas, como era o caso da Milestone, 

participando da pré-incubação no TecComm. 

 

O objetivo da Milestone, quando estava sendo pensada no início, em 2000, era oferecer 

software para B2B (business to business). Fizeram um projeto para a Xerox, na área de 

gestão de conhecimento, em março de 2001, que passou a ser a área da Empresa. Ela se 

colocava como parceira das grandes empresas que oferecem soluções em knowledge 

management, que são portais corporativos. Mais especificamente a Empresa trabalhava 

em gestão de conhecimento orientada para processos. Assim, em 2003, era uma 

empresa que oferecia soluções de tecnologia da informação em um modelo basicamente 

de serviços, com algumas ferramentas próprias de produtividade, integrando uma 

solução tecnológica. A Empresa funcionava na casa dos sócios e no Laboratório. Na 

época prestavam serviços e só pagavam imposto quando realizavam o trabalho. Todo o 

faturamento dos serviços era reinvestido na Empresa, que pagava as viagens aos 

clientes. Deste modo guardaram recursos para capital de giro. “A gente tem um 

planejamento hoje, e isso é uma coisa boa para você passar para seus funcionários. ‘A 

empresa é pequena, mas se a gente não vender nada, até o fim do ano tenho dinheiro 

para te pagar’. É importante isso” (Francisco, entrevista em 22/07/2003). A Milestone 

continuava desenvolvendo projetos junto com o LES. Por exemplo, participaram do 

Projeto da Modulo com o Laboratório, realizando uma parte do desenvolvimento. 

Francisco, um dos donos da Milestone, conversava quase todas as semanas com o Prof. 

Lucena, coordenador do LES. Havia alguns alunos de mestrado do Prof. Lucena que 

Francisco tinha a intenção de contratar quando terminassem sua dissertação. 

 

A Milestone teve um contrato com a BEA e esta quis conhecer o grupo da universidade. 

Francisco apresentou-os ao Prof. Lucena. O inverso também aconteceu. A empresa 

BRQ esteve no LES e o Prof. indicou para conhecerem a Milestone. Na visão de um dos 

donos da Empresa, Francisco:  

 

Acreditamos em manter uma relação estreita com a universidade. 
Diria que até é um fator que consideramos muito. ... até pensamos em 
como manter este vínculo durante os próximos anos, para não ser uma 
coisa passageira neste início ... Depois do LES começamos a ter 
relação com outros professores da PUC e temos um contato muito 
grande com o Prof. Daniel Schwabe, que acabou sendo o meu 
orientador (de mestrado). Estamos também fazendo coisas em 
conjunto (entrevista em 22/07/2003). 
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Em 2005, o Prof. Lucena, do LES, conseguiu um projeto em que o Daniel e o Francisco 

estão como pesquisadores associados do Laboratório, trabalhando com alguns alunos, 

em temas que a Milestone tem interesse de desenvolver. Foram levantadas as questões 

de tecnologia que não sabiam resolver ou que gostariam de desenvolver, colocadas em 

um documento que foi discutido com alunos em fase de definição de temas de 

dissertação de mestrado ou tese de doutorado. Dois alunos de doutorado se dispuseram a 

trabalhar um tema específico com Francisco. O papel deste é de alguém que vem do 

mercado e tem problemas práticos para serem desenvolvidos em pesquisas, que irá 

trabalhar com os alunos, sob orientação do Prof. Lucena. Para a Milestone, constitui-se 

em uma oportunidade que não teriam condições de ter estrutura de Laboratório, nem 

pessoas com a qualificação de alunos de doutorado nem orientação com a qualificação 

do Prof. Lucena. O LES, deste modo, também passa a ser um celeiro de pessoas 

altamente qualificadas para contratação pela Milestone, no futuro, em sua fase de 

crescimento. 

 

Quanto aos relacionamentos com empresas, a Milestone procura fazer parcerias 

estratégicas objetivando o seu crescimento. As parcerias se dividem em duas vertentes, 

com dois tipos de empresas. Um primeito tipo são as parcerias estratégicas com grandes 

vendors, como Microsoft, BEA e IBM, onde a Milestone adota uma estratégia alinhada, 

em que estes parceiros possam trazer clientes deles para que a Empresa ofereça 

soluções, de modo que haja uma atuação conjunta no mercado. A Milestone é um 

Microsoft Certified Partner. Esta certificação é um selo de qualidade que a Empresa 

tem ao se apresentar a um cliente, a um custo relativamente baixo. A Microsoft 

proporciona treinamentos para ajudar estes parceiros, eventos, web-casts, que são 

seminários via internet, além de uma network. Ela produziu um livro de casos de 

sucesso, em que a Milestone foi descrita, enviado para 2000 clientes da Microsoft. O 

segundo tipo de parcerias são com outras pequenas empresas, como a Interface e a 

Ideais, também incubadas na Incubadora Gênesis. Cada empresa tem um nicho de 

mercado e quando alguma destas empresas recebe demandas que não tem condições de 

atender, porque não domina determinada tecnologia, ela passa essa demanda para outras 

start-ups, que tenham condições de atender ao cliente. Ao passar a demanda, é cobrado 

o trabalho que se teve em captar o cliente, entender o problema, até repassá-lo para a 

outra empresa. Há, também, o caso de uma demanda grande, em que estas empresas 

pequenas não podem atender individualmente, então entram com uma proposta 
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conjunta. Em 2005 foi criado, na Incubadora Tecnológica Gênesis, um “Grupo de 

Tecnologia”, formado por oito empresas, com o objetivo de aumentar o seu poder de 

comercialização. Não há nenhuma restrição para participar do Grupo. Para participar, é 

necessário somente ir às reuniões. Além do objetivo de comercialização, o Grupo de 

Tecnologia faz um papel de ponto de encontro, aumenta o network delas. Cada empresa 

do Grupo está chamando pessoas do seu conhecimento, que possam ampliar as 

oportunidades de comercialização, para virem à reunião e conhecer todas as demais 

empresas. No caso específico da Milestone, ela já trouxe uma pessoa do seu 

relacionamento para conhecer o Grupo e já conseguiu alavancar uma oportunidade de 

apresentação dos seus produtos para um cliente em São Paulo, através de uma empresa 

paulista, apresentada por outra empresa do Grupo de Tecnologia. 

 

Segundo Francisco, “a Incubadora não é só uma relação empresa/ incubadora, é 

empresa/ empresa também. As empresas trocando idéias. Essa interação entre empresas 

tem um potencial para que a Incubadora passe a trazer mais benefícios para as 

empresas” (entrevista em 18/04/05). São desenvolvidas amizades entre os 

empreendedores de determinadas empresas incubadas, ou porque já se conheciam 

enquanto alunos, ou pela convivência na incubadora, o que leva a uma troca de 

informações. Como possuem nichos diferentes, mostram seu negócio, discutem visões 

de futuro, informações tecnológicas, sobre gestão, organização, oportunidades de 

financiamento etc. 

 

Esta é uma troca de informações bem rica e a Incubadora é um 
ambiente propício para isso. As empresas trocam bastante ... Até me 
surpreendi que as pessoas ficassem assim mais .. Achei que fosse 
menos, que o ambiente fosse mais hostil. Pode ainda sempre melhorar. 
Acho que a Gênesis tem essa característica legal (Francisco, entrevista 
em 22/07/2003).  

 

O que facilita esta troca de informações, para Francisco, é estar no mesmo espaço, mas 

não só no sentido da proximidade física, mas estar na mesma condição, partilhar dos 

mesmos problemas. Outro tipo de informação trocada entre os parceiros estratégicos 

incubados é sobre indicação de recursos humanos. Quando há necessidade de contratar 

alguém com determinado perfil, perguntam aos outros empreendedores se teriam 

alguma indicação. No segundo semestre de 2004, entrou na Incubadora a Console, uma 

empresa que é egressa da Milesone, pois um dos empreendedores foi estagiário dela, e 
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participou do processo de Certified Partner da Microsoft. A Milestone está dando apoio 

e informações para a empresa recém-chegada à Incubadora. 

 

Em 2002 e 2003 foi desenvolvida a parte operacional da Milestone. Em 2003 a Empresa 

tinha produtos ainda não consolidados. Os produtos funcionavam, porém não estavam 

documentados - formatação, modelo de negócio, como vende o produto, material de 

divulgação, demonstração. Em 2004 a Empresa consolidou os seus produtos. Um deles, 

o Instant News, foi fruto de uma parceria com a Microsoft, é um produto de 

monitoramento de informações em intranet e extranet. Funciona integrado ao Out Look. 

É vendido por licença, tem desconto por volume, tem canal de distribuição. Pode ser 

comprado no site da Milestone, com cartão de crédito, baixar do site, instalar, em 

português ou inglês, tem manual. Pode ser realizado um down-load da versão 

demonstração, que é limitada. O Instant News tem algo de varejo, pois pode ser 

utilizado por pessoa física, porém é também corporativo, para ser utilizado pelas 

pessoas de uma empresa. O outro produto é o Skill-O, que visa a gestão de 

competências. Mapeia as competências necessárias, cadastra as competências 

existentes, realiza as correspondências e faz planos de desenvolvimento, de capacitação, 

para as pessoas. Uma parte deste produto, o matching de competências, foi 

desenvolvido através do projeto do LES com o Instituto Fraunhofer, da Alemanha. A 

primeira versão do Skill-O foi fechada em outubro de 2004. É um produto corporativo, 

cuja aceitação maior tem sido nas empresas públicas, uma vez que esta área ficou muito 

tempo sem poder contratar e tem sérios problemas com aposentadorias e recém-

concursados. Em 2004, a Milestone colocou estandes em congressos, fez material de 

divulgação, os empreendedores fizeram cursos de vendas. Em 2005, o objetivo da 

Milestone é criar uma estrutura de marketing, parcerias para vender, canais de 

distribuição, criar modelos mais claros. Estava sendo mapeado o mercado. Já fizeram 

parcerias em São Paulo, Belo Horizonte e Nordeste, buscando uma atuação nacional. 

 

Tendo como crença compartilhada a necessidade de atualização constante, Daniel está 

cursando um MBA em Inteligência Empresarial, no CRIE/ COPPE, financiado pela 

Empresa. Francisco e Cristiano em 2003, pretendiam participar de um MBA em 2005. 

Estavam buscando a participação de um investidor anjo, para incluir na Empresa, além 

de recursos financeiros, principalmente capital intelectual complementar ao dos 

empreendedores. Com relação ao crescimento da Milestone, medido pelo seu 



 

 203

faturamento bruto, a Empresa cresceu em 2002, teve uma diminuição de faturamento 

em 2003, pois os empreendedores se dedicaram a terminar os seus mestrados, e cresceu 

mais de 100% em 2004. Quanto ao número de pessoas, em 2003, além dos três 

empreendedores, havia mais duas pessoas trabalhando na Milestone. Em 2004, mais 6 

pessoas e, em 2005, mais 9 empregados, totalizando 12 pessoas na Empresa. O 

planejamento prevê a saída da Incubadora no final de 2005. “Hoje nosso problema é 

como manter o crescimento num ritmo acelerado e como fazer a empresa funcionar bem 

em todos os sentidos. Tecnologia não é o problema, porque é nossa formação 

(Francisco, entrevista em 22/07/2003). 

 

Quanto à transferência de conhecimento do grupo de pesquisa de onde a empresa foi 

egressa, e especificamente o conhecimento tecnológico, Francisco afirma:  

 

Este é um conhecimento que está sempre sendo transferido. Esta é 
uma transferência natural. Você está ligado à universidade porque 
você está constantemente em contato com os professores. Estão te 
mandando artigos, comentando algo novo, então tem uma 
transferência natural. Às vezes assistimos uma aula do TecComm. 
Então é uma coisa técnica e é simples de ser implementada e quase 
que natural (entrevista em 22/07/2003). 

 

Outro tipo de conhecimento transferido do grupo de pesquisa para a empresa Milestone 

foi a expertise em elaborar projetos, planilhas de custos, contratos etc, pois os 

empreendedores participavam destas tarefas ajudando o Coordenador do LES. Nesta 

linha, também, tiveram um processo de aprendizagem em lidar com clientes, que foi 

importante para o papel de empresário. 

 

LES e Minds at Work 

Em 2000, três amigos, influenciados por algumas matérias que fizeram na PUC-Rio, 

tiveram vontade de abrir uma empresa, de ter o seu próprio negócio. João Magalhães, 

Mateus e Luiz Mário abriram a empresa com base em um projeto para o Cepel - Centro 

de Pesquisas da Eletrobrás, de monitoramento de hidro-geradores, que durou um ano. 

No começo de 2001, um amigo de João, que trabalhava em uma empresa de clipping, 

procurou-o para fazer um clipping na internet, pesquisando nos veículos on-line. Apesar 

de haver poucos veículos deste tipo, o amigo “vislumbrou que isto viria a ser, dentro de 

pouco tempo, algo para ser explorado comercialmente” (João Magalhães, entrevista em 

22/07/2003). O amigo propôs ao chefe se tornar sócio dele para implementar este 
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serviço, dizendo que tinha uma equipe capaz de desenvolver um software e foi procurar 

João com esta proposta, pagando pelo desenvolvimento em duas parcelas. Chamaram de 

Projeto Avestruz e em seis meses a ferramenta ficou pronta. O amigo e o chefe tinham 

um acordo “só de boca, nada assinado” (João, 22/07/2003) e houve um desentendimento 

entre eles e o projeto morreu. Não receberam a segunda parcela nem do chefe nem do 

amigo. Entregaram a ferramenta no estágio em que estava para o amigo. A partir desta 

experiência, João se interessou pelo assunto, porém com relação à classificação de 

documentos. Em três meses ele apresentou uma proposta de dissertação de mestrado 

neste tema para seu orientador, Prof. Lucena, do LES. Recebia a bolsa de mestrado e 

uma complementação pelo projeto com a IBM. O Laboratório tinha interesse nesta área, 

que está inserida no contexto de gestão de conhecimento. Um ano depois estava pronto 

um framework para a classificação de documentos, que ele chamou de Avestruz. Este 

gerou o WebClipper, que é uma aplicação para classificação de documentos fazendo 

clippings. Alguns estagiários que trabalharam com João fizeram trabalhos de graduação 

com o Avestruz. Entrou no início de 2002 um quarto sócio, Leonardo, de marketing, 

para vender o WebClipper. No último trimestre de 2002 começaram a comercializar o 

WebClipper. 

 

Em 2001 e 2002, a Minds at Work realizou um projeto com o Cenpes, de 

desenvolvimento do Pig Ultrassônico, que envolvia a UFRJ, que realizava o hardware, 

e o Cetuc/PUC-Rio e a Minds at Work, que desenvolviam o software. Isto permitiu que 

a Minds montasse uma estrutura no Centro, uma sala, para atender ao projeto do 

Cenpes. Dois estagiários trabalhavam, também, nesta parte do projeto. A parte da Minds 

at Work no projeto de inspeção de oleodutos terminou no final de 2002, com o produto 

do seu trabalho entregue conforme foi contratado. “Entregamos tudo direitinho para o 

Cenpes e conquistamos a confiança deles” (João, entrevista em 26/04/05). O projeto 

inteiro terminou em maio de 2003. A PipeWay teve um projeto aprovado no Edital CT-

Petro Inovação, em 2001, para transferir a tecnologia do Pig Magnético, do Cenpes e do 

Cetuc, para a Empresa. O Projeto foi realizado em 2002 e 2003, e a Minds at Work 

participou do desenvolvimento da estrutura do software do Pig Magnético. A partir daí, 

a PipeWay se tornou cliente da Minds, continuando a contratar desenvolvimentos de 

software que ela necessitava. “A PipeWay é meu cliente do coração. O cliente que eu 

mais gosto e faço questão de atender pessoalmente. ... O que eu acho legal na PipeWay 

... (é que) eles acreditaram na gente quando a gente só tinha confiança a oferecer” (João, 
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entrevista em 26/04/05). Foi a PipeWay que indicou a Minds at Work para fazer o 

desenvolvimento de software para o Cenpes em 2001. João foi estagiário do Cetuc de 

1998 a 2000, quando se graduou, e conheceu Eng. Janvrot e Eng. Guto, que estavam na 

PipeWay. Muitos software que esta Empresa ainda utiliza foram feitos pelo João 

enquanto estagiário do Grupo de Ótica e Instrumentação do Cetuc, de onde foi gerada a 

PipeWay. Havia demandas de desenvolvimento de software da PipeWay, para a Minds 

at Work, que eram realizadas concomitantemente, de três tipos: 

a) Produtos novos (ex: sistemas para linhas não pigáveis); 

b) Aspectos novos para produtos já existentes (ex: Pig Geométrico e Pig Magnético); 

c) Manutenção dos produtos existentes (ex: Pig Geométrico e Pig Magnético). 

 

Quando os sócios fizeram o Plano de Negócios da Minds at Work, tinham expectativas 

que não se cumpriram e, segundo a interpretação do João, como era Luiz quem estava à 

frente de algumas decisões da empresa, ele acabou levando como algo pessoal, como se 

tivesse falhado. 

Quando a gente é jovem, a gente tende a imaginar cenários muito 
positivos, quando na realidade, e quando a gente vai para o mercado, 
vê que a coisa não é tão bonita assim. Porque se fosse fácil, todo o 
mundo faria. Quando fizemos um plano de negócios, as nossas metas, 
enfim, definir o que a gente queria fazer, procuramos fazer uma 
estimativa sobre aquilo que a gente imaginava, onde iríamos chegar. E 
a gente não chegou nem perto. Hoje, com a vivência que tenho, 
consigo olhar para trás e vejo que a gente chegou muito longe. Aí se a 
gente tivesse a experiência que eu tenho hoje em dia, olhando para 
trás, a gente não teria encarado aquilo como um problema, mas como 
uma vitória. Mas não foi o que aconteceu com o Luiz Mário. Como 
não chegamos onde ele tinha se proposto, ele recebeu uma oferta e 
resolveu sair, inclusive não ficou nenhum clima entre a gente, ficamos 
amigos (João, entrevista em 26/04/05). 

 

Luíz Mário recebeu uma oferta de trabalho no segundo trimestre de 2002 e saiu da 

empresa, juntamente com Leonardo, que entrou por ser conhecido do Luíz. João e 

Mateus decidiram sair do Centro e voltaram para a PUC, para um lugar no Cetuc, uma 

vez que eles dois eram o braço da Empresa na PUC. Luíz e Leonardo é que ficavam na 

sala no Centro, que era paga pelo projeto do Cenpes. “Aí eu (João) e Mateus ficamos 

sem saber o que fazer. Só sabíamos que a gente queria seguir com a idéia da empresa” 

(João, entrevista em 26/04/05). Nesta época saiu o Edital para pré-incubação, da 

Incubadora Tecnológica Gênesis. No terceiro trimestre de 2002 João e Mateus 

começaram a escrever um plano de negócios da Minds at Work, baseado no 
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WebClipper, com assistência da Incubadora. Foram aprovados e pré-incubaram no 

primeiro semestre de 2003. 

 

Com relação ao trabalho da Minds at Work, João e Mateus não queriam se tornar 

vendedores do WebClipper, que já estava desenvolvido. Eram engenheiros de 

computação e gostavam da atividade de desenvolver software. Então, logo depois de 

pré-incubarem a Minds at Work, com o plano de negócios baseado no WebClipper, em 

março de 2003, procuraram o amigo, Henard, que tinha ficado com a primeira versão do 

Avestruz, e havia constituído a empresa SuperClip para comercializá-lo. Após um mês 

de negociações, entraram como sócios da empresa SuperClip, para comercializar o 

WebClipper, e pré-incubaram, também, a SuperClip na Incubadora Gênesis, para ajudar 

a formatar o produto. A SuperClip era pré-incubada residente e a Minds at Work era 

pré-incubada virtual, porém as duas utilizavam a mesma sala na Incubadora, uma vez 

que algumas pessoas trabalhavam parte do tempo para a SuperClip e parte para a Minds 

at Work. João e Mateus trabalhavam na Minds at Work, em 2003, em três projetos, e 

eram sócios da SuperClip, como gerentes de tecnologia, respondendo pelo 

desenvolvimento do WebClipper. A propriedade do WebClipper é da Minds at Work, 

que tem um contrato de concessão dos direitos do software para a SuperClip. Não há 

nenhum tipo de proteção de propriedade intelectual, somente não entregaram a fonte, só 

o código objeto. De 2003 a 2005, os dois sócios da SuperClip que entraram, João e 

Mateus, somente investiram nesta Empresa e viviam da Minds at Work. Os outros dois 

sócios originários da SuperClip viviam dos seus clientes.  

 

Então, iríamos (João e Mateus) continuar a desenvolver software, 
porque trazia recursos para a gente, e estávamos conscientes que a 
SuperClip não ia trazer recursos para a gente, no curto prazo. E era 
uma aposta que a gente estava tendo e não podia contar com recursos. 
No máximo ia sair dívida. Então, decidimos que a gente ia continuar 
trabalhando na Minds at Work, que já não seria nem mais Minds at 
Work, seria nosso trabalho, e a gente teria o CNPJ para a gente tirar 
nota fiscal. ... A idéia era a gente sobreviver. Era nosso trabalho. ... A 
gente não precisou tirar dinheiro da Minds e passar para a SuperClip. 
Acho que isso foi uma grande vitória. Aí, no começo de 2003 
tínhamos essa mentalidade. Mas a Minds at Work, que é nosso 
trabalho um dia vai morrer. A idéia era que nós íamos trabalhar nas 
duas para a sobrevivência de uma. Quando a gente chegasse a um 
certo tamanho, a gente teria motivos para se dedicar completamente a 
ela. ... Aí o tempo foi passando, a gente foi lutando pela SuperClip, ela 
foi crescendo. O curioso foi o que aconteceu com a Minds. A gente 
imaginava que ela fosse acabar. E ela cresceu, praticamente sem a 
gente fazer esforço. É mentira. Fizemos esforço, sim, mas nosso 
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esforço não foi para fazê-la crescer, foi para atender os clientes, 
entregar sistemas de qualidade. Foi um esforço de desenvolvimento, 
não de empresa (João, entrevista em 26/04/05). 

 

De 2002 a 2005, a Minds at Work participou em um projeto sobre segurança de 

informação com o LES e uma empresa privada, a Modulo, além de outra Empresa 

Egressa do Laboratório, a Milestone, no âmbito de uma Carta Convite do Fundo Verde 

Amarelo. Este projeto já foi apresentado anteriormente. Foram contemplados com 

recursos através da Finep, sendo que a Modulo entrou com recursos financeiros de 

contrapartida. Um projeto de continuidade do anterior foi aprovado em 2004, tendo seu 

início em 2005, visando a exportação do software Check-up Tool, também desenvolvido 

com a parceria das quatro organizações LES, Minds at Work, Milestone e Modulo. A 

Empresa foi contratada, pelo Prof. Luiz Fernando do DI, para desenvolver software para 

a Finep, em março de 2003. Neste ano, a Minds at Work participou de outro projeto com 

o Cetuc/ PUC-Rio e o Cenpes, abrangendo três tipos de pigs, o geométrico, o magnético 

e o ultrassônico. Neste projeto, a Empresa se relacionou diretamente com o Cenpes, não 

envolvendo a Pipeway, que foi inicialmente quem indicou a Minds at Work para o 

Centro de Pesquisas, no primeiro projeto. Estes Projetos com a Modulo tiveram um 

significado especial para a Minds at Work. João considerou que os sócios foram  

 

amadurecendo, trabalhando, crescendo. ... Em meados de 2004 ... 
vimos que a gente não tinha um trabalho, a gente tinha um negócio. ... 
A gente tinha a SuperClip pré-incubada na Incubadora e a gente estava 
no LES, botando gente lá. ... Em outubro de 2004, vimos que não 
estava dando. Eles tinham que tomar uma providência porque a coisa 
estava crescendo e ficando fora de controle. Aí entramos em contato 
com a incubadora no final de 2004. Sentei com o pessoal e expliquei o 
ocorrido. Eu comecei com a SuperClip, e ela vem crescendo. A Minds 
também e hoje temos esse quadro. Tenho duas empresas e não vou 
matar uma. Não faz sentido isso. ...A gente é capaz de dividir o 
mesmo espaço, e a incubadora disse sim (João, entrevista em 
26/04/05). 

 

Operacionalmente, há um contrato de incubação virtual da Minds at Work com a 

incubadora, e um de incubação física com a SuperClip, sendo que ambas utilizam a 

mesma sala. A Minds at Work tem oito pessoas e ocupa 7 postos de trabalho na sala. A 

SuperClip tem um posto de trabalho e quatro pessoas. Esta Empresa também tem uma 

sala em Campo Grande, com mais quatro pessoas, para o operacional, que é chamada de 

Clip-Clip. O WebClipper realiza 90% do trabalho, porém 10% necessita de um filtro do 

ser humano. É necessário avaliar se a matéria selecionada pelo WebClipper é boa ou 

não. 
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O software Avestruz, na versão que foi utilizada para a aplicação do WebClipper, 

continuava como um projeto do LES. Havia alunos trabalhando nele. Foi um dos 

projetos submetidos ao CT-Info para manutenção e desenvolvimento de projetos do 

LES. Assim, João continuava como pesquisador do LES, sobre o Avestruz, dando aula e 

fazendo pesquisa. Já foram gerados quatro trabalhos, sendo três deles de nível 

internacional. Em março de 2003, João foi aos EUA apresentar um trabalho sobre o 

Avestruz em um congresso de Gestão de Conhecimento, em São Francisco. Este 

desenvolvimento realizado no LES também atualiza o produto da MindsatWork, que 

está sendo comercializado pela SuperClip. Verificamos que há uma estreita relação 

entre a Minds at Work, egressa do LES, com este Laboratório e outros da PUC-Rio, 

tanto do Cetuc, como do Departamento de Informática, além de relações com os 

parceiros do Grupo de Ótica e Instrumentação do Cetuc como o Cenpes, e do LES, 

como a Módulo, além de relações entre pequenas empresas incubadas ou não, egressas 

da PUC, a Pipeway, ou não, como a SuperClip. Este é um exemplo de uma intensa rede 

de relacionamentos que está viabilizando o crescimento da Minds at Work e de seus 

empreendedores. 

 

4.1.9. ENPI - Escritório de Negócios em Propriedade Intelectual da PUC-Rio 

A Coordenadora Executiva do ENPI, Shirley V. Coutinho esteve 25 anos trabalhando na 

Companhia Vale do Rio Doce. Formada em Pedagogia pela Universidade do Espírito 

Santo, iniciou sua trajetória profissional como professora dos cursos da escola de ensino 

fundamental da Vale. Passou pela área de seleção de pessoal com base em psicologia 

aplicada. Trabalhou por vários anos no Projeto Carajás, junto ao planejamento urbano, 

implementado a partir de 1980. Este planejamento incluiu a construção de um Núcleo 

fora da área do Projeto e capacitação para a população local. Na década de 90 dirigiu a 

Fundação que era responsável pelo planejamento urbano do Núcleo. Aposentou-se em 

1993. 

 

Neste ano o Prof. Scavarda estava iniciando como Decano do CTC – Centro Técnico 

Científico da PUC-Rio, com o desafio de sustentar o Centro com um mínimo de 

recursos do Governo. Shirley foi convidada para uma reunião, com vistas a discutir a 

interação universidade- empresa, e está há 12 anos trabalhando na Decania. No início 
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trabalhou como voluntária, colaborando na interação universidade- empresa, uma vez 

que tinha a linguagem da empresa. Tinha trabalhado muitos anos na área de Recursos 

Humanos, onde fazia o movimento inverso, de aproximação com as universidades e 

escolas técnicas, para levar as demandas de capacitação e suprir a Vale de mão de obra. 

Nesta época era Vice-Decano o Prof. Pimenta Bueno, e trabalhava na equipe o Dr. 

Aranha. Foram realizados muitos projetos relacionados à relação universidade- 

empresa. “Trabalhei com convênios com empresas. Alguns se materializaram, outros 

não, mas sempre no sentido da PUC abrir para as empresas a área de pesquisa 

tecnológica, desenvolvimento, com vistas à inovação” (Shirley, entrevista em 25/04/05). 

 

Em 2000, por ocasião do Triple Helix International Conference, no Rio de Janeiro, 

Shirley assistiu a uma palestra sobre propriedade intelectual de um especialista da 

Universidade Hebraica de Jerusalém, e passou a se interessar pelo tema e a freqüentar 

os Seminários da Repict, a Rede de Propriedade Intelectual, ligada à Redetec – Rede de 

Tecnologia do Rio de Janeiro. 

 

Ao abrir o 1º Edital do Fundo Verde Amarelo, do CNPq, para estruturar Núcleos de 

Propriedade Intelectual, em 2002, Shirley sugeriu ao Decano participar, uma vez que o 

Escritório de Desenvolvimento tinha como uma de suas atribuições cuidar da 

propriedade intelectual, porém não havia realizado ações nesta área ainda. O Projeto foi 

aprovado em final de 2002, porém os recursos só foram disponibilizados em outubro de 

2003. O ENPI – Escritório de Negócios em Propriedade Intelectual - surgiu deste 

Convênio entre o CNPq e a PUC-Rio, em 2003. 

 

Em dezembro de 2003, como uma das primeiras atividades do ENPI, foi realizado um 

workshop para discutir a propriedade intelectual em redes cooperativas de pesquisa. 

Foram apresentados dois casos, de duas redes cooperativas de pesquisa: uma, de 

Metal/Mecânica, que nunca tinha se preocupado em analisar aspectos de propriedade 

intelectual e contava com participantes da PUC-Rio; e a outra, rede Genoliptus, uma 

rede de estudos de genética do eucalipto, envolvendo vinte parceiros, que discutiram a 

propriedade intelectual e todos assinaram um convênio definindo-a antes de começar o 

projeto. A discussão dos casos, com a participação de dois especialistas estrangeiros, 

resultou no reconhecimento da importância da propriedade intelectual no meio 

acadêmico. 
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A Missão do ENPI era “Promover a disseminação da cultura da propriedade intelectual, 

propor políticas e implementar ações destinadas à proteção, valoração e comercialização 

da tecnologia oriunda do conhecimento gerado na PUC-Rio” (apresentação do ENPI na 

Reunião da Comissão Setorial de Desenvolvimento do CTC, março de 2005). A equipe 

do projeto ENPI era composta pelo Coodenador do Projeto, Prof. Fernando Rizzo, Vice-

Decano do CTC; Coordenadora Executiva, Shirley V. Coutinho; Supervisora de 

Administração; Secretária; Prof. Valter R. dos Santos, que realizou o levantamento de 

dados; e Edoardo E. S. Gonzales, advogado, que era do Instituto Gênesis, e passou a 

dedicar meio tempo ao ENPI, recebendo uma bolsa pelo projeto. 

 

Havia uma Comissão Setorial de Desenvolvimento, que era composta por um 

representante de cada Departamento do CTC. O ENPI apresentava as suas propostas a 

esta Comissão para apoio e/ou aprovação, antes de enviar para outras instâncias da 

Universidade. Solicitava aos participantes desta Comissão que fossem os 

multiplicadores das informações sobre as atividades do Escritório em seus 

Departamentos. 

 

Em resumo, as prioridades eram disseminar a cultura da propriedade intelectual na 

Universidade; cadastrar os bens disponíveis que foram originários de pesquisas 

realizadas nos últimos cinco anos; comercializar aquilo que fosse ativo com demanda de 

mercado; e assessorar os professores e as empresas incubadas a respeito de registro de 

marcas, patentes e defesa de tese em sigilo. 

 

Como parte do esforço de disseminar a cultura da propriedade intelectual, estava sendo 

negociado, para o segundo semestre de 2005, um seminário sobre propriedade 

intelectual para o curso de Introdução à Engenharia, assim como para todos os alunos de 

pós-graduação do CTC e para os cursos de empreendedorismo. Foi realizado um 

diagnóstico dos resultados de pesquisas, já realizadas ou em andamento, a partir dos 70 

grupos de pesquisa do CTC, cadastrados no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq. 

O resultado gerou um Cadastro de Competências e do Acervo de Produtos/ Processos 

gerados na PUC-Rio. Até março de 2005 foram entrevistados 58 professores e descritos 

128 bens intelectuais. A propaganda boca-a-boca estava trazendo novas pessoas 

interessadas na assessoria do ENPI. 
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Dentre as metas para os 12 meses da fase de projeto, uma nos chamou a atenção: 

“Fomentar e apoiar a criação de três pequenas empresas voltadas à comercialização de 

inovações tecnológicas e de outros ativos baseados em conhecimento gerado na PUC-

Rio” (apresentação do ENPI na Reunião da Comissão Setorial de Desenvolvimento do 

CTC, março de 2005). Foi explicitada a criação de empresas como uma das formas 

prioritárias de transferência do conhecimento gerado na Universidade. Esta valorização 

aparece quando Shirley comenta sobre uma transferência de tecnologia: “Nós estamos 

com uma grande empresa porque é uma tecnologia que não se presta para incubação. 

Tudo o que se puder fazer através do sistema de geração de empresas, é prioritário” 

(Shirley, Coordenadora Executiva do ENPI, entrevista em 25/04/05). 

 

Quando o governo aprovou um decreto sobre a partilha dos ganhos com a inovação em 

instituições de pesquisa, em que 1/3 era do pesquisador, 1/3 do Departamento dele e 1/3 

da Instituição de Pesquisa, a PUC-Rio fez uma portaria idêntica ao decreto. A 

propriedade patrimonial é da Universidade, mas o professor/ pesquisador é o inventor, e 

a na partilha dos ganhos ele tem a sua parte, o Laboratório/ Departamento também 

recebe, assim como a PUC-Rio. Pela lei trabalhista, tudo o que o empregado faz durante 

o horário de trabalho na empresa é da empresa. Assim, em termos patrimoniais, aquilo 

que gera resultado é da Universidade, mas o prestígio é do inventor. Este ganha porque 

a PUC-Rio divide com ele. 

 

As empresas que realizam pesquisas cooperativas com grupos de pesquisa da PUC-Rio, 

e financiam estas pesquisas, como a Petrobrás, querem a propriedade integral do 

produto gerado. O ENPI entende que o conhecimento que está na cabeça do inventor/ 

pesquisador tem um valor; os anos que ele estudou/ trabalhou no assunto tem um valor; 

os anos em que a Universidade investiu no professor/ pesquisador tem um valor; e o 

investimento realizado nos Laboratórios onde é desenvolvido o produto tem um valor. 

Foi questionado porque só é considerado o dinheiro que a empresa parceira investe no 

projeto. Foi levantada a questão de que estes valores que foram gastos pelo lado da 

Universidade, que fizeram com que a empresa escolhesse este e não outro grupo de 

pesquisa como parceiro, deveriam ser computados. Assim o ENPI não aceitava mais, 

em uma pesquisa cooperativa universidade- empresa, que a propriedade intelectual 
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fosse 100% da empresa. Já estavam sendo firmados convênios com 50% de propriedade 

intelectual para cada parceiro, universidade e empresa. 

 

A PUC-Rio estava se juntando à COPPE/UFRJ, UFRGS, UNICAMP e UFSCar (São 

Carlos) para negociar com a Petrobrás os novos convênios, pois historicamente esta 

empresa sempre exigia 100% da propriedade intelectual nas pesquisas cooperativas. 

 

A nosso ver, este Escritório completa o conjunto de instrumentos de incentivo e apoio à 

inovação da PUC-Rio. No final desta fase de projeto, será sugerida uma forma 

organizacional e de continuidade para a questão da propriedade intelectual na 

Universidade. 

 

5.1.9.1. A Propriedade Intelectual segundo os Grupos de Pesquisa 

A questão da propriedade intelectual ainda está sendo debatida nos grupos de pesquisa e 

não há um consenso. Na visão de um gerente de um grupo de pesquisa,  

 

a relação pesquisador, centro de pesquisa ou universidade tem que 
amadurecer e têm que existir regras muito claras com relação à 
propriedade intelectual, como o bolo vai ser repartido. Ao mesmo 
tempo a universidade ou centro de pesquisa não pode ir com muita 
ganância se não acaba inviabilizando os negócios. E isto ainda está em 
evolução, em amadurecimento. Com certeza dentro de cinco anos 
teremos um modelo mais produtivo do que temos hoje em dia. Se os 
esforços são raros, iniciativas isoladas, acho que tendem a aumentar 
muito (Entrevista com o Gerente do LES, em 24/07/03). 

 

No acordo do Instituto Fraunhofer com o LES e o TeCGraf, a questão da propriedade 

intelectual estava sendo analisada pelo departamento jurídico do Instituto. O TeCGraf, 

segundo seu coordenador, não tinha uma política de royalties em fevereiro de 2003. 

Estavam estudando o assunto. 

 

A premissa básica da interação do TeCGraf com a Petrobrás é que tudo que é feito na 

interação é propriedade da Empresa e é sigiloso. A Petrobrás investe em tecnologia. No 

início da interação em projetos de pesquisa, de dois anos, os produtos eram relatórios. 

Permitia testar soluções não existentes com ferramentas criadas pelo Grupo. Atualmente 

contratam produtos e as ferramentas criadas para o desenvolvimento do produto são 

propriedade do TeCGraf e o produto é propriedade da Petrobrás. Os desenvolvimentos 
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de tecnologias novas são embutidos nos desenvolvimentos de produtos para a Petrobrás. 

Segundo o Coordenador de Área Dr. Tílio: “Eu é que tenho que ser eficiente bastante 

para poder, num projeto em que eu tenho que entregar um produto no final de um 

determinado prazo, ter espaço para testar ou desenvolver tecnologias novas” (entrevista 

em 22/08/03). Houve época em que a propriedade intelectual era 50% da Petrobrás e 

50% do TeCGraf, que poderia utilizar o produto para fins acadêmicos. Toda a parte de 

comercialização, licenciamentos, sempre foi da Petrobrás. 

 

5.1.9.2. A Propriedade Intelectual segundo as Empresas 

Segundo André, da EduWeb, em 2003, “essa turma sai com a propriedade intelectual do 

software. Quem sai hoje do TecComm ou do LES tem a propriedade do software. O 

TecComm nem se mete no negócio” (entrevista em 07/08/2003). 

 

Para o dono de uma empresa graduada, a incubadora ter um percentual da empresa 

incubada  

é uma forma da Universidade se remunerar, mas eu não acho que seja 
um bem da Universidade. Lá fora não funciona assim. ... A empresa 
depois investe em reconhecimento do laço que foi gerado aqui (na 
universidade). Mas o MIT não tem percentual na empresa. Você às 
vezes emperra um negócio por causa do percentual da empresa. O 
investidor ... Como é que a universidade gerencia isso? A 
universidade daqui a pouco vai ser sócia de 200 empresas? ... Essas 
empresas que saem de lá, sim, têm que manter vínculos para dar 
pesquisas e desenvolvimento para as universidades. ... Software não é 
encarado como produto. Software é serviço. As universidades têm que 
tentar conseguir incentivo governamental para dar esse tipo de 
subsídio para as empresas, para elas saírem para o mercado com 
funcionários e trazerem dinheiro de volta em pesquisa e 
desenvolvimento. E não a empresa saiu, você fica amarrado com o 
percentual, chega o investidor e diz: Ah! 2% para a PUC. Quem é o 
cara da PUC que vai estar aqui na reunião para eles falarem no 
Conselho Administrativo a nossa próxima decisão. Tem que ter 
alguém da PUC! Você acha que vai ter? Para tomar decisão e agilizar? 
Não vai! Se a universidade quer fazer isso, tem que se preparar, ter 
uma área com especialistas em finanças. Porque as empresas saem 
daquí para serem investidas. E quem vai ter este dinheiro se a 
universidade está no seu pé? ... Nós não tivemos até hoje nenhum 
(investidor). Este motivo da PUC, do relacionamento com a PUC ser 
muito próximo etc, é uma coisa que de certa forma assusta os 
investidores um pouco. ... (Não tivemos financiamento) De venture 
capital, não. Tivemos um financiamento que conseguimos com o 
BNDES, que a gente tem dois anos de carência para pagar em sete 
anos. Financiamento em banco. ... Chega o momento em que você sai 
da incubadora, o cara que vai botar dinheiro de venture capital quer 
praticamente assumir tua empresa. Vai querer o departamento 
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financeiro, o comercial. No de produção não se mete porque não sabe. 
... Mas aí você tem um gigante como a PUC atrás de você. Eu sou de 
certa forma contra e procuraria outras formas de participação. Assim 
também sou contra você sair, se graduar, como eles estavam querendo 
cobrar uma taxa de empresas graduadas. ... Todo mundo sai da lá, ... 
você sai apertado. Para você ficar dando dinheiro .... Acho que as 
incubadoras deveriam, sim, se manter e procurar verbas do governo, 
Finep etc. Aí elas vão se manter. E vão estar ganhando a notoriedade 
da universidade. Mas daí você querer fazer parte do negócio, acho que 
você entra num certo conflito de interesse. Abre margem para muita 
coisa. Se você quebra essa relação que você tem aqui de laboratório. 
De trazer o negócio, que eu levo porque tenho uma relação. Como 
acontece com “n” empresas da incubadora, que levam projetos para 
serem desenvolvidos lá na PUC. Pensaria, antes de implementar um 
negócio desses. Eles tentaram pegar a gente. Saí um pouquinho antes 
de começar esta crise (dono de empresa graduada, entrevista em 
agosto de 2003). 

 

Como vemos, uma das questões ainda não solucionadas é a melhor forma de 

remuneração da PUC-Rio, Laboratórios/ Grupos de Pesquisa e Incubadora de Empresas 

pela Empresa Inovadora Egressa, que é criada a partir de conhecimentos gerados na 

Universidade. O único caso conhecido, e de sucesso, é a relação da PipeWay com a 

PUC-Rio. Ela paga royalties de 1% para a Universidade e de 4% para a Petrobrás, sobre 

o faturamento dos produtos gerados através dos projetos cooperativos entre o Grupo de 

Ótica e Instrumentação do Cetuc/PUC-Rio e o CENPES/ Petrobrás. Apesar deste 

exemplo, ainda não foi definida uma política pela Universidade. 
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4.2. REFLEXÕES: TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, 
APRENDIZAGEM, ATORES E MELHORES PRÁTICAS 

4.2.1. Transferência de Conhecimento, Aprendizagem e Modalidades de 
Cooperação na PUC-Rio 

Com base nas análises dos quatro grupos de pesquisa estudados e de seus parceiros e 

empresas egressas, encontramos que as empresas/organizações envolvidas em 

interações com os grupos de pesquisa universitários podem ser agrupadas em diversos 

tipos: grande empresa (estatal, privatizada e privada), média empresa privada, pequena 

empresa inovadora, e órgão público federal e estadual (Ver Quadro 10). Como vemos, 

há uma grande variedade de parceiros envolvidos. Ainda predominam as interações com 

grandes empresas públicas ou privadas. Os conhecimentos transferidos dos grupos para 

as empresas, considerados os objetivos da interação, foram: medidas, modelos de 

previsão, ferramentas de cálculo, customização de sistema, software, protótipos e 

produtos. A maioria das interações destina-se à realização de um protótipo. Com relação 

ao tipo de conhecimento, a maior parte das interações envolve tanto conhecimento 

tácito como codificado. Os conhecimentos recebidos pelas empresas parceiras, citados 

pelos entrevistados, são aqueles explícitos, codificados, que podem ser identificados 

através de elementos concretos como relatórios e software. Somente com um 

aprofundamento na descrição das atividades realizadas durante a parceria emerge a 

percepção de que são transferidos os conhecimentos tácitos, quando há uma equipe 

mista, com pessoas de ambos os parceiros, trabalhando no projeto cooperativo. 

 

Ao analisarmos os tipos de conhecimento tecnológico, organizacional e cultural, como 

objetivo principal das interações foi citada a transferência de conhecimento tecnológico 

do grupo de pesquisa para a empresa. Somente ao analisarmos mais detalhadamente a 

história da interação, foi identificada a transferência de outros tipos de conhecimento, 

como uma forma de viabilizar e/ou aperfeiçoar a interação, tanto na direção do grupo de 

pesquisa para a empresa, quanto na direção inversa. Os processos de transferência 

analisados nos estudos de caso, objetos da presente pesquisa, abrangeram relatórios, 

documentos, seminários, equipe mista, pessoa ponte, treinamento e orientação. 

Coerentemente com o tipo de conhecimento envolvido, o processo de transferência mais 

utilizado é a composição da equipe de desenvolvimento mista, tanto com pessoas do 

grupo de pesquisa, quanto com pessoas da empresa. Algumas vezes existiu uma pessoa 

que pertencia às duas organizações parceiras, facilitando a transferência. Houve, 
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também, a transferência de alunos do grupo de pesquisa, contratados pela empresa 

parceira/ cliente do grupo. As modalidades de cooperação utilizadas foram a 

consultoria, capacitação, desenvolvimento e transferência de protótipo, 

desenvolvimento e transferência de produto, geração de empresa e consultoria em 

engenharia de produção. A maioria das interações objetivou o desenvolvimento de 

produto, em que o resultado da interação é o protótipo, porém a empresa continua a 

engenheirar o produto com suporte do grupo de pesquisa. 

 

Com a criação das empresas egressas dos grupos de pesquisa, estão sendo realizadas 

experiências piloto de relacionamento entre estas empresas e os grupos que as 

originaram, pesquisa e desenvolvimento conjuntos e transferência de tecnologia com 

pagamento de royalties. A interação universidade- empresa, que tradicionalmente se 

dava com grandes empresas, principalmente públicas, começa a se modificar com a 

introdução da parceria com as pequenas empresas de base tecnológica, egressas dos 

grupos de pesquisa. As interações diretas com estas empresas, para desenvolvimentos e 

transferências de tecnologia, assim como a inserção delas, com papéis definidos, nos 

projetos cooperativos dos grupos de pesquisa e grandes empresas, estão mudando as 

características da interação, a estrutura, a organização e a transferência de 

conhecimentos realizada. Surge uma nova configuração, novos atores com novos papéis 

e diferentes modos de interação entre grupos de pesquisa e empresas. Os projetos 

cooperativos, financiados pelos Fundos Setoriais, também estão sofrendo modificações 

com a inserção das empresas egressas dos grupos universitários realizando parte dos 

desenvolvimentos acordados entre o grupo de pesquisa e grandes empresas parceiras. 

Este modelo de interação do Grupo de Pesquisa com empresas incorporou a parceria 

com a empresa egressa do Grupo, mantendo uma atividade de transferência de 

resultados, de maneira sistemática, além de transferir tecnologias de produtos para 

outras empresas. Parece que a cultura organizacional do Grupo de Ótica e 

Instrumentação tem se modificado com a experiência de gerar e apoiar a implantação de 

uma empresa de base tecnológica, mantendo uma estreita relação com ela através da 

pessoa “ponte”, que participa ativamente, embora com dedicação diferenciada de 

tempo, nas duas organizações, como Presidente da Empresa e pesquisador do Grupo. 

 

Durante alguns anos, houve uma norma interna na PUC-Rio, instituída após a 

experiência da Pipeway, que proibia os docentes de participarem em empresas 
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incubadas na Incubadora Tecnológica Gênesis. Era permitido somente aos alunos, ex-

alunos e participantes dos grupos, não docentes. O dono majoritário da empresa egressa 

PipeWay, que não era docente, mas pesquisador contratado do Grupo, continuou 

dividindo o seu tempo entre as duas posições profissionais, participando do Grupo de 

Pesquisa e da Empresa. Certamente este é o melhor instrumento de transferência de 

tecnologia do Grupo para a Empresa, como de transferência de conhecimentos gerados 

pela prática na Empresa para realimentar o Grupo. Atualmente, além de Presidente da 

Pipeway e pesquisador do Grupo, o Eng. Guto foi convidado e atua como docente de 

uma disciplina do Programa de Formação de Empreendedores visando a elaboração de 

Planos de Negócio, repassando a experiência recém adquirida enquando empreendedor. 

A modalidade de interação universidade-empresa, utilizando uma pessoa ponte, parece 

se constituir naquela em que há maior transferência de conhecimentos entre o grupo de 

pesquisa e a empresa. A pequena empresa de base tecnológica utiliza o grupo de 

pesquisa como uma extensão de sua atividade de pesquisa e desenvolvimento, 

objetivando novos produtos e serviços. Realiza, na Empresa, a inovação incremental e 

customização do produto às especificações de cada novo serviço e/ou cliente. 

 

No item 4.3, "Tipos de Arranjos Organizacionais e Atividades nas Interações 

Universidade-Empresa, por Período, na PUC-Rio" e no item 4.5, “Empresas Egressas de 

Grupos de Pesquisa Universitários: caracterização, papéis e relações", analisamos as 

modificações ocorridas e as relações estabelecidas por estas Empresas. 

 

Ao analisarmos a relação entre o tipo de empresa e o conhecimento transferido na 

interação com o grupo de pesquisa, observamos que todos os tipos de empresa tiveram 

como objetivo a transferência de protótipos e/ou de produtos, que incluíram software e 

artefatos (robôs). Em um caso, foram transferidas medidas e modelos de previsão, que 

eram a base para a elaboração de um software posteriormente. No único caso sui 

generis, foram transferidos, também, conhecimentos que permitiram a adequação da 

estrutura e processo da empresa com vistas a incluir mais um produto em seu portfolio. 
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Quadro 10 

Transferência de Conhecimento e Modalidades de Cooperação 

GRUPO 
PESQUISA 

TIPO DE 
EMPRESA 

CONHECIMENTO 
TRANSFERIDO 

TIPO DE 
CONHECI-

MENTO 

PROCESSO 
DE TRANSFE-

RÊNCIA 

MODALIDADE 
COOPERAÇÃO 

TecGraf Empresa 
Estatal 
PETROBRÁ
S 

Software básico Codificado 
 
Tecnológico 

Relatórios 
Documentos 

Consultoria 
atividade meio 

TecGraf Empresa 
Estatal 
PETROBRÁ
S 

Software programas 
de engenharia 
(protótipo) 

Tácito e 
codificado 
 
Tecnológico 

Equipe mista Desenv. e transf. 
de protótipo 

TecGraf Empresa 
Estatal 
PETROBRÁ
S 

Software para 
geologia, ciências 
naturais, sísmica 
(protótipo) 

Tácito e 
codificado 
 
 
Tecnológico 

Equipe mista Desenv. e transf. 
de produto 

TecGraf Empresa 
Estatal 
PETROBRÁ
S 

Software para 
geologia, ciências 
naturais, sísmica 

Tácito e 
codificado 
 
Tecnológico 

Equipe mista 
Treinamento 

Desenv. e transf. 
de produto 
Âmbito nacional 

Radio 
Propagação 
Cetuc 

Empresa 
Estatal 
EMBRATEL 

Medidas 
Modelos de Previsão 
Ferramentas de 
cálculo (software) 

Codificado 
 
 
Tecnológico 

Relatórios 
Documentos 
Seminários 
Equipe mista 

Consultoria 
atividade fim 
Desenv. de 
protótipo 

Radio 
Propagação 
Cetuc 

Empresa 
privatizada 
EMBRATEL 

Customização da 
ferramenta de 
cálculo (software) 

Tácito e 
codificado 
 
Tecnológico 

Equipe mista Transferência de 
protótipo 
Treinamento 

Radio 
Propagação 
Cetuc 

Empresa 
egressa  
DSC 

Novo software 
(produto) 

Tácito e 
codificado 
 
Tecnológico 

Equipe mista Desenvolvimento 
de produto 

Radio 
Propagação 
Cetuc 

Empresa 
egressa 
WINGS 

Produto Tácito e 
codificado 
 
Tecnológico 

Documentos 
via empresa 
DSC 
Pessoa ponte 

Desenvolvimento 
de produto 

Ótica e 
Instrument. 
Cetuc 

Empresa 
Estatal 
PETROBRÁ
S 

Protótipo 
Pig Geométrico 

Tácito e 
codificado 
 
Tecnológico 

Equipe mista Desenvolvimento 
de produto 

Ótica e 
Instrument. 
Cetuc 

Empresa 
Estatal 
PETROBRÁ
S 

Protótipo 
Pig Magnético 
 

Tácito e 
codificado 
 
Tecnológico 

Equipe mista Desenvolvimento 
de produto 

Ótica e 
Instrument. 
Cetuc 

Empresa 
egressa 
Pipeway 

Protótipo 
Pig Geométrico 

Tácito e 
codificado 
Tecnológico 

Equipe mista 
com pessoa 
ponte 

Desenvolvimento 
de produto 
Geração empresa 

Ótica e 
Instrument. 
Cetuc 

Empresa 
egressa 
Pipeway 

Protótipo 
Pig Magnético 

Tácito e 
codificado 
 
Tecnológico 
 

Equipe mista 
com pessoa 
ponte 

Transferência de 
Tecnologia 
Engenharia de 
produto 

Fonte: Elaboração própria                      (continua) 
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Quadro 10 (continuação) 

Transferência de Conhecimento e Modalidades de Cooperação 

GRUPO 
PESQUISA 

TIPO DE 
EMPRESA 

CONHECIMENTO 
TRANSFERIDO 

TIPO DE 
CONHECIM

ENTO 

PROCESSO 
DE 

TRANSFERÊ
NCIA 

MODALIDADE 
COOPERAÇÃO 

Incubadora 
Tecnológica 
Gênesis 

Empresa 
egressa 
Pipeway 

Adequação da 
estrutura e processos 
da empresa para 
incluir mais um 
produto (PIG 
Magnético) 

Tácito e 
codificado 
 
 
 
Organizacio-
nal 

Equipe mista 
com pessoa 
ponte 

Consultoria 
Engenharia de 
Produção: 
Modificação da 
Estrutura e de 
processos 

LES/ DI Empresa 
privada 
Motorola 

Protótipo Tácito e 
codificado 
 
Tecnológico 

Equipe mista Desenvolvimento 
de produto 

LES/ DI Consórcio 
empresas 
privadas 
Mspa 

Software Padrão 
(produto) 

Codificado 
 
 
Tecnológico 

Documento Desenvolvimento 
de produto 

LES/ DI Empresa 
privada 
Webb 

Protótipo Tácito e 
codificado 
 
 
 
 
Tecnológico 

Aluno 
trabalhou na 
empresa e foi 
contratado após 
o término do 
mestrado 
(pessoa ponte) 

Consultoria 
atividade fim 

LES/ DI Órgão do 
governo 
Proderj 

Software 
(protótipo) 

Tácito e 
codificado 
 
Tecnológico 

Treinamento 
Orientação 

Capacitação 
Consultoria 

LES/ DI Empresa 
privada 
Módulo 

Software 
(protótipo) 

Tácito e 
codificado 
 
 
Tecnológico 

Equipe mista 
LES-Módulo-
Milestone- 
Minds@Work 

Desenvolvimento 
de produto 

LES/ DI Empresa 
egressa 
Milestone 

Software 
(protótipo) 

Tácito e 
codificado 
 
 
Tecnológico 

Equipe mista 
LES-Módulo-
Milestone- 
MindsatWork 

Desenvolvimento 
de produto 

LES/ DI Empresa 
egressa 
MindsatWork 

Software 
(protótipo) 

Tácito e 
codificado 
 
 
Tecnológico 

Equipe mista 
LES-Módulo-
Milestone- 
MindsatWork 

Desenvolvimento 
de produto 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Na comparação do tipo de empresa com o processo de transferência de conhecimento 

utilizado na interação com grupos de pesquisa, verificamos que todos os tipos de 

empresa se utilizaram de equipes mistas compostas de pessoas do grupo de pesquisa e 

da empresa. Quase sempre este é o processo de transferência utilizado quando o 
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objetivo é o desenvolvimento e transferência de protótipo e/ou produto, numa interação 

entre os parceiros em que cada um deles contribui com sua expertise para o sucesso da 

interação. Um processo também eficaz é a existência de uma pessoa ponte, que pertence 

a ambas as organizações. Um caso incluiu a equipe mista com a existência, também, de 

uma pessoa ponte. Avaliamos, no entanto, que a pessoa ponte é uma peculiaridade que 

não se pode colocar como regra. Consideramos a equipe mista, como o processo de 

transferência mais eficaz e eficiente de conhecimento entre os parceiros de uma 

interação, com uma efetiva aprendizagem de ambos. Esta aprendizagem não é somente 

de conhecimentos tecnológicos, mas também culturais, pela estreita convivência entre 

pessoas de ambas as organizações. Há, também, a aprendizagem de conhecimento 

organizacional, pois a experiência conjunta leva ao aperfeiçoamento dos instrumentos 

formais da interação e das regras informais de convivência. A interação vai sendo 

aperfeiçoada com o tempo, à medida que aumenta, também, o nível de confiança mútua 

dos parceiros. Serão apresentados exemplos, mais adiante, ao serem explicitados os 

valores identificados nas interações. 

 

Os diversos tipos de empresas tiveram quase todas as modalidades de cooperação. 

Podemos listá-las utilizando uma ordem baseada na complexidade envolvida: (a) 

Consultoria (de atividade meio e fim); (b) Desenvolvimento e transferência de 

protótipo; (c)Desenvolvimento e transferência de produto; (d) Geração de empresa. A 

capacitação, em geral, é uma parte das modalidades anteriores, raramente se 

apresentando como um objetivo em si. Analisando a relação entre Conhecimento 

Transferido, Processo de Transferência e Modalidade de Cooperação vemos que, 

quando há o Desenvolvimento e Transferência de Produto ou o Desenvolvimento de 

Produto na Empresa, há necessidade de realizar treinamento dos clientes finais do 

produto, para que possam utilizá-los adequadamente. A Equipe Mista tem o papel de 

executar o desenvolvimento e, depois do produto pronto, realizar o treinamento de sua 

utilização com os clientes finais, que vão incorporá-lo em suas atividades, de modo a 

haver uma efetiva transferência ou absorção do produto pela Empresa. Evita-se, assim, 

um problema muito comum nas interações universidade- empresa, apontado por Bailetti 

e Callaham (1992), de que o protótipo gerado na interação não se torna um produto e 

nem chega ao seu cliente final. Neste caso, o resultado da interação é um protótipo que 

fica no grupo de P&D da Empresa, que tem contato direto com o Grupo de Pesquisa. Há 

complementaridade na atividade de inovação entre a universidade e o setor produtivo, 
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onde os conhecimentos produzidos naquela são insumos para a empresa e informações e 

especificações passam da empresa para o grupo de pesquisa. Quase sempre, as empresas 

realizam atividades internas de P&D e procuram conhecimentos específicos nos grupos 

universitários para complementar suas atividades de inovação, como será exemplificado 

no item que aborda o conhecimento tecnológico e a aprendizagem entre os parceiros. 

 

De acordo com nossa hipótese, o processo de aprendizagem na interação universidade- 

empresa abrange diversas dimensões do conhecimento. A primeira delas é a dimensão 

tecnológica. 

 

4.2.2. Dimensão Tecnológica do Conhecimento  

É relacionada aos conhecimentos científicos e tecnológicos transmitidos entre os 

parceiros. Formulamos a hipótese que há um fluxo de conhecimentos nas duas direções, 

com ênfase na direção da empresa. O que é mais percebido pelas pessoas envolvidas nas 

interações é o aprendizado de conhecimentos tecnológicos. Como exemplo, na interação 

da Módulo com o LES, já descrita, a primeira etapa compreendeu uma série de 

seminários, em que cada um dos atores apresentava tópicos da tecnologia e do 

conhecimento em que era especialista para o parceiro. Houve um esforço de 

homogeneização dos conhecimentos entre as equipes que iriam formar uma equipe 

única, mista, de modo a facilitar o trabalho conjunto. O grupo misto da Petrobrás e do 

TeCGraf, para elaboração do GereSim, incluiu a aprendizagem do Grupo sobre 

reservatórios de Petróleo e do pessoal da Empresa sobre informática. A interação do 

TeCGraf com a Marinha, outro exemplo, também incluiu um aprendizado sobre o 

conhecimento específico militar, por parte do Grupo de Pesquisa e um aprendizado do 

conhecimento específico de informática, por parte dos militares participantes do grupo 

misto, que trabalhava no desenvolvimento do produto, objetivo do contrato entre os 

parceiros. 

O que mudou (no Grupo de Pesquisa) é que eu hoje entendo de guerra, 
de fuzileiros, bastante. Muitas vezes recebemos elogios de almirantes, 
oficiais superiores, que conseguimos manter um diálogo específico. ... 
Eles se surpreendem com o nível de conhecimento que temos. 
(Beauclair, entrevista em 12/08/03). 

 

Na direção inversa, de transferência de conhecimentos da empresa para o grupo de 

pesquisa, há maior clareza da contribuição da cooperação para o grupo quando há 

modificação do conteúdo de disciplinas ministradas por pesquisadores do grupo, ou 
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criação de novas disciplinas como fruto da interação com empresas, a partir das novas 

áreas dominadas pelos docentes/ pesquisadores envolvidos. Com relação às interações 

do Grupo de Rádio Propagação do Cetuc, houve um importante fluxo de conhecimento 

da área da pesquisa, realizada através de contratos com empresas, para a atividade de 

ensino, com inclusão de conteúdos nas disciplinas de eletromagnetismo para a 

graduação e radio-meteorologia em nível de pós-graduação, além da criação de novas 

disciplinas, uma para graduação “Introdução às Telecomunicações”, que trata de novas 

tecnologias, assim como duas disciplinas na pós-graduação, “Sistemas de Rádio Acesso 

em Banda Larga” e “Planejamento de Sistemas Rádio Celulares”. 

 

Conceito de produto 

Há uma diferença de conceito daquilo que é um produto, entre o grupo de pesquisa e a 

empresa. Cada ator considera um estágio de desenvolvimento diferenciado para chamar 

de produto. Os grupos de pesquisa chamam de produto um estágio anteror de 

desenvolvimento, em relação ao que a empresa considera um produto. Segundo alguns 

entrevistados, o que é desenvolvido através de uma interação é um protótipo, que 

necessitará ainda de uma etapa de desenvolvimento para se tornar um produto. Mesmo 

sendo considerado um produto, será preciso engenheirar este produto para poder ser 

comercializado. Para o Presidente da PipeWay, Eng. Guto, a tecnologia como produto 

do grupo universitário não está pronta para ser utilizada diretamente pela empresa. Não 

inclui os conceitos e as condições do mundo empresarial. A empresa contribui para o 

centro de pesquisa com o conhecimento operacional, baseado na utilização dos produtos 

e na sua adaptação para as caraterísticas particulares de cada serviço. É uma troca. No 

desenvolvimento da tecnologia há 10% de inspiração, que corresponde ao protótipo, ou 

à prova de conceito, realizada pelo grupo de pesquisa. Para transformar em produto é 

90% de transpiração, ou seja, a fase de engenheirar o produto. Há um processo longo de 

testagem, ensaio e erro. Neste processo final de teste do produto, há uma interação 

muito forte de pessoas do grupo de pesquisa com as da empresa cliente/ parceira. Nas 

palavras do Presidente, a interação é uma troca de conhecimentos, sendo que da 

Empresa em direção do Grupo de Pesquisa, são principalmente conhecimentos tácitos, 

obtidos através do “aprender fazendo” na operação da Empresa. Outro conhecimento 

tecnológico foi  transferido da Petrobrás/Cenpes para o Grupo de Ótica e 

Instrumentação do Cetuc, o conhecimento de um oleoduto, qual a ferramenta para 
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trabalhar com determinado oleoduto, enfim, conhecimento do contexto da indústria de 

petróleo. Também este conhecimento foi absorvido pela PipeWay, uma vez que a 

pessoa que participava do Grupo Misto para o desenvolvimento do Pig, tornou-se o 

Presidente da Empresa Egressa. 

 

Um gerente da Petrobrás, coordenador de uma interação por parte da Empresa com o 

TeCGraf explicita a diferença entre protótipo e produto. 

 

(A mapoteca é) ainda um protótipo. Mas um protótipo bastante 
evoluído. Protótipo é uma palavra para ser usada com cautela. 
(InfoPAE é um produto?) Hoje sim, embora tenha ficado muito tempo 
... essas coisas não param nunca o desenvolvimento. Em cada unidade 
em que a ferramenta chegar, vai ter as suas adequações, e que 
conseqüentemente vai requerer seus desenvolvimentos específicos. 
Diria que a mapoteca para a Engenharia, está quase saindo de um 
protótipo. Ela é quase um produto pronto para a gente. Ainda não é 
produto pronto porque cada hora a gente pede para fazer mais alguma 
coisa ... Para a gente, o produto é aquilo que eu posso usar no meu 
processo. ... Começo a usá-lo aqui como se fosse um produto. A 
mapoteca está quase como um produto final (entrevista em maio de 
2005). 

 

O dono de uma empresa incubada apresenta a sua opinião sobre produto.  

 

Eu sou muito cético com essa parceria de universidade/ empresa. Eu 
vivi muito tempo em laboratório. ... Participei de vários projetos. E a 
distância de um produto que sai de um laboratório para virar um 
produto comercial é imensa, é um abismo. Talvez se a gente for pegar 
o TecComm (LES), atualmente como tem um negócio muito mais 
direcionado, talvez não tenha tanta distância (entrevista em julho de 
2003). 

 

Esta discussão sobre produto está estritamente ligada às culturas acadêmica e 

empresarial analisadas mais adiante. 

 

Do ponto de vista da universidade, sobre o papel dos grupos de pesquisas e das 

empresas nos projetos cooperativos, o Prof. Rogério, do Laboratório Telemídia, do 

Departamento de Informática, explica: 

 

O Telemídia ... sempre ... (se considerou) um laboratório de pesquisa. 
Parcerias com a iniciativa privada, com empresas, são muito bem 
vindas, desde que nós estejamos aqui fazendo pesquisas. A gente não 
tem competência para fazer produto, não é nosso foco. Nossa mão-de-
obra é o aluno. O que a gente espera é ter assuntos, desafios de 
pesquisa, que possam gerar teses, dissertações e, até protótipos. ... 
Acho até interessante essa relação  com empresas spin-offs, porque 
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você concebe toda a pesquisa, todo o protótipo, e depois entrega para 
uma empresa para ela fechar aquilo, dar a cara de produto, fazer a 
interface com o mercado, o marketing. Esse é o modelo que eu 
entendo como sendo o ideal. Porque se a gente começa a fazer 
produto, começamos a nos complicar nos prazos, nas entregas. E uma 
coisa que é muito difícil de produto na área de Informática, é a 
manutenção, depois, do produto. Não é simplesmente fazer o produto, 
instalar e aí acabou. Depois que você instala, começa essa série de 
problemas, os bugs, a realimentação. Esta parte consome muito, 
parece que 40% do seu esforço passa a ser manutenção. E isso não vai 
gerar tese, resultado científico. Isto tem que ser feito por uma empresa 
(Prof. Rogério, entrevista em 26/04/05). 

 

Nossa hipótese apresenta o processo de aprendizagem abrangendo, também, uma 

segunda dimensão do conhecimento, a dimensão organizacional. 

 

4.2.3. Dimensão Organizacional do Conhecimento 

A dimensão organizacional do conhecimento, de acordo com a hipótese que 

levantamos, é relacionada à gestão da cooperação e aos aspectos organizacionais de 

cada parceiro. Enunciamos que há mudanças contínuas nas formas e regras da 

cooperação, com o decorrer do período de interação ou após várias interações 

seqüenciais e há, também, um fluxo de conhecimentos organizacionais, entre os 

parceiros, em ambas as direções. Ao analisarmos os quatro casos, constatamos que há 

um processo de aprendizagem de como cooperar melhor. Ao longo do tempo, o papel de 

cada um dos atores na relação vai ficando mais claro, as normas formais e informais vão 

sendo criadas atendendo às necessidades de cada um. As diferenças de cultura do 

laboratório universitário e da empresa existem e são reconhecidas. A questão é aprender 

a lidar com estas diferenças e construir uma relação de complementação. Como 

exemplo desta aprendizagem de como cooperar melhor, o dono de uma empresa 

graduada afirma que, lidar com as diferenças das culturas acadêmica e empresarial,  

 

isso é muito importante. Isso foi fruto do desenvolvimento da nossa 
relação e aprendemos muito com isso. No começo da nossa relação 
em 98/99, éramos muito dependentes deles e sofríamos muito com 
essa diferença, do ritmo acadêmico com o ritmo de mercado. 
Recebíamos a demanda e chegava no Laboratório para desenvolver. 
Só que sempre havia problemas de recursos, poucos alunos. 
Sentíamos uma certa dificuldade. Isso forçou o nosso investimento em 
pessoas para nos tornar um pouco independentes para fazermos as 
coisas triviais. ... O que é fácil, não posso depender deles. Nós tivemos 
que nos desenvolver e pegar essas competências para também não 
sobrecarregar demais o Laboratório. ... Não é o business do 
Laboratório estar fazendo este tipo de coisa. Tem outra função. O 
ritmo acadêmico, eles são mais lentos. Estão mais envolvidos com o 
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estado da arte. E nós pegamos muitos desses trabalhos que saem da 
universidade e temos que profissionalizar, dar teste de carga, fazer 
muita coisa antes de oferecer. Porque muitas vezes eles não têm tempo 
para teste. ... Cada um deve fazer aquilo que está dentro da sua 
missão. Se quiser abraçar o mundo acaba se complicando, não vai 
fazer nem um nem outro bem. ... Hoje é claro o que é de um e de 
outro. Mas já houve tempo de muita nebulosidade, atritos. E o modelo 
que temos hoje pode evoluir, mudar daqui a pouco se for do interesse 
dos dois lados. ... Nós chegamos a um modelo, e já sabemos o que 
cada um faz sem problemas. Evoluímos muito. O trabalho em 
conjunto te dá essa sincronia. Ainda temos para evoluir. ... Hoje temos 
uma relação bem definida que é boa, tanto para nós quanto para a 
PUC. Justa, com certeza. ... Acho que somos complementares. 
Complementar é a palavra. Nós fazemos coisas que eles não querem 
fazer, e vice-versa (dono de empresa graduada, entrevista em agosto 
de 2003). 

 

A partir da análise dos casos, verificamos que há uma aprendizagem de ambos os 

parceiros, com relação a diversos aspectos do conhecimento organizacional, como 

apresentaremos a seguir. Do lado empresarial, para que uma interação se realize, um 

Professor/ pesquisador afirma que há necessidade de alguém sênior, que tenha visão, e 

um corpo técnico sênior, com abertura para a universidade, que possa identificar os 

problemas da empresa. Também é necessária uma equipe para trazer os 

desenvolvimentos e implantar na empresa. Ao explicar porque as empresas operadoras 

de telefonia não financiam projetos cooperativos com grupos de pesquisa universitários, 

ele ressaltou as duas condições que são necessárias e que estas empresas não priorizam. 

Em primeiro lugar, a existência de um pessoa, de nível gerencial, que esteja envolvida e 

queira realizar a interação. Em segundo lugar, a designação de pessoas para se 

dedicarem ao projeto e serem encarregadas de internalizar os resultados. Segundo este 

professor/ pesquisador, as operadoras têm menos gente do que precisam para realizar as 

tarefas operacionais da empresa. Colocam, então, um funcionário “hiper-ocupado” para 

realizar, também, tarefas relacionadas à pesquisa cooperativa, o que, obviamente, não 

funciona. Isto significa que, de fato, estas empresas não priorizam as atividades de 

pesquisa e desenvolvimento. Estas condições foram citadas, também, por Bailetti e 

Callahan (1992), em seu modelo de avaliação de interações universidade- empresa. (Ver 

Capítulo 2, item 2.6). 

 

Outro caso de transferência de conhecimento organizacional, porém no sentido inverso, 

da empresa parceira, Cenpes/ Petrobrás, para o grupo TeCGraf, foi relativo aos 

procedimentos de gestão administrativa e financeira, que o grupo aprendeu com o 
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Cenpes e passou a ter um processo semelhante ao deste Centro, o que facilitou a 

interação, o acompanhamento por parte do Centro e a prestação de contas do Grupo 

para a Empresa que custeava as pesquisas. Em termos de gestão, o TeCGraf tem uma 

cultura Petrobrás muito forte, que foi aprendida na relação com o Cenpes, e a Marinha 

se acomoda bem com esta cultura. Segundo o coordenador,  

 

quando ocorre um projeto em nosso sistema, que é um sistema grande, 
que tem um fluxo de caixa permanente, ele começa no momento em 
que a gente chega a um acordo: vai custar tanto e nós vamos fazer 
isso. Então nós vamos começar a trabalhar. Eu não espero o contrato 
ser assinado. O contrato às vezes demora 6 meses, 7 meses para 
chegar. E às vezes o dinheiro demora 8 meses para chegar. Então o 
dinheiro chega apenas para tapar buraco, mas o dinheiro de outros 
projetos já entrou e serviu para pagar esse, e esse já vai servir para 
pagar outros. Então, às vezes quando o sujeito vai assinar o contrato, 
nós já entregamos o produto (Prof. Gattass, Coordenador do TeCGraf, 
entrevista em 27/02/2003). 

 

O contrato do TeCGraf com a Petrobrás é muito diferente daquele com a Marinha. Esta 

exige que todas as atividades sejam explicitadas no contrato. Também quem vai exercer 

as atividades tem que preencher um questionário biográfico para ser analisado e, então, 

ser credenciado para ter acesso às informações. Para ser mudada alguma coisa no 

contrato é necessário fazer um aditivo ao contrato. O nível de decisão muitas vezes é tão 

alto que não vale a pena fazer a modificação. É preferível colocar esta modificação 

como uma atividade para o ano seguinte, no próximo contrato. No meio do ano já vão 

sendo discutidos os itens do futuro contrato. O contrato com a Petrobrás é muito menos 

específico. Os objetivos do contrato são definidos, porém as pessoas da Petrobrás 

podem modificar estes objetivos se considerarem necessário. Tanto a Petrobrás quanto a 

Marinha fazem contratos anuais ou aditivos aos contratos existentes, dependendo da 

orientação dos responsáveis pela decisão. Como a documentação necessária para um 

contrato das Forças Armadas só tem a validade de dois anos, só é possível ter um 

aditivo. Após, é necessário fazer um novo contrato. Ao longo do tempo, os 

coordenadores de clientes e de contratos obtêm um conhecimento muito abrangente do 

parceiro, inclusive dos relacionamentos com e entre os clientes internos das 

organizações. É um conhecimento tácito, não formalizado, que auxilia nas negociações, 

por exemplo, até que ponto é possível pedir um aumento do contrato, ou ter acesso a 

certos documentos. Podemos chamar este tipo de conhecimento de organizacional, 

sobre a organização do parceiro. Os coordenadores de clientes e de contratos são mais 

estáveis no projeto porque são pessoas mais seniores ou já estão no mercado de trabalho 
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em boas posições nas suas empresas. São mais estáveis se não tiverem como objetivo 

iniciarem uma empresa própria. 

 

Com relação a conhecimentos organizacionais, os projetos cooperativos de Fundos 

Setoriais apresentaram uma diversidade de regras às vezes incompatíveis, como 

veremos a seguir. 

 

(O projeto do CT-Petro, operado pela) Finep gerou uma situação em 
que a gente agora tem as duas coisas de fiscalização: tem o Tribunal 
de Contas da União inteiro com toda a burocracia da Finep sobre 
despesa etc ... e tem a Petrobrás cobrando as coisas para acontecerem 
nos prazos que ela está acostumada a acontecer, que é muito antes do 
dinheiro aparecer. ... E quer ver o produto feito. Eles querem 
acompanhar o serviço. ... Aí você ganha toda aquela papelada da 
Finep, um mundo de formulários para você preencher que não tem 
nada a ver com o que você fez lá. ... Depois você volta e tem que 
relacionar com os objetivos da proposta, porque a Finep ... está 
voltada para traz. ... Há uma exigência enorme pré e depois uma coisa 
para mostrar que aquele pré aconteceu. ... Tem gente (cliente interno 
da Petrobrás) que vai receber o produto, que nem quer saber se eu 
estou sendo pago pela Finep ou pela Petrobrás. Ele quer saber que tem 
um negócio em produção. ... Se não funcionar vai atrapalhar a 
produção dele. ... Juntar a Petrobrás com a Finep foi uma coisa, para 
mim, totalmente esquizofrênica. Porque juntou dois caras que exigem 
coisas totalmente opostas e você no meio tentando agradar aos dois, e 
tem que agradar (Prof. Gattass, entrevista em 27/02/2003). 

 

O maior receio do Coordenador do TeCGraf, Prof. Gattass, com relação à gerência 

financeira dos projetos cooperativos, é a inflação. Porque, se a inflação retornar, não há 

mecanismos dentro dos contratos e dentro da PUC para lidar com ela. “A cultura 

acadêmica não possui mecanismos com agressividade e agilidade suficientes para lidar 

com o ambiente de inflação” (entrevista em 27/02/2003). 

 

Há sempre um aprendizado e evolução da gestão da cooperação. Segundo o 

coordenador do principal convênio da Petrobrás com o TeCGraf,  

 

as pessoas envolvidas no projeto não encaram aquele convênio como 
contrato de serviço, apesar da gente ter que ter um contrato anual para 
cobrir os projetos que foram levantados no ano anterior, como 
necessários para serem feitos. Estamos pensando em criar um grande 
convênio, como se fosse um contrato guarda-chuva, que a gente 
montasse algumas regras de aprovação de projetos, que debaixo desse 
guarda-chuva a gente fosse aprovando projeto a projeto na maturidade 
adequada. Porque quando a gente faz um contrato anual, encontramos 
projetos bastante maduros, que já tinham tido muita discussão, muita 
definição, e projetos talvez não muito maduros. As pessoas não sabem 
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exatamente como vai ser feito. Têm uma idéia, mas ainda não têm o 
detalhe de como aquilo vai se dar. Queremos criar esse guarda-chuva 
que criaria um período maior de tempo e que a gente faria uma 
sistemática de gestão que permitisse a aprovação de pessoas com a 
competência adequada, competência administrativa e gerencial. E que 
a gente já tivesse um instrumento contratual pronto, e a gente só ia 
associando os projetos na maturidade correta. A gente identifica, às 
vezes, rapidamente uma necessidade, e tem uma idéia bastante clara, e 
em outras coisas tateia um pouco, começa a sentir o problema, começa 
a desenhar uma solução, interagir. Acho que isso é ponto importante 
no convênio da interação, durante a fase de discussão do problema. 
Ninguém vem com a solução pronta. Procura-se entender esses 
problemas, e se dá soluções adequadas para eles. Estamos tentando 
mudar esse jeito de contratar para a gente ter uma alocação de 
recursos mais objetiva e adequada. ... Desde o início de 2004 estou 
resgatando o caso do convênio. Lá atrás, na década de 90, começamos 
a discutir como poderíamos dar um horizonte maior a esse tipo de 
contrato. Sempre gerava muita ansiedade por parte do pessoal da 
PUC, se seria ou não renovado o contrato. Era quase certa a 
renovação, mas por problemas administrativos se estendia. Os valores 
cobrados unitariamente são muito parecidos com os valores cobrados 
pelo mercado. ... E com isso eles não têm muita margem. Não têm 
sobra para se sustentar por muito tempo. Um contrato que demora, 
começa a expor demais uma situação financeira que não tem 
sustentação. Temos cuidado, pelo lado da Empresa, de não atrasar 
muito esses contratos, porque um gap de contratos pode inviabilizar o 
próprio Grupo. Nessa década de 90 pensávamos, mas ficou só na 
vontade. Em 2004 voltamos a conversar, e estruturamos uma idéia que 
estamos levando para o Diretor para tentar estruturar um convênio 
mais permanente. Seria um convênio de cooperação tecnológica, que a 
gente vai associar convênios a este. ... O próprio Centro de Pesquisa já 
tem isso com a UFRJ. Não é na área de Informática. O Centro 
desenvolve várias outras tecnologias. Por isso estamos usando um 
pouco a experiência do Cenpes. A dificuldade é a gente mostrar, mais 
uma vez, que isso não é uma doação, não é um lado beneficente da 
Petrobrás para a universidade. Há interesse que aquele dinheiro 
colocado retorne em forma de produto, de aplicações, ou 
conhecimentos para a Petrobrás. Esse convênio tem ajudado a 
desenvolver profissionais da Petrobrás dentro da Universidade. 
Diversos analistas da Petrobrás já fizeram mestrado e doutorado nessa 
área, na PUC (entrevista em 20/05/05). 

 

Há um aprendizado de conhecimento organizacional por parte das empresas egressas 

dos grupos. O Presidente da PipeWay afirma:  

 

Eu tento administrar a PipeWay como eu administro o Grupo de Ótica 
e Instrumentação. Tem um viés de academia. Era muito forte no 
início, diminuiu e agora estou fortificando. ... Porque podemos 
trabalhar olho-no-olho, saber qual é a expectativa de cada um, ... etc. 
Ao longo do ano a empresa consegue falar duas horas com cada 
funcionário. Isso acho que é suficiente para se saber o que cada um 
quer, se o cara está motivado e não tem aquele curral. Aí o cara diz 
que tem suas condições, seus limites. ... Estou re-estruturando isso. É 
uma coisa de centro de pesquisa (entrevista em 16/03/05). 
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Verificamos que a Coordenadora do Grupo de Rádio Propagação, Profa. Marlene, teve 

um aprendizado sobre a realidade da empresa privada durante a interação com a DSC. A 

privatização do setor de telecomunicações mudou completamente o perfil do 

financiamento do Grupo de Pesquisa e as demandas do setor privado, propiciando a 

geração da Wings, egressa do Grupo. É um Grupo de Pesquisa que teve a sua cultura 

organizacional modificada ao longo do tempo, a ponto de incluir em seus objetivos 

institucionais “procurar dar a seus resultados de pesquisa aplicada e desenvolvimento a 

forma de produto” (Home-page). Está firmada uma estrutura organizacional para 

atender às demandas de pesquisa, desenvolvimento, consultoria e prestação de serviços 

para o setor de telecomunicações, formada pelo Grupo de Pesquisa e a empresa egressa 

Wings Telecom. 

 

Um outro aspecto encontrado na análise dos estudos de caso, com relação ao 

conhecimento organizacional, refere-se à mudança organizacional requerida em uma 

transferência de tecnologia para uma empresa existente. Nos processos de transferência 

de tecnologia relativos a novos produtos a serem incorporados ao portfolio da empresa, 

faz-se necessária uma consultoria em engenharia de produção, com o objetivo de criar o 

processo de produção relativo ao novo produto e de adaptar a estrutura da empresa. Um 

caso interessante é o da Pipeway, que obteve um financiamento através de um Edital 

Inovação, da Finep, com recursos do Fundo CT-Petro, para transferir tecnologia, isto é, 

transferir conhecimentos do Grupo de Ótica e Instrumentação do Cetuc e do Cenpes/ 

Petrobrás, para comercializar o PIG Magnético, desenvolvido em parceria por uma 

equipe mista formada por pessoas destes três atores. O Edital previa, além da 

engenharia do produto, o auxílio e assessoria da Incubadora Tecnológica Gênesis para a 

negociação relativa à propriedade intelectual. Durante o processo de transferência da 

tecnologia, em que houve necessidade de terminar de engenheirar o produto, percebeu-

se a necessidade de planejar e implantar o novo processo de produção na empresa, com 

conseqüente impacto na estrutura da Empresa, que teve que ser adaptada. A Incubadora 

destinou recursos humanos para, em conjunto com a alta administração da empresa, 

analisar e propor as soluções organizacionais requeridas. 

 

As empresas egressas de grupos de pesquisa necessitam conhecimento organizacional 

empresarial que a interação com o grupo não se propõe a transmitir. O grupo de 
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pesquisa transfere principalmente conhecimento tecnológico. O conhecimento 

organizacional e cultural, estas empresas têm que obter em outras fontes. Uma das 

soluções encontradas pelas empresas em desenvolvimento é a contratação de executivos 

com experiência empresarial. A Wings Telecom contratou três executivos, nas três áreas 

em que tinha necessidade de expertise não existente nos membros da Empresa. Em 2002 

contratou um Diretor Executivo Financeiro- Administrativo, com experiência em 

administração, porém que conhecia a tecnologia utilizada pela Empresa pois foi aluno 

do Grupo de Rádio Propagação. Em 2003 foi contratado um Diretor Comercial, que 

tinha sido aluno do Cetuc na década de 70, e havia trabalhado na área comercial de 

várias empresas privadas de grande porte. Em 2004 a Wings contratou um Gerente de 

Negócios, para formatar novos negócios. A empresa egressa do TeCGraf, K2, criada em 

1997, contratou um Coordenador Executivo em 2001, para reestruturar a Empresa e 

fazer o seu Planejamento Estratégico. A M4U, empresa egressa do LES, buscou 

conhecimentos específicos empresariais através da contratação de serviços de um 

advogado e de um contador, que foram fundamentais logo no início de sua formação, 

como foi relatado no estudo do caso. Após a Empresa ser investida pela segunda vez, 

quando foi iniciada a sua fase de expansão e consolidação, foram contratados dois 

executivos em áreas específicas, para complementar os conhecimentos tecnológicos 

existentes na Empresa. Foi contratado um Gerente para cuidar da evolução e adequação 

dos processos da Empresa, em rápido crescimento. Este Gerente já tinha tido 

experiência de desenvolvimento de pequenas empresas de base tecnológica e de 

desenvolvimento de produtos em grandes empresas na área de informática, nos Estados 

Unidos e no Brasil. Também foi contratado um Diretor Financeiro- Administrativo, para 

cuidar principalmente do planejamento, avaliação e acompanhamento financeiro das 

diversas áreas de negócio da Empresa. Houve o fechamento de uma destas áreas em 

função de simulações financeiras sobre o seu desempenho futuro, que demonstrou não 

valer a pena a sua continuidade. 

 

O item que se segue diz respeito à hipótese deste trabalho, em que o processo de 

aprendizagem abrange, também, uma terceira dimensão do conhecimento, menos 

explorada, porém não menos importante, a dimensão cultural. 

 

4.2.4. Dimensão Cultural do Conhecimento  
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Esta dimensão é relacionada aos valores e crenças compartilhadas de cada parceiro. 

Afirmamos que no processo de interação, estes valores e crenças são apreendidos pelo 

parceiro e vão, pouco a pouco, sendo internalizados e compartilhados. Dividimos este 

item em vátios tópicos que caracterizam esta dimensão cultural. Utilizamos algumas 

categorias sugeridas por Bailetti e Callahan (1992) como valores e crenças 

compartilhadas. 

 

Cultura organizacional acadêmica versus empresarial 

A primeira questão é a dificuldade das interações universidade- empresa devido às 

características e diferenças das culturas acadêmica e empresarial. Há um aprendizado de 

cada parceiro em lidar com o outro, criando, em alguns casos, uma metodologia que 

permite a convivência de valores, crenças e práticas diferenciadas em cada tipo de 

cultura organizacional. Uma característica importante da cultura acadêmica é a forma de 

avaliação de mérito acadêmico através de publicações de artigos em revistas 

reconhecidas internacionalmnete na área e apresentação de artigos em Congressos. Às 

vezes os trabalhos de aplicação prática e desenvolvimento de protótipo e/ou produto no 

âmbito de interações podem dificultar este tipo de resultado. Alguns grupos discutem a 

ampliação dos parâmetros de avaliação do mérito acadêmico. O coordenador do Grupo 

TeCGraf chama a atenção  

 

de como calcular o valor disso dentro do sistema de avaliação 
acadêmica interna da universidade, porque já que isto existe, por 
exemplo, qual é o impacto de a gente ter uma coisa que tem o 
reconhecimento mundial? Isso às vezes significa que tem um 
professor ou dois que estão dedicados toda a vida, a esse 
conhecimento. Ele não está escrevendo artigos, ele já escreveu dois ou 
três artigos em 10 anos em que ele está trabalhando com o produto. ... 
Ele é um sujeito que quando vai para o exterior é convidado para dar 
palestras, é reconhecido mundialmente, mas ... dentro dos parâmetros 
do CNPq, ele está ferrado. Então é uma outra transformação que a 
gente não sabe como lidar, como medir. Essas medidas acadêmicas 
estão muito bem estabelecidas. As medidas profissionais estão muito 
mal estabelecidas. ... Até hoje não se sabe como trabalhar com esse 
assunto, não se sabe medir, não se sabe fazer (Prof. Gattass, entrevista 
em 27/02/2003). 

 

Ainda sobre este assunto, o depoimento de um Coordenador de Cliente, do TeCGraf:  

 

Como estamos na universidade, os professores e os alunos são 
avaliados não pelo que produzem nos projetos, mas pela sua produção 
científica. Por sua vez, os professores são avaliados pela formação de 
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mestres que eles têm ao longo dos anos. ... Você tem um projeto de 
R$5 milhões. Comparativamente vale menos do que publicar 5 
artigos, formar um doutor e 5 mestres. A realidade das universidades é 
essa. Você tem que ter uma produção científica e tem que formar 
mestres e doutores para você ser bem avaliado profissionalmente. ... 
Então nós incentivamos as pessoas a publicarem estas idéias, essas 
integrações, os aperfeiçoamentos. Por outro lado, também buscamos 
soluções que sejam linhas de pesquisa. São soluções inovadoras, que a 
gente consiga publicar. Consigo fazer com que os alunos extraiam 
disso matéria para mestrado e doutorado. Existe um direcionamento 
para que isso ocorra. Com alguns projetos é mais fácil, com outros é 
mais difícil. ... Não é toda atividade de projeto que você consegue 
gerar uma tese, um artigo (Prof. Beauclair, entrevista em 12/08/03). 

 

Há uma influência da cultura acadêmica na cultura organizacional do parceiro. No caso 

do TeCGraf em sua interação com a Marinha,  

 

não é interessante para o TeCGraf fazer uma parceria em que só 
tivesse desenvolvimento, que não tivesse aquisição de conhecimento. 
Porque, como ele está dentro de uma universidade, tem que gerar 
novos temas de mestrado e doutorado, tem que ter temas de pesquisa e 
tem que ter publicações. Porque, afinal é isso que gera avaliação (Prof. 
Beauclair, entrevista em 06/08/2003). 

 

Há um incentivo para que as pessoas escrevam artigos, para submetê-los em congressos. 

São selecionados temas para a realização de teses de mestrado e doutorado. É mais fácil 

para o caso dos civis na Marinha, porém também acontece com os militares, que têm 

que ter aprovação da administração naval para cursar mestrado ou doutorado. Sempre 

que um militar escreve um artigo é preciso passar pelo superior dele, que tem que 

aprovar as informações ali contidas, e se elas podem ser divulgadas. Já houve artigos 

internacionais publicados em congressos militares nos EUA. Com relação à cultura 

organizacional do TeCGraf, uma vez que o militar integra a equipe do projeto ele 

“perde” a patente. Ele é tratado como qualquer outro que tenha responsabilidade. É 

tratado como parceiro. Esta é uma outra característica do TeCGraf, isto é, da cultura da 

universidade. Quando o grupo se senta em uma mesa de reunião para discutir um 

projeto, todos opinam em igualdade de condições. Segundo o coordenador da área da 

Marinha, “o sinergismo do grupo existe justamente por não ter essa diferenciação. As 

pessoas entram no projeto por competência, não por qualificação acadêmica” (Prof. 

Beauclair, entrevista em 06/08/2003). 
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Um coordenador de interações do TeCGraf com a Petrobrás identifica uma cultura 

organizacional diferenciada em um grupo de pesquisa que realiza permanentemente 

interações com empresas.  

 

Eu me sinto super realizado nesse modelo, porque é tudo o que 
sempre quis fazer. Eu, quando entrei para o mestrado, sempre achei 
um absurdo falarem que mestrado e doutorado eram feitos pelo cara 
que só podia ser professor. Tinha aquela coisa teórica. Diziam que eu 
ia estudar o resto da vida. E eu achava que podíamos fazer coisas 
úteis, coisas para serem usadas. E o TeCGraf realizou tudo isso. Tanto 
que eu não quis sair para fazer uma empresa. Sou apaixonado e gosto 
desta coisa do lado da universidade e da tecnologia. Tanto que quando 
estamos atolados em trabalho, o pessoal da K2 acha estranho que eu 
me mate para ir a um congresso e ainda tenha que fazer um paper. 
Isso não acrescenta nada para mim quanto ao projeto. Eu acho que até 
que acrescenta porque mesmo não sendo professor, eu oriento tese 
informalmente. Sou reconhecido como o cara que orienta este Grupo 
dentro da PUC. E com essa coisa toda, sou realizado. Essa 
característica foi muito desenvolvida aqui no TeCGraf. Não a vejo em 
outro lugar. Certos grupos de professores não a têm. Preferem fazer 
sua pesquisa mais tradicional. Não exercem esse lado de prestação de 
serviço. Isso também causa um certo desconforto aqui dentro, porque 
o Laboratório ocupa três andares do prédio. Existe essa cobrança para 
o modelo (Dr. Tílio, entrevista em 22/08/03). 

 

Para o Presidente da PipeWay, que também é participante do Grupo de Ótica e 

Instrumentação do Cetuc, ao ser questionado sobre a diferença entre a cultura 

acadêmica e a cultura empresarial considerou: 

 

Eu acho que o foco. (Na cultura empresarial) ele fica na prestação de 
serviço e fica no faturamento, no mecânico da coisa. O foco da 
pesquisa fica no objeto. Um é muito para um lado, um é muito para o 
outro. Estou querendo colocar a universidade com o foco, com o 
pensamento de corporação ou de empresa. Tem essa pesquisa, tem 
mais gente, tem que investir mais, tem que integrar as pessoas etc. E 
para o lado da empresa, temos que ter o foco no faturamento, na 
qualidade, no produto, no atendimento, o que eu acho que é a 
preocupação do centro de pesquisa. Porque toda pesquisa é feita em 
parceria com o cara que contratou a pesquisa. Pesquisa não é pedir 
para fazer uma caneta e depois de feita acabou tudo. É assim, está 
legal isso? Não, a ponta está ruim. Então, volta. E daí é que vem a 
cultura nossa de desenvolver essa parceria. O cara está com 
problemas, a gente vai lá e resolve. Isso é cultura. Do ponto de vista 
empresarial não vale a pena você querer se adaptar para resolver o 
troço. Mas do ponto de vista de relacionamento, de fazer o nome da 
empresa, de mostrar a visão de ser uma referência no mercado de 
dutos, então faz parte (entrevista em 16/03/05). 

 

Analisando o depoimento do coordenador do projeto no Cenpes, Dr. Cláudio Camerine, 

do Grupo de Inspeções de Dutos, para ele a cultura acadêmica se divide em duas sub-
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culturas: a científica e a tecnológica. A científica caracteriza-se pelos estudos e soluções 

em laboratório, as simulações, sem a participação em testes no âmbito da empresa. A 

tecnológica, mais prática, além das soluções em laboratório, e a construção de 

protótipos, também, realiza testes pré-industriais nas instalações da empresa parceira/ 

cliente e o desenvolvimento do produto, até que esteja implantado no cliente final. A 

interação visando o desenvolvimento de produtos, é realizada com mais chance de 

sucesso, quando as pessoas do grupo de pesquisa universitário têm perfil tecnológico, 

que está mais próximo do perfil tecnológico dos pesquisadores do Centro de Pesquisa 

da Empresa. 

 

Outra característica da cultura acadêmica, tecnológica, é a preferência por fazer algo 

novo, tendo resistência de confiabilizar uma coisa já feita.  

 

O que me irritava profundamente é quando a gente estava com um 
software que vira-e-mexe travava. Principalmente o pessoal do 
software. ... Eu reclamava que estava travando e aí ele ia para a PUC e 
voltava com uma porção de coisinhas novas que ele tinha feito, um 
monte de janelas novas. E eu gritava, não quero janela nova. Não 
quero nada novo. Quero que o que estava lá funcione de uma forma 
que eu preciso. ... Eu quero que o da semana passada possa ser ligado 
100 vezes e funcione (Dr. Cláudio, Cenpes, entrevista em 13/04/05). 

 

O coordenador do projeto no Cenpes considera que este foi um conhecimento repassado 

da Empresa para o Grupo de Pesquisa, que foi aproveitado pela PipeWay, quando foi 

criada. O esforço consciente da pessoa ponte entre o Grupo de Pesquisa e a Empresa é 

colocar alguns valores e crenças compartilhadas da empresa no Grupo de Pesquisa e 

vice versa. 

 

O Coordendador do principal convênio da Petrobrás com o TeCGraf analisa a cultura 

organizacional do Cenpes, o centro de pesquisas da Empresa, e aponta a importância do 

desenvolvimento tecnológico. 

 

A empresa estatal, que tem um Centro de Pesquisa, e o contato com a 
universidade ter se dado pelo Centro de Pesquisa, acho que facilitou, 
porque o próprio Centro de Pesquisa tem uma forma de atuação 
diferente da empresa. Uma transição, diria que o centro de pesquisa é 
uma entidade entre uma empresa e uma universidade. Essa ponte foi 
facilitada pela interação acontecida pelo Centro de Pesquisa. Digamos 
que já tinha um virus incubado acadêmico ali dentro. Existia a idéia 
pela parte da PUC, o desenvolvimento das pessoas ... E aí eu falo que 
nada acontece sem as pessoas. Talvez outras pessoas alí não tivessem 
tido esse sucesso. Do lado de lá também tinha um virus incubado do 
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lado empresarial, do lado do resultado. ... E esse lado de resultados da 
Universidade, não de resultados financeiros, mas daquele de 
desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de conhecimentos, 
que está sendo trazido para a sociedade. E o desenvolvimento do lado 
de uma empresa que já tinha um Centro de Pesquisa, o 
desenvolvimento tecnológico é importante. Você não compra 
tecnologia. Pode até acontecer num dado momento, mas aquilo até 
deixa de ser tecnologia nova muito rápido. E aí vai comprar de novo, 
de novo etc. E você está sempre atrás de alguém. Alguém está 
desenvolvendo, tem o conhecimento mais cedo, tem benefícios, e 
depois te vende num momento que não é tão vantajoso para ele ter 
aquilo exclusivo. Então a Petrobrás já tinha um entendimento que o 
desenvolvimento tecnológico é fundamental, e principalmente na 
nossa situação, que o Petróleo do País não está no lugar que deveria 
estar. Fomos levados a ter um desenvolvimento tecnológico em 
algumas áreas, que acabamos desenvolvendo tão bem (a ponto de) ... 
sermos os líderes em tecnologia. (Dr. Roberto Murilo, entrevista em 
20/05/05). 

 

O processo de aprendizado na interação modifica a cultura organizacional do Grupo de 

Pesquisa. André Derraic saiu do TeCGraf em 1997 para desenvolver a empresa 

Weavers e retornou em 2004. Reconhece a transferência da cultura empresarial para o 

Grupo. 

Percebi que isso evoluiu muito aqui dentro. Pensa-se mais em 
projetos, já se tem uma cultura empresarial. Bem diferente do início 
do TeCGraf. ... A estrutura cresceu. Está mais organizado. ... Mas o 
negócio está realmente mais profissional. Do 8 para 80. Melhorou 
muito. Está quase uma empresa. Essa evolução é o que é realmente o 
TeCGraf. Um dos poucos projetos que sobreviveu 17 anos, cada ano 
crescendo (André, Weavers/ TeCGraf, entrevista em 12/04/05). 

 

Uma característica da cultura acadêmica, em especial a do TeCGraf, é a metodologia de 

trabalho que é focada em projetos, na qual não há exigência de horário, porém os 

integrantes do Laboratório estão acostumados a terem data para entrega do trabalho, que 

é cumprida. Várias empresas egressas dos Grupos de Pesquisa mantém esta 

característica, como K2, PipeWay, Weavers, M4U etc. A metodologia também inclui a 

existência de um coordenador para cada projeto, alguém responsável, como no 

TeCGraf. Esta responsabilidade é dada sempre para os cargos mais altos do Laboratório, 

a alguém que já trabalhou em outros projetos, ou se não houver disponibilidade, é 

contratado um profissional com perfil adequado para a função. 

 

Outra característica da cultura acadêmica é que as pessoas são multi-tarefas, como no 

TeCGraf. Em geral uma pessoa participa de vários projetos, inclusive com funções 

diferenciadas nos projetos. Existem planilhas de controle das horas de trabalho para 
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cada projeto e relatórios correspondentes aos projetos. Algumas funções são apropriadas 

de maneira diferente, como a de gerência da sede do MSV, realizada pelo André 

Derraic, que exige a sua presença durante todo o tempo, mesmo que parte do tempo dele 

seja dedicada ao desenvolvimento de algum projeto específico. 

 

Houve características da cultura acadêmica que foram internalizadas pelas organizações 

parceiras como a Marinha, em sua interação com o TeCGraf. 

 

Eles (o pessoal da Marinha) não conseguiam realizar a idéia que eles 
próprios tiveram, a idéia foi deles. Mas não sabiam executar de uma 
forma adequada, eficiente ou eficazmente. E, melhor, não tinham 
imbuído na cabeça deles, que isso era uma boa idéia, que deveria ser 
registrado e publicado cientificamente. Hoje temos pessoas que 
publicam artigos, procuram escrever papers, participar de simpósios. 
Hoje está previsto ... que vão participar de dois eventos por ano, a 
título de treinamento e conhecimento de novas tecnologias ... 
Colocamos um pouco do perfil científico neles. Dizíamos para eles 
que a atividade que eles faziam era também de pesquisa. E que como 
tal deveria ser encarada e publicada etc. Que eles não estavam 
meramente implementando o jogo, mas desenvolvendo tecnologia 
(Beauclair, entrevista em 12/08/03). 

 

Conceito de tempo 

Há, também, diferenças de concepção do tempo para o grupo de pesquisa e para a 

empresa. O depoimento de um empreendedor de uma empresa egressa de um grupo de 

pesquisa universitário ilustra estas diferenças. Na cultura empresarial,  

 

tempo é dinheiro. Quando eu faço um projeto aqui, numa empresa, a 
parte orçamentária é uma das mais importantes do projeto: ... quantas 
pessoas são alocadas, se está dimensionado direito o projeto, se o 
número de horas está certo. Se você atrasar a entrega, está perdendo 
dinheiro. Não cumpriu o prazo, perde o cliente. Essa é uma 
preocupação que, enquanto você está na universidade, não existe. E 
essa orientação, na hora de eu gerenciar o meu projeto, muda tudo. 
Quando você está fazendo um projeto universitário, na grande maioria 
das vezes, hoje até talvez menos, o projeto não é comercial. O pior 
momento do meu trabalho foi aqui no Laborarório. Fiquei um mês e 
meio dormindo duas horas por dia, ... Foi um projeto da Petrobrás, que 
tinha mais responsabilidade, mas era diferente. Você não é demitido, 
não descontam do seu salário, não quebra a empresa. Ninguém quebra 
o Laboratório. Se eu fizer uma besteira grande aqui, quebra a minha 
empresa. E essa pressão passa para quem está executando. Geralmente 
quem são os responsáveis dentro da universidade são os professores. 
Mas ele é professor da PUC e vai ser até morrer. A cultura na minha 
empresa é diferente, porque todos vieram do Laboratório com a gente, 
somos amigos, têm mais liberdade, já fizeram besteiras e não foram 
demitidos. A pressão é outra: anotar as horas de serviço, porque são 
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cobradas do outro lado (dono de empresa incubada, entrevista em 
julho de 2003). 

 

Uma das pessoas com longa tradição de trabalho em interação apresenta uma 

característica da cultura acadêmica e o processo de aprendizagem entre os parceiros da 

interação, modificando a cultura do Grupo para uma cultura acadêmica tecnológica de 

interação. Segundo Márcia, do TeCGraf, que trabalha na sede no centro da cidade do 

Projeto GereSim, na cultura acadêmica  

 

você tem uma cultura geral de pouca preocupação com prazo, coisas 
muito básicas. Que não é o caso do TeCGraf. Aí eu acho que, até por 
aprendizado, ... como já trabalha há muito tempo com a Petrobrás, 
aprendeu a cumprir prazos, ... embora o desenvolvimento tecnológico 
seja um caso meio complicado de dar prazo. Mas quando trabalhamos 
em termos de produto, com desenvolvimento até certa data, a gente 
efetivamento trabalha com esse conceito de produto. Tentamos aqui 
trabalhar dessa forma. Não sou de universidade, minha postura é 
diferente e é isso que passo para eles, que é atender no menor espaço 
de tempo possível, e resolver o problema do usuário. Eu faço isso, e 
por isso tenho ganho bastante credibilidade dentro da Petrobrás. Se o 
negócio der errado, e ninguém responder logo a ele, o usuário se sente 
um pouco órfão. Aqui no centro, isso é muito importante, e é por isso 
que viemos para cá (entrevista em 12/05/05). 

 

O coordenador de um convênio do TeCGraf com a Petrobrás, pela Empresa, com 

experiência de muitos anos em interação, analisa a questão dos prazos. 

 

A Fundação da Universidade tem que ter uma característica diferente 
do que simplesmente uma área de desenvolvimento acadêmico, 
científico. É um grupo prestando serviço para uma empresa, tem seus 
prazos, suas metas pré-estabelecidas. Nesse ponto o TeCGraf trabalha 
isso bem. Ele não fica divagando sobre o desenvolvimento de 
determinada coisa, porque sabe que por trás disso tem uma empresa, 
que embora dê toda a liberdade, abertura, tem que atender no prazo. ... 
Sempre que fui complacente com alguém que atrasou, fui logo 
atendido. Quando você está desenvolvendo uma ferramenta com 
aplicação definida, você também não pode ser tão rígido em questões 
de prazo. As pessoas do outro lado são cientistas que estão tentando 
passar uma coisa científica, teórica, para uma coisa prática. Não se 
pode engessar o pessoal que trabalha com isso. ... Tudo dentro do bom 
senso. Para se desenvolver com a Universidade a gente tem que estar 
aberto para esse tipo de relação. Talvez sou assim porque já fiz 
mestrado, doutorado. Pega um coordenador que acabou de sair da 
faculdade, de um curso de treinamento da Petrobrás, um negócio super 
forte, com provas, cobranças, concorrência, aí a pessoa tem outra 
visão (Dr. Wilson, grupo de Avaliação Ambiental/Petrobrás, 
entrevista em 16/05/05). 

 

Tanto na Empresa, quanto no Grupo de Pesquisa, a experiência adquirida na interação 

relativisa os valores dos parceiros e cria crenças compartilhadas entre eles. 



 

 238

 

O tempo acadêmico é, em primeiro lugar, maior e depois mais 
flexível, na maioria dos casos, do que o empresarial. O tempo 
empresarial tem um compromisso grande com o mercado, se ele ainda 
não vendeu, mas tem que se posicionar tendo um produto, tendo uma 
competência, para que as grandes oportunidades venham a ele pedindo 
aquele produto. ... O jargão do mercado chama de time to market: ter o 
produto, no tempo certo, que o mercado vai precisar dele. ... Em 
segundo (lugar), os contratos com os clientes. No momento em que 
você assina um contrato, se compromete com um prazo de entrega, e 
tem que cumprir aquele prazo, sob pena de ser multado ou, se o 
cliente for mais flexível, não multa, mas coloca na lista negra. Na 
empresa o compromisso com o tempo é muito mais rígido e duro 
(Gerente de uma empresa egressa de grupo de pesquisa, entrevista em 
maio de 2005). 

 

Ao contrário do casamento entre pessoas, analogia bastante utilizada, encontramos que 

o tempo na interação universidade-empresa é um fator que tende a consolidar as 

relações institucionais. Há um aprendizado dos três tipos de conhecimento que fortalece 

a relação, aumenta a confiança, multiplica o número de clientes internos na empresa, o 

que amplia o escopo da interação. Quanto mais tempo, maior a estabilidade e 

continuidade na interação universidade-empresa. Um exemplo desta analogia de 

casamento foi encontrado na entrevista do coordenador do principal convênio da 

Petrobrás com o TeCGraf.  

 

O TeCGraf está sendo um caso de sucesso, porque a gente teve uma 
convergência de interesses e de comprometimento. Interesses, porque 
a Petrobrás tinha interesse que aquelas soluções fossem levadas. A 
relação com a universidade é uma coisa mais ou menos natural e 
queria trabalhar com alunos, que é uma coisa natural. Tinha o 
interesse natural de um Centro de Pesquisa. Queria trabalhar com 
pessoas novas, que trabalhassem com coisas novas, e as trouxessem 
para o grupo. Pelo lado da Universidade, acho que o Grupo TeCGraf 
tem uma característica interessante, que foi o compromisso, muito 
claro, com os resultados que estavam sendo colocados no projeto. O 
convênio não era encarado como uma doação de recursos da Petrobrás 
para a Universidade. Era entendido como recursos que estavam sendo 
alocados com o objetivo de ter resultados a partir de um dado 
momento. ... Então o ponto mais importante dessa relação, Petrobrás/ 
TeCGraf, foi esse casamento de entendimentos. A Petrobrás precisava 
de desenvolvimento tecnológico, de aporte de conhecimento. E a PUC 
tinha esse conhecimento e tinha interesse de expor esses 
conhecimentos para uma empresa. Isso foi um ponto positivo. É 
lógico que a capacitação do Grupo da PUC, nível de conhecimento, 
nível de maturidade das pessoas que estavam lá, facilitou muito. Foi a 
hora certa no lugar certo. Foi um casamento bem realizado (Dr. 
Roberto Murilo, Coordenador do principal Convênio, por parte da 
Petrobrás, entrevista em 20/05/05). 
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Empreendedorismo 

Um dos aspectos que nos chamou a atenção foram as características empreendedoras do 

Coordenador de TeCGraf e dos Coordenadores dos Projetos na Petrobrás, confirmando 

o que Bailetti e Callahan (1992) têm proposto. Como vimos em capítulo teórico 

anterior, item 2.6 - Contribuições dos modelos para avaliação de interações 

universidade- empresa, é importante a existência de pessoas chave, empreendedoras, 

para o sucesso das interações, tanto no grupo de pesquisa, quanto na empresa parceira. 

O Coordenador do Grupo de Ótica e Instrumentação e o pesquisador/ aluno do Grupo, 

que decidiu abrir uma empresa e se tornou o Presidente da Pipeway, são pessoas com 

perfil empreendedor, que souberam tornar suas visões realidade. O Coordenador do 

Grupo, acionista minoritário da empresa, dedicou uma substancial quantidade do seu 

tempo para a implantação da Empresa, porém agora só se envolve nas suas decisões 

estratégicas e não mais no dia a dia. O Presidente da Empresa continua a dedicar uma 

parcela menor do seu tempo ao Grupo de Pesquisa, principalmente na gerência das 

atividades dos engenheiros e nas decisões sobre projetos do Grupo. Também nos 

chamou a atenção o perfil empreendedor da ex-Coordenadora do Grupo de Pesquisa e 

Presidente da empresa Wings Telecom. As atividades de prospecção tecnológica que ela 

sempre realizou, antecipando-se na capacitação do seu Grupo para realizar futuros 

projetos, constitui atitude empreendedora. A capacidade de fundar uma empresa e se 

manter na sua direção, assim como, concomitantemente, coordenar projetos que 

articulam diversos grupos de pesquisa da universidade, conseguindo substanciais 

recursos do Funtel, demonstram qualidades inerentes ao empreendedor. Um professor/ 

pesquisador que trabalha com a Prof. Marlene, ressaltou a sua “fantástica capacidade de 

montar projetos”, a sua característica de “campeã de conseguir projetos”, além de 

testemunhar que os “projetos da Marlene funcionam”. As tarefas são cumpridas nos 

prazos e os resultados são alcançados. Foi ressaltada, por um ex-aluno, a sua capacidade 

de reunir pessoas competentes, “as pessoas certas” e criar um bom ambiente de 

trabalho. Também foi enfatizado, pelo ex-aluno, que a Profa. Marlene sempre 

incentivou as oportunidades de capacitação das pessoas com quem trabalha. Outra 

característica é a confiança que ela deposita nos membros da equipe, considerando as 

contribuições dos demais participantes. Outro profissional, que entrou para a Wings 

mais recentemente, chamou a atenção para a sua participação em comissões da OIT, o 

que lhe facilita articulações internacionais, carreando trabalhos de empresas e 
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organizações estrangeiras, pela competência da sua atuação junto a estas comissões. No 

LES, Laboratório de Engenharia de Software, o Coordenador Prof. Lucena, também 

apresenta um perfil empreendedor, propondo junto com colegas professores/ 

pesquisadores os novos objetivos do Grupo de formar empreendedores e empresas. 

Foram elaborados e implementados nova metodologia e conteúdo de formação dos 

alunos, como a Pré-Incubação Laboratorial e o Programa de Formação de 

Empreendedores, que foi iniciado no Departamento de Informática, com participação de 

professores de outros departamentos. As interações com empresas privadas de diversos 

portes, incluíndo as Egressas do Grupo, os projetos no âmbito de vários Fundos 

Setoriais com participação de Empresas Egressas e a criação do Programa Internacional 

com o Instituto Fraunhofer, da Alemanha, também incluíndo Empresas Egressas, 

enfatizam as características empreendedoras do Coordenador do LES. 

 

Relacionamento interpessoal 

Um aspecto ressaltado por vários grupos foi a existência de um bom relacionamento 

interpessoal entre as pessoas do Grupo e da empresa parceira. Por exemplo, a relação 

entre o Grupo de Radio Propagação e duas empresas, uma egressa e parceira e outra 

parceira através de um Laboratório misto, foi descrita como muito boa. Não há reservas 

entre eles, não existe estratégia para se relacionarem. Também foi citado este aspecto do 

bom relacionamento interpessoal como uma pré-condição para os projetos que 

envolvem pesquisadores de diversos grupos de pesquisa, de diversas instituições, assim 

como empresas. 

 

Internalização de valores da Universidade nos Empreendedores das Empresas Egressas 
dos Grupos de Pesquisa 
 

Há a particularidade da transmissão de valores da universidade onde os empreendedores 

tiveram a sua formação de graduação. Verificamos, através dos estudos de caso, que o 

Programa de Formação de Empreendedores, assim como os valores de competência e 

responsabilidade social afirmados pela PUC-Rio, foram reconhecidos por 

empreendedores que criaram empresas egressas dos grupos de pesquisa. Um 

empreendedor, de uma empresa egressa do LES, descreveu que (ele e mais dois amigos, 

influenciados por disciplinas na PUC),  
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tivemos vontade de abrir uma empresa, ter o próprio negócio. Tinha 
até um pouco de ideologia no negócio, ... quem tinha mais isso era um 
dos meus amigos, sócio. Ele tinha na cabeça que se alguém tinha que 
abrir um negócio, uma empresa, se alguém tinha que trabalhar para 
arrumar o país, teríamos que ser nós que estávamos saindo da PUC. 
Não ia ser qualquer um. Então, a gente não tinha que abaixar a cabeça 
e partir para um caminho mais fácil. Tinha que ir por um mais difícil, 
mesmo porque esse era o nosso caminho. Se não fosse esse o nosso 
caminho não estaríamos na Faculdade. Eu confesso que não tinha 
muito essa idéia. Fui na onda deles. Naquela época eu tinha 19 anos, 
estava me formando ... E a gente abriu uma empresa (julho de 2003). 

 

Aprendizagem das empresas egressas de grupos de pesquisa, não relacionadas com estes 
grupos, caracterizada como conhecimento que não é tecnológico 

Houve, ainda, diversos tipos de aprendizagem das Empresas Egressas de grupos de 

pesquisa, não relacionados com estes grupos, e que não são conhecimento tecnológico, 

mas principalmente conhecimento organizacional ou empresarial. 

 

Encontramos dois tipos de aprendizagem destas empresas originários de outros atores. 

O primeiro é mais formal e se deve à participação dos empreendedores em disciplinas 

do Programa de Formação de Empreendedores da PUC-Rio, como vimos nos casos de 

Empresas Egressas analisados. Um segundo tipo de aprendizagem das empresas 

egressas, que não veio dos grupos de pesquisa é aquele obtido entre as empresas 

incubadas. Foi citado por várias empresas incubadas um aprendizado propiciado pelo 

ambiente da incubadora, realizado pelo contato entre essas empresas. O aprendizado 

entre as empresas incubadas se dá entre aquelas que estão na incubadora há mais tempo 

com as novas que estão entrando. Passam a experiência já adquirida. Pode ser de uma 

maneira informal, como é descrita abaixo no depoimento de um empreendedor. Pode ser 

de uma maneira mais formalizada, como a associação entre empresas com vistas a 

buscar oportunidades de mercado. O depoimento de um empreendedor sobre a 

Incubadora Gênesis ilustra a relação e aprendizagem existentes entre as incubadas:  

 

Mas acho que as empresas amadureceram bastante, têm bastante 
noção do que é necessário. ... As pessoas, como já têm as outras 
empresas, elas já entram no ambiente. Na realidade a questão da 
transferência acaba acontecendo porque já têm outras empresas mais 
antigas. ... Então, já tem um ambiente onde isso é compreendido. 
Aliás, muito mais do que estou falando. Tem empresas que estão 
dando certo. Elas já sabem vários caminhos, os obstáculos (dono de 
empresa incubada, entrevista em julho de 2003). 
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Existiram processos de aprendizagem das Empresas Egressas dos grupos de pesquisa 

que não tiveram a ver nem com a relação com estes grupos nem com as interações que 

elas realizaram. Um desses processos de aprendizagem era relacionado com a própria 

prática da Empresa, e outro, num segundo momento, o de crescimento da Empresa, com 

a contratação de pessoas no mercado, que possuíam conhecimentos necessários a esta 

fase da empresa. 

 

Houve um processo de aprendizagem de gestão empresarial caracterizado como 

“aprender fazendo” (learning by doing). O perfil tecnológico dos empreendedores que 

iniciam empresas leva à necessidade de um aprendizado em todos os aspectos de gestão 

empresarial. Os empreendedores passam por este processo de aprendizagem de todos os 

aspectos relacionados ao negócio. O depoimento de um empresário de uma empresa 

egressa de grupo de pesquisa universitário ilustra este processo. 

 

Não tínhamos problemas financeiros. ... Fora a dificuldade constante 
de ter que pensar como resolver todos os problemas, o que é normal. 
Nós aprendemos o que é ter uma empresa. Nós três tínhamos um 
perfil muito tecnológico, muito não, só tecnológico. Porque o que 
teríamos que aprender é o que você tem que ter dentro de uma 
empresa e que não é tecnológico. ...As dificuldades são comerciais, 
como arrumar clientes. E essa área tecnológica é uma de muita 
concorrência. ... Você tem dificuldade de arrumar clientes porque tem 
concorrência. E aí você é pequeno e tem dificuldade mesmo. ... Um 
cara que é grande tem medo que aquela empresa acabe. Ele está 
dependente tecnologicamente, e ao mesmo tempo não é garantido, 
porque ele não domina aquela tecnologia e tem alguém fazendo aquilo 
para ele. Quanto maior a empresa, mais temor ela tem de você não 
poder executar. Então você tem dificuldade de arrumar clientes que 
possam arranjar dinheiro para você. Primeiro você tem que aprender 
como chegar aos clientes, a administrar uma empresa. Tem várias 
pessoas trabalhando aqui e à medida que você vai crescendo, como vai 
coordenando as pessoas? E a coisa mais importante é aprender a 
crescer, como crescer, fora ter os clientes. Fica a coisa do ovo e a 
galinha. Você precisa crescer para ser visto, para ter cliente, e precisa 
de cliente para crescer. Precisa aprender a crescer sem ser só através 
dos clientes, aprender a obter recursos. No nosso caso, inicialmente 
obtivemos recursos através do cliente, mas depois começamos a 
aprender como se consegue dinheiro. No Brasil sabemos que 
conseguir dinheiro de um banco é difícil. E como pagar depois? Se 
não está dentro do glossário da pequena empresa você pegar em 
banco, você precisa aprender a obter recursos públicos, como aprender 
a submeter à Finep, Faperj etc. Aprender a organizar um projeto. Mas 
tem que aprender a arrumar dinheiro numa empresa para crescer. ... 
Mas precisa aprender a crescer e a partir disso administrar uma 
empresa em crescimento. Essa é a dificuldade de uma empresa. A 
parte tecnológica mesmo, fica minimizada. Claro que você vai sempre 
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precisar de recursos. Mas esse é um dos elementos. Você vai sempre 
precisar do cara que entenda muito da administração de uma empresa, 
como fazer um projeto para submeter, arrumar o dinheiro. As 
empresas vêm com uma parte tecnológica, por isso o que têm que 
aprender não é a tecnologia, têm que aprender o que vai te atropelar. 
... Mas você vai aprendendo aos poucos, como conseguir um recurso 
alí, acolá. Esse é o maior aprendizado para a área tecnológica: o que 
não é tecnológico. A parte comercial e a financeira. Como conseguir 
clientes, como conseguir recursos (dono de empresa incubada, 
entrevista em julho de 2003). 

 

Valores ressaltados na interação entre os Grupos de Pesquisa e as organizações clientes/ 
parceiras 
 

Confiança, Cooperação, Parceria 

Existe um valor considerado fundamental na interação Universidade- Empresa, a 

confiança. Na interação do Grupo de Pesquisa com a Petrobrás, o Coordenador do 

TeCGraf explicita em sua entrevista:  

 

sei que tem alguma coisa escrita nos contratos que a gente está 
enviando para lá, que são mais ou menos generalistas porque tem 
coisas que a gente vai aprofundar ao longo do processo. Isso só é 
possível devido a um nível de confiança mútuo que tem 17 anos de 
base. E esse é um outro componente fundamental do TeCGraf. ... O 
sistema é baseado na confiança. No sistema de que nós estamos aqui 
dentro de uma situação institucional onde não interessa a ninguém 
levar vantagem em cima de ninguém. ... essa atividade de cooperação 
está sendo exercida, não visa lucro. Visa só ressarcir os custos, 
estimular o crescimento, estimular vocações etc. Então, no fundo a 
gente tem que manter esse espírito funcionando e para isso tem que 
haver um nível de confiança que é importante, que existe (Prof. 
Gattass, entrevista em 27/02/2003). 

 

Confirmamos a importância deste mesmo valor, a confiança, para a empresa parceira/ 

cliente, na visão de um dos coordenadores de convênios da Petrobrás com o TeCGraf: 

 

O que eu senti que aconteceu foi o desenvolvimento de uma 
confiança, através de um relacionamento produtivo. Existe um grau de 
confiança que vem com a maturidade desse relacionamento. Sendo um 
grupo que sempre conseguiu cumprir seus objetivos, sempre se 
empenhou, eventualmente surgiram dificuldades na implementação 
que é natural, todo programa de pesquisa tem seus riscos. Às vezes 
quando achamos que é fácil de implementar, encontramos 
dificuldades. O desempenho gerou um grau de confiança na busca em 
conjunto, e isso nos dá um grande grau de confiança. Essa confiança 
não é  geral. Existem outros projetos em que nem sempre os 
resultados são positivos. Nós é que conseguimos ter esse 
relacionamento saudável. ... A PUC é um exemplo de bons resultados 
(Dr. Daniel, Petrobrás, entrevista em 12/05/05). 
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Outro coordenador da interação Petrobrás- TecGraf ressalta tanto a parceria como a 

confiança como alicerces da interação:  

 

Porque já temos relação de anos de parceria com o TeCGraf. Há uma 
relação de confiança muito grande de ambas as partes. ... Criou-se essa 
sinergia, essa identidade com o grupo do TeCGraf. O Tílio é muito 
mais Petrobrás do que muitos companheiros da Petrobrás que eu 
tenho. Deveria ter um crachá verde, não pelo tempo de contrato que 
tem coordenando os projetos da Petrobrás, mas pelo envolvimento que 
tem com nossas coisas. Já vi o Tílio defender a Petrobrás com unhas e 
dentes como se fosse um funcionário da Petrobrás (Dr. Wilson, 
Petrobrás, entrevista em 16/05/05). 

 

A intensidade da relação TeCGraf- Petrobrás é descrita por um dos coordenadores de 

convênios do Grupo de Pesquisa, que reforça a visão apresentada acima: 

 

Essa interação universidade- empresa que o TeCGraf exerce, acho que 
é meio particular, porque existe uma relação super-promíscua, no bom 
sentido. A gente faz tudo para a Petrobrás. Passamos por cima e 
quebramos qualquer tipo de formalidade para atender à Petrobrás. A 
minha geração, que foi criada aqui há 15 anos, não poupa esforços 
nesse sentido. Viramos fins de semana, viajamos. Às vezes alocamos 
10 pessoas e eles só estão pagando três. Essa é uma relação pouco 
comum e é fruto do fato que a Petrobrás praticamente nos criou, 
fomos formados ali. Sou quase um petroleiro, só não sou por acaso. 
Não fiz concurso. Toda a minha experiência é pela Petrobrás. (Dr. 
Tílio, entrevista em 22/08/03). 

 

Sigilo 

O coordenador do TeCGraf enfatizou a necessidade de sigilo em ambas as interações, 

com a Petrobrás e com a Marinha do Brasil. Para que o Laboratório possa realizar 

pesquisas conjuntas e buscar soluções para questões vivenciadas pelos parceiros, é 

preciso mergulhar nos problemas e ter acesso às informações internas a estas 

organizações. O TeCGraf tem um número grande de pessoas que só trabalham com 

estes grandes clientes, tornando mais fácil o ambiente de sigilo, uma vez que não 

existem clientes da área privada. Este tipo de relação com a Petrobrás e com a Marinha 

do Brasil, e a relação de confiança mútua que existe, dificulta um pouco o Laboratório 

se abrir para outras áreas. O Grupo de pesquisa não tem experiência em lidar com uma 

parte comercial mais agressiva.  

 

Quanto à interferência de um ambiente de sigilo na produção científica do Grupo, o 

Coordenador considera que as publicações são focadas nas questões ligadas à 
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informática e não nas aplicações na área de petróleo, por exemplo, onde é necessário o 

sigilo. Muitas vezes as publicações têm autores do Grupo e da organização parceira, isto 

é, publicações conjuntas. Os autores da Petrobrás ou da Marinha possuem maior 

sensibilidade daquilo que pode ser publicado e o que não pode. Especificamente na área 

de computação gráfica, muitos congressos são mais relevantes do que as revistas 

científicas. 

 

Sinergismo 

Ao longo dos anos, desde 1985, tem crescido o número de dissertações de mestrado, 

teses de doutorado e artigos publicados, relacionados ao TeCGraf. Em 17 anos de 

atividades (1985 a 1992), são 231 artigos, 24 teses de doutorado e 67 dissertações de 

mestrado gerados no Grupo. “Este crescimento, nos últimos anos, reflete também o 

aumento dos valores contratuais, o número de parceiros etc” (Prof. Beauclair, entrevista 

em 12/08/03). Isto, levando-se em conta que há uma pressão da PUC-Rio para que não 

haja um aumento do TeCGraf, pois não há espaço físico na Universidade para crescer. 

Também os contratos estão sofrendo problemas orçamentários e cada pessoa que entra 

no contrato significa um aumento no seu valor.  

 

Outra coisa, também, é que não queremos que o Grupo se separe. O 
sinergismo do Grupo não pode ser atingido, não pode diminuir. O 
Grupo tem que ser pequeno para ficar coeso e um entendendo o que o 
outro está fazendo. Ter troca de conhecimento internamente no Grupo. 
Se o Grupo crescer demais isso se perde 

 

Conseguem ter este sinergismo  

 

através dessas pessoas que são os coordenadores de área, de contratos, 
pesquisadores dentro do Grupo que, de uma forma ou outra, 
centralizam o conhecimento e participam de reuniões de outros 
grupos, interagem. E a grande produção de artigos e idéias, porque a 
gente faz parte de bancas, já faz com que isso seja um processo natural 
dentro do Grupo (Prof. Beauclair, entrevista em 12/08/03). 

 

Crenças compartilhadas na interação entre os Grupos de Pesquisa e as organizações 
clientes/ parceiras 

Grupo Misto 

O conceito de Grupo Misto foi colocado pelo Coordenador Financeiro- Administrativo 

do TeCGraf.  
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Interação é você passar teu conhecimento para a empresa. Tem que 
trabalhar junto com a empresa. Ou você está dentro da empresa para 
passar conhecimento, ou o pessoal da empresa está dentro do TeCGraf 
para absorver esse conhecimento. ... Tem várias pessoas dessas 
empresas que vêm fazer mestrado e doutorado aqui. No momento em 
que elas estão fazendo o doutorado aqui na PUC, elas estão fazendo 
mestrado ou pós-graduação pela empresa, mas estão aqui trabalhando 
no projeto que interessa à empresa (Dr. Albino, entrevista em 
12/04/05). 

 

Do ponto de vista da Empresa, segundo o Coordenador do principal convênio da 

Petrobrás com o Grupo de Pesquisa, o Grupo Misto foi descrito como segue: 

 

A maior parte do TeCGraf se localiza dentro da PUC, mas a interação 
é permanente. Em algumas situações existem visitas. Por exemplo, o 
Diretor quer conhecer o TeCGraf. Essas apresentações são feitas, não 
pelo TeCGraf, é o pessoal da Petrobrás. É um sentimento de espaço 
comum. Foi bom o espaço do TeCGraf ser separado até da 
Universidade. Dá uma sensação de uma extensão da Petrobrás dentro 
do campus da PUC. Isso é feito com um relacionamento muito intenso 
entre as partes. O pessoal do TeCGraf conhece o problema, tanto 
quanto os técnicos da Petrobrás, em determinadas circunstâncias. Ele 
não está só trazendo soluções, mas ele entra no problema, entende o 
dia-a-dia, como as pessoas trabalham. ... Este trabalho é contínuo e 
permanente. Em algumas ocasiões o pessoal da PUC trabalha dentro 
da Petrobrás, não no sentido de uma terceirização, mas de estar 
ombro-a-ombro vivendo o problema. ... A interação é permanente. 
Não é encomendada. É construída a quatro mãos (Dr. Roberto Murilo, 
Coordenador do principal Convênio, por parte da Petrobrás, entrevista 
em 20/05/05). 

 

No caso da interação com a Marinha, ela tinha um determinado problema que não 

conseguia resolver. Procurou o TeCGraf para montar uma equipe mista, da Marinha 

junto com o Grupo. A Marinha conhecendo o problema e o TeCGraf, as ferramentas e 

uma forma de resolver aquele problema. Desde o início foi proposto um Grupo Misto, 

como uma forma de passar conhecimento entre ambos os parceiros e como uma forma 

de dar continuidade ao trabalho de cooperação. 

 

Dificuldades de Interação dos Grupos de Pesquisa com Empresas Privadas Existentes 

A visão do Coordenador do TeCGraf com relação às interações com empresas privadas,  

 

não foram estórias de muito sucesso. ... Não encontramos dentro do 
cenário brasileiro empresas que quisessem investir em um tipo de 
desenvolvimento tecnológico. A gente sempre é colocado em 
comparação com a possibilidade deles comprarem alguma coisa de 
prateleira. E aí a gente não tem preço (entrevista em 27/02/2003). 
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O preço praticado pelo Grupo de Pesquisa inclui toda a operação, o que não inclui o 

pagamento de todas as pessoas envolvidas, mas principalmente a infra-estrutura de 

computadores, manutenção e licenças de software que são necessárias para o trabalho.  

 

Isso contrasta um pouco com uma questão cultural do Brasil. ... A 
indústria brasileira, o empresário brasileiro, na situação que está, 
normalmente ele tem uma visão que a universidade está paga com os 
impostos dele, de alguma forma, e que ele vem à universidade para 
receber, digamos assim, um pouco de volta esse lado. Pelo menos foi 
essa a impressão que eu tive (Prof. Gattass, entrevista em 27/02/2003). 

 

Segundo o Coordenador do Grupo,  

 

não encontrei este empresário em que o incentivo realmente é um 
incentivo de desenvolvimento. Encontrei isso na Petrobrás, no Cepel 
(Centro de Pesquisas da Eletrobrás) durante um período antes do setor 
ser privatizado. Porque depois voltou a cair na mesma situação. 
Encontrei com a Marinha. Hoje em dia quase que já estamos no 
orçamento da União pela Marinha, porque temos uma área de trabalho 
com a Marinha. ... Esta questão naquela época não foi bem sucedida e 
até hoje não achei o caminho das pedras. Para colaborar com a 
sociedade já tentei na área médica, com estes grandes laboratórios que 
têm recursos. Pessoas que, quando cheguei lá, só com uma opinião, ou 
dizer faz isso, faz aquilo, economizou US$ 50 mil, mas ele era incapaz 
de pagar US$ 50 mil para a universidade. Principalmente com essa 
coisa de lidar com a universidade. E nós não temos outro mecanismo 
(Prof. Gattass, Coordenador do TeCGraf, entrevista em 27/02/03). 

 

Carências e perspectivas da Interação Universidade- Empresa 

Foi ressaltada a necessidade de financiamento para a pesquisa aplicada de longo prazo, 

abrangendo também a pesquisa fundamental, derivada daquela ou não, de modo a 

permitir o desenvolvimento de pesquisas que levem a inovações incrementais, radicais 

ou até mudanças de paradigmas, nestes tempos de aceleração crescente das mudanças 

tecnológicas. As interações com empresas apenas financiam objetivos de curto prazo, 

em geral aplicações de desenvolvimentos realizados através de pesquisas de longo 

prazo. A fonte de recursos para este tipo de pesquisa, esperava a Prof. Marlene, para a 

sua área de atuação, seria o Funttel – Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das 

Telecomunicações. No entanto, os projetos financiados pelo Funttel são focados em 

aplicações específicas, com orçamentos bastante enxutos, de modo que não cumprem 

este papel de financiamento de pesquisa aplicada de longo prazo, com características 

prospectivas. Não existem recursos, também, para a elaboração de novos projetos. Com 

o objetivo de elaborar propostas para os Fundos Setoriais, são montadas equipes, com 
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pessoas que trabalham “no risco”, investindo para fazer parte do projeto, caso ele seja 

aprovado. 

 

As caraterísticas do setor de telecomunicações estão se modificando. Com a dificuldade 

das grandes empresas de realizar pesquisa e desenvolvimento no Brasil, sendo que as 

multinacionais do setor realizam em suas matrizes, está se abrindo um espaço para as 

pequenas empresas de alta tecnologia de apresentarem soluções, produtos e serviços 

para as grandes. Como as pequenas empresas têm pouca capacidade de investimento, 

torna-se importante o Funtell como instrumento de política de estímulo e apoio à 

pesquisa e desenvolvimento, principalmente para as pequenas empresas inovadoras. Há 

uma possibilidade das pequenas empresas serem, também, operadoras para soluções 

específicas para clientes. Este foi o tema de uma dissertação de mestrado sobre um 

sistema de rádio para comunicação sem fio. Caso esta tendência se confirme, haverá 

mudanças no perfil das empresas operadoras de telecomunicações. 

 

Há diferença de funções entre o Grupo de Pesquisa e as Empresas Associadas Egressas, 

em que aquele tem como missão o desenvolvimento de novas tecnologias até o estágio 

de protótipo. O desenvolvimento do produto até a sua inserção no mercado é tarefa das 

Empresas, assim como também a sua venda, manutenção, atualização e customização, 

quando necessário. As atividades são complementares e muito interligadas, permitindo 

um trabalho cooperativo intenso. 

 

Análise das Interações estudadas segundo a proposta de avaliação de Bailetti e Callahan 

Quanto aos objetivos da interação do TeCGraf com a Petrobrás, com relação aos 

produtos que estudamos como exemplos desta interação, eles coincidem com os 

objetivos de setores da Empresa, de modo que as prioridades destas interações reflitam 

as prioridades da Petrobrás. Como propõem Bailetti e Callahan (1992), quanto mais os 

objetivos forem relacionados às atividades fins e fundamentais da empresa, maior a 

importância da interação para esta organização. Entendemos que este é um dos motivos 

do sucesso da parceria do TeCGraf com a Petrobrás, levando a um aumento do número 

de produtos em desenvolvimento anualmente, de clientes internos e de pessoas do 

TeCGraf e da Petrobrás envolvidos. 
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Análise das interações estudadas segundo a Taxonomia para as 
Relações Interorganizacionais Universidade- Indústria de Bonaccorsi e Piccaluga 

O tipo de interação dos grupos de pesquisa com as empresas clientes/ parceiras e as 

egressas dos grupos, tanto são de consultoria quanto de contratos. Na visão e 

experiência de um empreendedor, a relação das empresas egressas e grupos de pesquisa 

universitários foi vista como uma relação pessoal, com um professor, e do tipo 

consultoria. 

Não existe uma interação entre laboratórios e empresas. Existe 
eventualmente de um professor com uma empresa. ... É mais no plano 
pessoal em que você já tem (uma relação), do que institucional. ... 
Teria que ser uma espécie de parceria de produção. Alguma coisa que 
o laboratório está precisando e contrata uma empresa para fazer isso, e 
vice-versa. A empresa precisa de um certo tipo de desenvolvimento e 
contrata o laboratório para fazer essa parcela. Isso já entra no plano do 
que é parceria. ... Não é uma coisa simples. Os laboratórios também 
estão na borda. O outro lado tem que aceitar uma coisa comercial, 
aceitar certas imposições e de repente a universidade é maior do que 
as empresas, em termos de conceitos etc e aí começa o problema de 
parcerias. E aí você acaba caindo sempre na parte tecnológica. O que 
acontecem são consultorias. E aí uma consultoria com um professor 
que tenha conhecimentos. Não é uma contratação de uma equipe 
dentro de um laboratório (dono de empresa incubada, entrevista em 
julho de 2003). 

 

O Coordenador do TeCGraf apresentou a sua visão de qual a modalidade de interação 

seria mais adequada para o Grupo. Pela sua percepção, existe uma cultura no Brasil, de 

que o professor é um consultor. Isto vem da cultura das grandes escolas de engenharia e 

da década de 60, quando foi feita a reforma universitária, em que se pressupunha que os 

professores tivessem uma atividade extra e que tivessem uma experiência profissional 

no mercado fora da universidade. Estes recursos de consultoria são fáceis de serem 

conseguidos. Porém recursos institucionais, com os quais o TeCGraf opera, são mais 

difíceis, pois a escala de grandeza é muito maior. Por exemplo, para um professor, 

receber R$ 10 mil por uma consultoria está ótimo. Para o Laboratório, não faz 

diferença. Não existem projetos deste valor. Os projetos mais baratos custam R$ 60 mil. 

Por outro lado, para o empresário pagar R$ 10 mil é muito. 

 

Com relação a esta questão de consultoria ou projeto institucional, há uma crença 

compartilhada no TeCGraf, que é uma das bases do Grupo, exemplificada pelo discurso 

do seu coordenador. 
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Eu, quando entrei nesse Grupo em 85/86, parei de ser consultor e 
resolvi trabalhar só dentro do Grupo porque senão dispersa muito o 
Grupo. Se fizermos coisas extra, todo mundo também vai fazer. Então 
vai dispersar o Grupo e este tem que trabalhar em torno de um caixa 
do Grupo. E aí têm as questões também de isonomia do salário da 
universidade. Então, tinha que ter uma coisa mais centralizada (Prof. 
Gattass, entrevista em 27/02/03). 
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Quadro 11 
 

Análise das interações estudadas segundo a Taxonomia para as Relações 
Interorganizacionais Universidade- Indústria de Bonaccorsi e Piccaluga 

 

 
Tipos de Relações 

(Bonaccorsi e 
Piccaluga) 

 
Exemplos 

(Bonaccorsi e Piccaluga) 

 
Interação com 

Empresas Parceiras/ 
Clientes 

(Guaranys) 

 
Interação com 

Empresas Egressas dos 
Grupos 

(Guaranys) 
 
A. Relações 
pessoais informais 
 

 
Consultoria 
Reuniões informais 
Relações com empresas spin-
offs 

 
Consultoria 

 
Reuniões informais  
Consultoria 
Relações com empresas 
egressas dos grupos 

 
B. Relações 
pessoais formais 
 

 
Bolsas de pesquisa ou 
ligações de pós-graduação 
Estágio de estudantes ou 
cursos sanduíche 
Períodos sabáticos de 
professores 
Intercâmbio de pessoal 

 
Ligações de pós-
graduação 
Mestrado sobre 
problema de cliente na 
interação com ele  

 
Ligações de pós-
graduação  
Estágio de estudantes 
Dissertação de mestrado 
como base da geração 
de empresa egressa 

 
C. Terceiras partes 
 

 
Escritórios de transferência 
de tecnologia 
Associações industriais 
Institutos de pesquisa 
aplicada 
Unidades de assistência geral 
Consultoria Institucional 

 
Escritório de Negócios e 
Propriedade Intelectual 
Institutos de Pesquisa 
Aplicada  
Consultoria institucional 
 

 
Associações industriais 
(Redes temáticas de 
empresas) 
Consultoria Institucional  

 
D. Acordos formais 
com objetivos 
específicos 
definidos 

 
Contratos de pesquisa 
Treinamento de empregados 
Projetos de pesquisa 
cooperativa 
Programas de pesquisa 
conjunta 

 
Contratos de pesquisa 
Treinamento de 
empregados 
Projetos de pesquisa 
cooperativa 
Programas de pesquisa 
conjunta 

 
Contratos de pesquisa 
Treinamento de 
empregados 
Projetos de pesquisa 
cooperativa  

 
E. Acordos fomais 
sem objetivos 
específicos 
definidos, com 
objetivos 
estratégicos e de 
longo prazo 

 
Acordos amplos 
P&D de Departamentos 
universitários financiados por 
indústrias 
Doações ou bolsas de 
pesquisa em geral ou para 
departamentos específicos 

 
Doações para 
departamentos 
específicos 

 

 
F. Criação de 
estruturas focadas 

 
Contratos de associação 
Consórcios pesq. univ./ indus. 
Centros de pesquisa 
cooperativa univ./ ind. 
Centros inovação/ incubação 
Parques tecnológicos 
Fusões 

 
Centros de pesquisa 
cooperativa univ./ ind.  
(TeCGraf- Petrobrás) 

 
Centro de Inovação 
Incubadora Tecnológica 
Pré-Incubadora 
Pós-Incubadora 
Rede de Empresas 
Parque Tecnológico 
Contratos de Associação 

Fonte das primeiras duas colunas:Bonaccorsi, A. e Piccaluga, A., “A Theoretical Framework for the Evaluation of University-
Industry Relationships”, in R&D Management 24, 3, 1994. 

Fonte das duas últimas colunas: Elaboração própria. 
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Ao compararmos a Tipologia de Relações proposta por Bonaccorsi e Piccaluga, com 

seus exemplos, e as relações encontradas entre os grupos de pesquisa analisadas, com 

dois tipos de empresas, aquelas parceiras/ clientes e as egressas dos grupos, vemos que a 

maioria dos exemplos citados também existe nestas interações na PUC-Rio (Quadro 

11). Não identificamos, nas relações pessoais formais, a existência de utilização de 

períodos sabáticos de professores nem intercâmbio de pessoal. Também não 

identificamos, nas Terceiras partes, as Unidades de assistência geral. 

 

Existiu somente um acordo formal sem objetivos específicos definidos com empresa 

parceira/ cliente e, mesmo assim, no início da década de 90. Estes tipos de relações 

foram menos encontrados em nossos estudos de caso. 

 

De meados da década de noventa em diante houve a criação de muitas estruturas 

focadas para realização de pesquisas cooperativas e estímulo e apoio à criação e 

desenvolvimento das empresas egressas dos grupos de pesquisa. 
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Quadro 12 

Análise das Interações segundo a Taxonomia de Relações  
Universidade – Empresa de Vedovello (1997) 

 

 
Estudo no Surrey Research Park, 

Inglaterra - Vedovello (1997) 
 

 
Estudo das Interações na PUC-

Rio 
Guaranys 

 

 
Estudo das Interações na 

PUC-Rio 
Guaranys 

 
 

Para empresas 
 

 
Para empresas parceiras/ 

clientes ou 
organizações parceiras 

 

 
Para empresas 

egressas dos grupos 

 
Relações Informais 
Contatos pessoais com o staff 
acadêmico da universidade 
Acesso a literatura especializada 
Acesso à pesquisa de departamento 
da universidade 
Participação em seminários e 
conferências 
Acesso a equipamentos da 
universidade 
Participação em programas de 
educação/ treinamento geral 
 

 
Relações Informais 
Acesso à pesquisa de 
departamento da universidade 
Participação em seminários e 
conferências 
Participação em programas de 
educação/ treinamento geral  

 
Relações Informais 
Contatos pessoais com o staff 
acadêmico da universidade 
Acesso à pesquisa de 
departamento da universidade 
Participação em seminários e 
conferências 

 
Relações de Recursos Humanos 
Envolvimento de estudantes em 
projetos 
Recrutamento de recém pós-
graduados 
Recrutamento de cientistas e 
engenheiros mais experientes 
Treinamento formalmente 
organizado para pessoal das 
empresas na universidade 
 

 
Relações de RH 
Envolvimento de estudantes em 
projetos  
Recrutamento de recém pós-
graduados  
Treinamento formalmente 
organizado para pessoal das 
empresas na universidade 
Participação de pessoal das 
empresas em mestrado e 
doutorado 

 
Relações de RH 
Envolvimento de estudantes 
em projetos 
Recrutamento de cientistas e 
engenheiros mais experientes 
Participação de pessoal das 
empresas em mestrado e 
doutorado 

 
Relações Formais 
Engajamento de staff acadêmico 
universitário em consultoria 
Análise e testagem em 
departamento universitário 
Estabelecimento de contrato de 
pesquisa 
Estabelecimento de pesquisa 
conjunta 
 

 
Relações Formais 
Engajamento de staff acadêmico 
universitário em consultoria 
Análise e testagem em 
departamento universitário 
Estabelecimento de contrato de 
pesquisa  
Estabelecimento de pesquisa 
conjunta  

 
Relações Formais 
Engajamento de staff 
acadêmico universitário em 
consultoria 
Análise e testagem em 
departamento universitário 
Estabelecimento de contrato 
de pesquisa 
Estabelecimento de pesquisa 
conjunta 
 

(continua) 
Fonte da primeira coluna: Vedovello, C. 1997. Science parks and university-industry interaction: geographical proximity between 
the agents as a driving force Technovation, 17 (9) 491 502. 
Fonte das duas últimas colunas: Elaboração própria. 
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Quadro 13 (continuação) 

Análise das Interações segundo a Taxonomia de Relações 
Universidade – Empresa de Vedovello (1997) 

 

 
Estudo no Surrey Research Park, 

Inglaterra - Vedovello (1997) 
 

 
Estudo das Interações na 

PUC-Rio 
Guaranys 

 

 
Estudo das Interações na 

PUC-Rio 
Guaranys 

 
Para pesquisadores 

 

 
Para pesquisadores em 

relação a empresas parceiras/ 
clientes 

 

 
Para pesquisadores em 

relação a empresas egressas 
dos grupos 

 
Relações Informais 
Contato pessoal com staff industrial 
Acesso a relatórios técnicos 
especializados 
Acesso a pesquisa e 
desenvolvimento industriais 
Acesso a equipamentos industriais 
Pequena doação de presentes ou 
recursos para pesquisa 
 

 
Relações Informais 
Contato pessoal com staff 
industrial 
Acesso a relatórios técnicos 
especializados 
Acesso a pesquisa e 
desenvolvimento industriais 
Acesso a equipamentos 
industriais 

 
Relações Informais 
Contato pessoal com staff 
industrial 
Acesso a pesquisa e 
desenvolvimento industriais 
Acesso a equipamentos 
industriais 

 
Relações de Recursos Humanos 
Envolvimento de estudantes em 
projetos industriais 
Bolsas de pesquisa industriais 
Internação de curta duração na 
indústria 
Programas de treinamento 
formalmente organizados para 
pessoal das indústrias 
 

 
Relações de RH 
Envolvimento de estudantes em 
projetos industriais 
Programas de treinamento 
formalmente organizados para 
pessoal das indústrias 
Participação de pessoal das 
empresas em mestrado e 
doutorado 

 
Relações de RH 
Envolvimento de estudantes 
em projetos industriais 
Participação de pessoal das 
empresas em mestrado e 
doutorado 

 
Relações Formais 
Consultoria 
Análise e testagem na indústria 
Participação no estabelecimento de 
contrato de pesquisa 
Participação no estabelecimento de 
pesquisa conjunta 
 

 
Relações Formais 
Consultoria 
Análise e testagem na indústria 
Participação no estabelecimento 
de contrato de pesquisa 
Participação no estabelecimento 
de pesquisa conjunta 
 

 
Relações Formais 
Consultoria 
Análise e testagem na 
indústria 
Participação no 
estabelecimento de contrato de 
pesquisa 
Participação no 
estabelecimento de pesquisa 
conjunta 
 

Fonte da primeira coluna: Vedovello, C. 1997. Science parks and university-industry interaction: geographical proximity between 
the agents as a driving force. Technovation, 17 (9) 491 502. 
Fonte das duas últimas colunas: Elaboração própria. 
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Ao analisarmos as interações estudadas segundo a Taxonomia de Relações 

Universidade- Empresa de Vedovello, verificamos que são muito semelhantes (Quadro 

12). Acrescentamos, tanto para as empresas parceiras quanto para as egressas dos 

grupos, a participação de pessoal das empresas/ organizações parceiras em mestrado e 

doutorado no grupo ou em outro departamento da PUC-Rio, no âmbito das atividades da 

interação. Não consideramos esta participação um “treinamento formalmente 

organizado para pessoal das empresas na universidade”, pois este se refere a cursos 

especialmente preparados e ministrados aos participantes da empresa/ organização 

parceira. 

 



 

 256

4.3. TIPOS DE ARRANJOS ORGANIZACIONAIS E ATIVIDADES NAS 
INTERAÇÕES UNIVERSIDADE - EMPRESA, POR PERÍODO, 
NA PUC-RIO 

A partir da análise da evolução das interações dos quatro grupos de pesquisa estudados, 

pudemos perceber uma mudança nos tipos de arranjos organizacionais e nas atividades 

realizadas. Apresentamos, a seguir, as características destas interações típicas, por 

período, destacando os atores envolvidos e as atividades realizadas. 

 

Interação típica até a década de 90, atores envolvidos e atividades 

Atores: 

Grande Empresa Parceira/ cliente (geralmente estatal), através do seu Laboratório de 

Pesquisa e Desenvolvimento (LP&D) e Grupo de Pesquisa Universitário (GPU) 

Atividades: 

• Encomenda, ao Grupo, de um protótipo para atender a uma necessidade (identificada 

pelo LP&D) para um cliente interno (área fim da Empresa) 

(2ª fase do TeCGraf 1987-1992) 

• Grupo de Pesquisa cria o protótipo e entrega ao LP&D que tenta repassar para o 

cliente final na Empresa. 

 

Interação típica na década de 90, atores envolvidos e atividades: 

Atores: 

Grande Empresa Parceira/ cliente (geralmente estatal), através do seu Laboratório de 

Pesquisa e Desenvolvimento, dos Clientes Internos (áreas fins) e da Unidade de 

Planejamento; e Grupo de Pesquisa Universitário 

Atividades: 

• Laboratório de P&D da Empresa seleciona Clientes Internos da Empresa. 

• Clientes Internos apresentam suas necessidades ao Grupo de Pesquisa e a uma 

Unidade de Planejamento da Empresa. 

(3ª fase do TeCGraf 1992-2000) 

• Grupo de Pesquisa expõe quais as pesquisas podem ser realizadas por ele. 

(3ª fase do TeCGraf 1992-2000: informática a serviço de geologia, das ciências 

naturais, das ciências da terra e da sísmica) 

• Em função do orçamento disponível, a Unidade de Planejamento da Empresa 

prioriza as pesquisas que serão incluídas no Convênio anual. 
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• São definidas quais as pessoas de cada parceiro que irão compor o grupo misto de 

pesquisa. 

• É elaborado o projeto de pesquisa, com cronograma de atividades, custo e previsão 

de desembolso. 

• É elaborado um convênio pela Empresa, discutido e assinado pelas organizações 

participantes: Empresa Parceira/ cliente e Grupo de Pesquisa 

 

Interações típicas no século XXI, atores envolvidos e atividades 

Aternativa A 

Atores:  

Grande Empresa Parceira/ cliente (geralmente estatal), através do seu Laboratório de 

Pesquisa e Desenvolvimento e dos Clientes Internos (áreas fins); Grupo de Pesquisa 

Universitário; e Empresas Egressas do Grupo de Pesquisa. 

(4ª fase do TeCGraf 2000 - ) 

Atividades:  

• Clientes internos da Empresa apresentam suas necessidades, com LP&D presente, ao 

Grupo de Pesquisa e Empresas Egressas dele. 

• Grupo de Pesquisa e Empresas Egressas apresentam as tecnologias que dominam. 

• Grupo de Pesquisa e Empresas Egressas sugerem um conjunto de pesquisas que 

podem ser realizadas. 

• Em função do orçamento disponível em cada Cliente Interno, a Empresa prioriza as 

pesquisas que serão incluídas no Convênio anual. 

• São definidas quais as pessoas de cada parceiro que irão compor o grupo misto de 

pesquisa. 

(4ª fase do TeCGraf 2000 -  e Petrobrás: são contratadas pessoas externas aos 

parceiros com perfis determinados) 

• É elaborado o projeto de pesquisa, com cronograma de atividades, custo e previsão 

de desembolso. 

• É elaborado um convênio pela Empresa, discutido e assinado pelas organizações 

participantes: Empresa Parceira/ cliente (LP&D), Grupo de Pesquisa Universitário e 

Empresas Egressas do Grupo. 

• Os produtos são acompanhados de manuais e acesso a help-desk. 
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(4ª fase do TeCGraf 2000 -  ) 

 

Alternativa B 

Atores: 

Grande Empresa Parceira/ Cliente (geralmente estatal), através dos Clientes Internos 

(áreas fins); Grupo de Pesquisa Universitário; e Empresas Egressas do Grupo de 

Pesquisa. 

(4ª fase do TeCGraf 2000 - ) 

Atividades: 

• Cliente interno da Empresa procura o Grupo de Pesquisa e apresenta as suas 

necessidades. 

• Grupo de Pesquisa e Empresas Egressas apresentam uma proposta de solução. 

• São definidas quais as pessoas de cada parceiro irão compor o grupo misto de 

pesquisa. 

• É elaborado o projeto de pesquisa, com cronograma de atividades, custo e previsão 

de desembolso. 

• É elaborado um convênio pela Empresa, discutido e assinado pelas organizações 

participantes: Empresa parceira/ cliente (Cliente Interno/área fim), Grupo de 

Pesquisa Universitário e Empresas Egressas do Grupo. 

 

Alternativa C 

Atores:  

Fundo Setorial, Agência de Fomento, Empresa(s) Parceira(s)/ cliente(s), Grupo(s) de 

Pesquisa Universitário(s) e Empresa(s) Egressa(s) do Grupo. 

Atividades:  

• Chamada Pública de Fundo Setorial ou Ação Transversal (formada de vários Fundos 

Setoriais) é disponibilizada por Agência de Fomento. 

• Apresentação de proposta de desenvolvimento e transferência de produto para a(s) 

Empresa(s) Parceira(s)/ cliente(s). 

• Participam da proposta: Grupo(s) de Pesquisa Universitário(s), Empresa(s) 

Parceira(s)/ cliente(s) e Empresa(s) Egressa(s) do Grupo. 
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• Há contrapartida mínima definida na Chamada Pública para a(s) Empresa(s) 

Parceira(s)/ cliente(s) que receberá(ão) o produto. 

• Faz parte do projeto o acordo sobre a propriedade intelectual e os royaties a serem 

pagos, se for o caso. 

 

Este modelo de interação existiu no projeto cooperativo sobre segurança de informação, 

financiado pelo CT-Info de 2002 a 2004, que teve como grupo de pesquisa o LES, como 

empresa parceira/ cliente a Modulo, e como empresas egressas do grupo a Milestone e a 

Minds at Work. 

 

Também seguiram este modelo os projetos para construção de padrões da TV Digital 

Brasileira. Foram financiados pelo Funttel e constituíram grandes consórcios com 

diversos atores. Participaram como principais grupos de pesquisa o Rádio Propagação 

do Cetuc e o Telemidia do DI, além de outros grupos com contribuições específicas, 

pertencentes às universidades UFCE, UFPB e USP. As empresas participantes tiveram 

papéis diferenciados, sendo que a Conspiração estava interessada em elaboração de 

conteúdo, e a Wings Telecom contribuiu com sua competência em desenvolvimento de 

infraestrutura na área de Telecomunicação. Ainda participaram outras organizações 

como o LNCC – Laboratório Nacional de Computação Científica e o Cefet-CE. 

 

Os Laboratórios e Grupos de Pesquisa Universitários não têm como crescer, por 

restrição de espaço e, às vezes, também de financiamento estável. A solução encontrada 

por dois laboratórios estudados, TeCGraf e LES, foi ampliar a sua atuação e clientes 

atendidos pela inclusão de empresas egressas nos projetos cooperativos. O TeCGraf 

forma parceria ou sub-contrata a K2 e a Weavers quando necessita. O LES inclui em 

seus projetos cooperativos a Milestone e a Minds at Work. O Grupo de Ótica e 

Instrumentação faz parcerias com a PipeWay e o Grupo de Rádio Propagação, com a 

Wings Telecom, nos projetos cooperativos dos Fundos Setoriais. 

 

Para facilitar uma visão de conjunto da evolução dos tipos de arranjos organizacionais e 

atividades nas interações Universidade - Empresa, na PUC-Rio, apresentamos o Quadro 

13 a seguir. 
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Quadro 13 

Tipos de Arranjos Organizacionais e Atividades nas 
Interações Universidade - Empresa, por Período, na PUC-Rio 

 

 
Período 

 

 
Arranjos Organizacionais 

 
Atividades 

 
1970 - 1989 

 

1)Empresa Parceira/ cliente 
(= Laboratório de P&D) 
Grupo de Pesquisa Universitário - GPU 

a) Necessidade identificada pelo LP&D 
Encomenda ao Grupo de protótipo 
Para cliente interno 

  b)Grupo de Pesquisa cria protótipo 
Entrega ao LP&D 
Que tenta repassar ao cliente interno 

 
1990 - 1999 

 

2) Empresa Parceira/ cliente 
(= Laboratório de P&D, 
Clientes Internos, 
Unidade de Planejamento) 
Grupo de Pesquisa Universitário - GPU 

a)LP&D seleciona clientes internos 
 

  b) Clientes internos apresentam 
necessidades 

  c) GPU expõe pesquisas possíveis 
  d) Unidade de Planejamento prioriza 

pesquisas 
  e) Definem pessoas do grupo misto 
  f) Elaboram projeto de pesquisa 
  g) Elaboram e negociam convênio 
  h) Realizam Pesquisa Cooperativa 
  i) Implantam resultados com treinamento 

pelo grupo misto aos clientes internos 
 

2000 -   
 

3) Alternativa A 
Grande Empresa Parceira 
(= Laboratório de P&D e 
Clientes Internos) 
Grupo de Pesquisa Universitário – 
GPU 
Empresas Egressas do GPU 

a) Clientes internos apresentam 
necessidades 
LP&D, GPU e Empresas Egressas 
presentes 

  b) GPU e Empresas Egressas expõem 
tecnologias que dominam 

  c) GPU e Empresas Egressas sugerem 
pesquisas possíveis 

  d) Empresa prioriza de acordo com 
orçamento de cada cliente interno 

  e) Elaboram projeto(s) de pesquisa 
  f) Definem pessoas do grupo misto 
  g) Elaboram convênio 
  h) Realizam acordo de propriedade 

intelectual 
  i) Realizam Pesquisa Cooperativa 
  j) Produtos são acompanhados de manuais 

e help-desk 
  k) Implantação com treinamento pelo 

grupo misto aos clientes internos 
(continua) 

Fonte: Elaboração própria. 
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Quadro 13 (continuação) 

Tipos de Arranjos Organizacionais e Atividades nas 
Interações Universidade - Empresa, por Período, na PUC-Rio 

 

 
Período 

 

 
Arranjos Organizacionais 

 
Atividades 

2000 -   
 

3) Alternativa B 
Empresa Parceira/ Cliente (clientes 
internos) 
Grupo de Pesquisa Universitário – 
GPU 
Empresas Egressas do GPU 

a) Cliente interno da Empresa procura o Grupo 
de Pesquisa e apresenta as suas necessidades 

  b) GPU e Empresas Egressas apresentam uma 
proposta de solução 

  c) Definem pessoas de cada parceiro para 
compor o grupo misto de pesquisa 

  d) Elaboram projeto de pesquisa com 
cronograma de atividades, custo e previsão de 
desembolso 

  e) Empresa Parceira elabora convênio, que é 
discutido e assinado pelos participantes 

2000 -   
 

3) Alternativa C 
Fundo Setorial 
Agência de Fomento 
Empresa Parceira/ Cliente 
Grupo de Pesquisa Universitário – 
GPU 
Empresas Egressas do GPU 

a) Chamada Pública disponibilizada 

  b) Apresentação de proposta por: 
GPU, Empresa parceira/ cliente e Empresa 
Egressa 

  c) Contrapartida mínima pela Empresa 
Parceira/ cliente 

  d) Acordo de propriedade intelectual 
  e) Aprovação pela Agência de Fomento 

(Comitê de Avaliação) 
  f) Assinatura Convênio com Agência de 

Fomento 
  g) Realização da Pesquisa Cooperativa 
  h) Entrega relatório para Agência de Fomento 

e resultados na Empresa através da equipe 
mista. 

Fonte: Elaboração própria. 
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4.4. EVOLUÇÃO DOS TIPOS DE GRUPOS DE PESQUISA EM DIREÇÃO À  
UNIVERSIDADE EMPREENDEDORA 

4.4.1. Caracterização dos Grupos de Pesquisa Estudados Visando 
uma Tipologia 

Há um processo de aprendizagem na continuidade da interação entre grupos de pesquisa 

e empresas. Como exemplificado com a relação entre o Grupo de Ótica e 

Instrumentação e o Cenpes/ Petrobrás, no início geralmente são contratados pequenos 

projetos avulsos de desenvolvimento ou de solução de problemas. Somente após um 

tempo de convivência, quando há um processo de conhecimento do parceiro e é 

construída a confiança entre as pessoas envolvidas na interação, são então contratados 

projetos de mais longa duração. O mesmo aconteceu no início das relações do TecGraf 

com o Cenpes/ Petrobrás e com a Marinha do Brasil. 

 

Os grupos de pesquisa estudados realizam pesquisa tecnológica há anos, com 

transferência de conhecimentos através de consultoria ou desenvolvimento de protótipo 

para empresas geralmente grandes, estatais ou privadas. Este tipo de interação 

chamamos de “tradicional” e descreve o relacionamento de sucesso entre os grupos de 

pesquisa e as grandes empresas parceiras, geralmente estatais, que foram responsáveis 

pela criação, muitas vezes, e manutenção dos grupos por um longo tempo. 

 

Nos últimos anos os quatro grupos, TeCGraf, Ótica e Instrumentação, Rádio 

Propagação e LES geraram empresas egressas destes grupos, com diferentes relações e 

objetivos dos grupos em relação às empresas. O TeCGraf não teve uma atuação direta 

na geração das duas empresas egressas, que foram criadas por seus alunos. A 

coordenação do grupo começa a pensar em uma ação mais estruturada de parceria com 

estas empresas e para geração de outras. O Grupo está ainda atuando de acordo com o 

modelo que chamamos de “tradicional”. Apenas desperta para refletir sobre um futuro 

papel das empresas egressas em sua estratégia de atuação. Até o momento mantém 

relações estáveis com duas grandes organizações, a Petrobrás e a Marinha do Brasil, que 

mantêm o grupo, uma “quase-firma”. 

 

O Grupo de Ótica e Instrumentação decidiu criar uma empresa de base tecnológica, a 

Pipeway, após a identificação de um excelente nicho de mercado, tanto pelo grupo 
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universitário quanto pelo grupo de P&D do Cenpes, seu parceiro. Não havia uma 

intenção prévia no Grupo de Pesquisas de gerar empresas. Em seguida já houve 

transferência de outro produto para a Empresa Egressa e, posteriormente, de mais outro 

produto para uma empresa há dez anos no mercado. 

 

O Grupo de Rádio Propagação teve um processo de aprendizado com relação a 

empresas de base tecnológica, que se iniciou com a interação com a empresa egressa 

DSC Tecnologia, formada por alunos, visando o desenvolvimento e exportação de um 

produto, que propiciou à pesquisadora uma estreita convivência com a Empresa. 

Certamente o processo de aprendizagem empresarial acelerou quando da criação da 

empresa egressa Wings Telecom, pela pesquisadora com seus ex-alunos, para atender a 

uma empresa de telefonia que propunha um projeto que se constituía num desafio, em 

termos do prazo exíguo e do ineditismo da solução requerida. A nova empresa 

complementou as atividades desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa, realizando aquelas 

que se constituíam em consultorias ou prestação de serviços de alto valor agregado, 

porém não requeriam pesquisa e desenvolvimento. Também neste Grupo não havia 

intenção prévia de geração de empresas, porém foi havendo uma mudança de cultura 

organizacional. 

 

Os grupos de Ótica e Instrumentação e de Rádio Propagação do Cetuc estão em um 

estágio que corresponde a um modelo que chamamos “de transição”. Ambos já estão 

tendo um relacionamento estável com as empresas egressas, os papéis e funções 

desempenhados por estas empresas já são compreendidos tanto pelos grupos de 

pesquisa quanto pelas empresas. Por coincidência, em ambas as relações existe uma 

pessoa ponte, pertencente ao grupo e à empresa. Em ambos os grupos de pesquisa não 

há uma estratégia explícita em relação a novas empresas egressas. Consideramos que 

estes grupos ainda estão em uma fase de mudança de cultura organizacional com 

relação à formação de empreendedores e de geração de novas empresas. 

 

O quarto Grupo de Pesquisa, constituído pelo Laboratório LES, já possui uma cultura 

organizacional voltada para o empreendedorismo, colocando como um dos seus 

objetivos explícitos a geração de empresas de base tecnológica. Já modificou a sua 

estrutura com a inclusão de um novo tipo de formação de recursos humanos, um 

mestrado que tem por objetivo a pesquisa e desenvolvimento de um produto ou serviço 
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que seja a base para a geração de uma empresa inovadora. Esta formação de 

empreendedores é apoiada com bolsas tecnológicas ou científicas e se constitui em um 

espaço de pré-incubação de projetos, com a complementação da formação do 

empreendedor em relação ao negócio realizada através das disciplinas eletivas do 

Programa de Formação de Empreendedores disponibilizadas pelo Instituto Gênesis. 

 

Existe completa coexistência e harmonia entre a formação dos alunos que desenvolvem 

o mestrado e doutorado no Grupo. As escolhas dos temas de tese e da futura carreira 

profissional, tanto acadêmica quanto empresarial, vão sendo realizadas no desenrolar 

das disciplinas e da orientação dada pelos docentes. Os alunos vão definindo suas 

trajetórias ao longo do tempo, não raro com trocas de estratégias no decorrer da 

realização da dissertação. Não há pressão dos orientadores por qualquer dos caminhos 

escolhidos. É considerada uma escolha pessoal e unilateral. O fato de haver ambas as 

opções de trajetória profissional, tanto acadêmica quanto empresarial, torna a cultura do 

grupo bastante diferente dos demais grupos de pesquisa da Universidade, constituindo-

se em um modelo novo, que chamamos de “empreendedor”. Prevemos que este é o 

modelo da universidade do futuro, em que a maioria dos grupos de pesquisa serão 

“empreendedores”. A formação de recursos humanos terá três vertentes. A primeira, de 

preparação de docentes- pesquisadores e, portanto, acadêmica. Uma segunda, de 

formação de profissionais para o mercado de trabalho, para as empresas já existentes. 

Uma terceira, de formação de empreendedores visando a geração de novas empresas, 

especialmente as inovadoras, egressas dos grupos de pesquisa. 

 

O grupo de pesquisa LES tem uma estratégia específica de relacionamento com as suas 

empresas egressas. São denominadas de empresas associadas ao Laboratório. As 

empresas egressas são incluídas nos projetos cooperativos, tanto naqueles com grandes 

empresas, quanto nos de cooperação internacional, e naqueles candidatos aos editais, 

chamadas ou convites dos Fundos Setoriais. Em todos os grandes projetos propostos aos 

seus parceiros, o Grupo de Pesquisa inclue as empresas associadas que lidam com a 

tecnologia utilizada no projeto. São definidas funções e atividades específicas para as 

empresas, que são complementares àquelas do Grupo de Pesquisa, constituindo equipes 

mistas. As equipes incluem alunos do Grupo, que serão futura mão de obra das 

empresas em fase de crescimento. Deste modo são gerados novos empregos para 
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recursos humanos altamente qualificados em tecnologia de ponta, egressos do Grupo de 

Pesquisa. 

 

Segundo um dos empreendedores de uma empresa egressa do LES, são necessárias 

quatro condições para um Grupo de Pesquisa Universitário gerar empresas: 

a. interesse de pessoas em se tornarem empreendedores, isto é, criarem empresas; 

b. apoio do Chefe do Departamento (ou Coordenador do Grupo); 

c. financiamento para este movimento (para os empreendedores, para a realização do 

plano de negócios e para o Grupo de Pesquisa oferecer infra-estrutura aos 

empreendedores); 

d. existência de uma conjuntura econômica favorável para abrir uma empresa. 

 

Consideramos que todos os grupos estudados tiveram uma mudança de cultura 

organizacional no sentido de valorizar a geração e a interação com as empresas egressas 

destes grupos. Observamos que cada um, com sua velocidade e especificidade, caminha 

na direção de um novo modelo de grupo de pesquisa. 

 

4.4.2. Caracterização dos Tipos de Grupos de Pesquisa 

A partir dos casos estudados, buscamos extrair um conjunto de tipos diferenciados de 

grupos de pesquisa. Observamos a existência de grupo de pesquisa que chamamos de 

“tradicional”, típico dos grupos mais bem sucedidos na Universidade de Pesquisa. 

Analisamos um grupo de pesquisa que chamamos “empreendedor”, que consideramos o 

padrão dos grupos de pesquisa na futura “Universidade Empreendedora”. Dois dos 

grupos estudados têm características do grupo “tradicional” e algumas características do 

grupo “empreendedor”, caracterizando-os como grupos “em transição”. Já se 

diferenciam do padrão do grupo “tradicional”, porém ainda não possuem as 

características que os definiriam como do grupo “empreendedor”. 

 

No Quadro 14, a seguir, resumimos os atributos que elegemos para descrever cada um 

dos três tipos. Passamos a descrever, comparativamente, os três tipos de grupo de 

pesquisa, segundo cada uma das características selecionadas. 
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No grupo de pesquisa “tradicional”, a formação de recursos humanos é dirigida para 

atender às empresas no mercado e para a academia. As atividades de parceria com 

empresas aproximam a qualidade da formação, mais empresarial, às necessidades do 

setor produtivo. A formação de recursos humanos no grupo de pesquisa 

“empreendedor” acrescenta à anterior a formação de alunos para gerar novas empresas. 

Isto significa o foco da formação tecnológica em protótipos ou serviços que preencham 

as necessidades de um nicho de mercado que viabilize a criação de uma empresa. A 

formação dos alunos deve incluir os aspectos da gestão empresarial, abrangendo plano 

de negócios, metodologias e software de gestão, gestão financeira, aspectos jurídicos e 

marketing. O grupo de pesquisa “em transição” tem a mesma formação de recursos 

humanos que o grupo de pesquisa “tradicional”, isto é, uma formação especializada em 

determinada área do conhecimento. 

 

Com relação ao tipo de pesquisa realizada e aos produtos, o grupo de pesquisa 

“tradicional” realiza pesquisa fundamental, aplicada e tecnológica produzindo 

conhecimento que é disseminado através de artigos em revistas científicas e para 

apresentação em congressos e similares, além de protótipos, processos ou serviços para 

atender à demanda de empresas do mercado. O grupo de pesquisa “em transição”, 

também atende à demanda das empresas egressas. O grupo de pesquisa 

“empreendedor”, além do anterior, também produz protótipos e serviços para a geração 

de novas empresas egressas do grupo e para transferência de tecnologia a empresas 

existentes, mesmo que não tenha sido no âmbito de um projeto cooperativo. O grupo de 

pesquisa “empreendedor” tem uma ênfase em atividades que gerem novas empresas e 

na transferência de tecnologia para empresas do mercado, de modo a contribuir para a 

capacitação tecnológica destas empresas. 

 

A formação empreendedora, nos grupos de pesquisa “tradicionais”e “em transição”, não 

é estimulada pelo grupo, apenas utilizada individualmente por empreendedores egressos 

destes grupos. No grupo de pesquisa “empreendedor” ela não só é estimulada, como é 

considerada complementar à formação realizada pelo grupo. 

 

Os produtos esperados pelos grupos de pesquisa “tradicional” e “em transição” são 

recursos humanos de alta qualificação para os mercados empresarial e acadêmico. O 

grupo de pesquisa “empreendedor”, além destes produtos esperados, inclui recursos 
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humanos de alta qualificação para gerar novas empresas e, também, tem como produto 

esperado a geração de empresas egressas do grupo. 

 

Como conseqüência, nos grupos de pesquisa “tradicional” e “em transição” não há 

articulação com incubadora de empresas. No grupo de pesquisa “empreendedor”, ao 

contrário, há estreita articulação com incubadora de empresas e parque tecnológico, 

visando o crescimento e a consolidação das empresas geradas pelo grupo. 

 

Assim, nos grupos de pesquisa “tradicional” e “em transição” não há pré-incubação 

como uma atividade do grupo. No grupo de pesquisa “empreendedor” há pré-incubação 

como uma atividade regular, com bolsas tecnológicas ou científicas alocadas aos alunos 

com projetos pré-incubados e/ou recursos não reembolsáveis alocados a estes projetos. 

 

O relacionamento com as empresas egressas é diferenciado nos três tipos de grupos de 

pesquisa. No “tradicional” não há relacionamento e parceria definidos com as egressas. 

Diferentemente, há relacionamento e parceria definidos com as empresas egressas no 

grupo “em transição”. No “empreendedor”, além de haver relacionamento e parceria 

definidos, há uma estratégia de desenvolvimento da relação com as empresas egressas 

do grupo. As pequenas empresas inovadoras oriundas do grupo são incluídas nos 

projetos cooperativos e se beneficiam dos alunos participantes destes projetos como 

mão-de-obra qualificada para as fases de crescimento e ampliação dos produtos. 
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Quadro 14 
 

Características dos Grupos de Pesquisa “Tradicional”, “em Transição” e 
“Empreendedor” 

 

 
Grupo de Pesquisa “tradicional” 

 

 
Grupo de Pesquisa 

“em transição” 

 
Grupo de Pesquisa 
“empreendedor” 

 
• Formação de RH para as empresas 

no mercado e para a academia 

 
• Idem 
 

 
• Idem + para gerar novas 

empresas 
 

 
• Formação especializada 
 

 
• Idem 
 

 
• Idem + áreas gestão empresarial 
 

 
• Pesquisa fundamental, aplicada e 

tecnológica produzindo artigos em 
revistas científicas e para 
apresentação em congressos e 
similares, além de protótipos, 
processos ou serviços para atender à 
demanda de empresas do mercado 

 

 
• Idem + para demanda de 

empresas egressas do grupo 

 
• Idem + para geração de novas 

empresas egressas e para 
transferência de tecnologia a 
empresas existentes 

 

 
• Formação empreendedora não 

estimulada 
 

 
• Formação empreendedora 

utilizada pelos empreendedores 
 

 
• Formação empreendedora 

considerada complementar à 
formação realizada pelo grupo 

 
 
• Produtos esperados: recursos 

humanos de alta qualificação para os 
mercados empresarial e acadêmico  

 

 
• Idem 
 

 
• Idem + para gerar novas 

empresas; geração de empresas 
egressas do grupo 

 
 
• Articulação inexistente com 

incubadora de empresas 
 

 
• Idem 
 

 
• Estreita articulação com 

incubadora de empresas e parque 
tecnológico 

 
 
• Pré-incubação inexistente no grupo 

de pesquisa 
 

 
• Idem 
 

 
• Pré-incubação como atividade do 

grupo de pesquisa 
 

 
• Incentivo à pré-incubação inexistente 
 

 
• Idem 
 

 
• Há incentivo à pré-incubação com 

alocação de recursos e/ou bolsas 
de iniciação tecnológica ou 
científica aos alunos com projetos 
pré-incubados 

 
 
• Não há relacionamento e parceria 

definidos com as empresas egressas 
do grupo 

 

 
• Há relacionamento e parceria 

definidos com as empresas 
egressas do grupo 

 

 
• Há estratégia, relacionamento e 

parceria definidos com as 
empresas egressas do grupo 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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4.4.3. Caracterização dos tipos de universidades 

Como uma conseqüência da análise dos três tipos de grupos de pesquisa anteriormente 

discutidos, construímos o modelo de universidade que antevemos como uma tendência 

para o futuro da PUC-Rio, uma “universidade empreendedora”, que tem características 

distintas do modelo de “universidade de pesquisa” hoje vigente. Apresentamos no 

Quadro 15 um resumo dos atributos de cada uma delas, que passamos a comentar. 

Selecionamos os aspectos que melhor caracterizam as suas diferenças. 

 

Com relação à formação de recursos humanos, a “universidade de pesquisa” forma para 

as empresas no mercado e para a academia, e a “universidade empreendedora” 

acrescenta a formação de recursos humanos para criar as suas próprias empresas. Inclui 

como produto da universidade a geração de empresas, principalmente as egressas dos 

grupos de pesquisa, pequenas empresas inovadoras. Na “universidade empreendedora” 

há uma ênfase maior na produção de protótipos, processos ou serviços para a geração de 

novas empresas e transferência de tecnologia para empresas existentes. 

 

Na “universidade empreendedora” há uma maior valorização das pesquisas cooperativas 

para atender à demanda de empresa do mercado, que já existia na “universidade de 

pesquisa”, porém era uma atividade eventual. Agora, na “universidade empreendedora”, 

as pesquisas cooperativas são uma prioridade para complementar a formação dos 

alunos. A cultura organizacional da universidade, acadêmica, se aproxima um pouco 

mais da cultura empresarial, na medida em que se reconhece a necessidade de recursos 

humanos com uma formação mais completa, não só tecnológica, mas também gerencial, 

empresarial. 

 

Outra diferença de ênfase é na formação empreendedora. Na “universidade de pesquisa” 

já são oferecidas algumas disciplinas eletivas de empreendedorismo. Na “universidade 

empreendedora” há um programa de formação de empreendedores extenso, abrangente 

e articulado, que prepara os alunos para criarem as suas próprias empresas. A área de 

empreendedorismo é oferecida como uma segunda área de competência, que se soma à 

área profissional – setorial ou científica – escolhida pelos alunos. 
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A “universidade empreendedora” inclui como objetivo, e como ritual permanente, a 

graduação de empresas, tanto quanto a graduação de alunos. Neste sentido assumem 

uma importância estratégica, tanto as incubadoras de empresa, de diversos tipos, quanto 

o parque tecnológico associado à universidade. 

 

Para que a geração e graduação de empresas sejam atividades regulares da 

“universidade empreendedora”, é necessário que os grupos de pesquisa e laboratórios 

tenham atividades de pré-incubação e programas de pós-graduação específicos voltados 

para a geração de tecnologia para criação de empresas inovadoras, isto é, sejam grupos 

de pesquisa “empreendedores”. 

 

Entendemos que sempre haverá uma variedade de tipos de grupos de pesquisa na 

universidade. Na “Universidade de Pesquisa”, a maioria inclui grupos de pesquisa 

“tradicionais” e “em transição”. Na “Universidade Empreendedora”, existem grupos de 

pesquisa “empreendedores” em número suficiente que permita a identificação de uma 

“cultura empreendedora” que pode ser encontrada na Reitoria, nos órgãos de 

administração da universidade, em grande parte dos departamentos, dos grupos de 

pesquisa e laboratórios, assim como no perfil dos alunos formados por ela. 
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Quadro 15 
 

Características da Universidade de Pesquisa e da Universidade Empreendedora 
 

 
Universidade de Pesquisa 

 

 
Universidade Empreendedora 

 
• Objetivo: ensino, pesquisa e extensão 
 

 
• Idem + desenvolvimento econômico 
 

 
• Forma RH para a academia e para as empresas no 

mercado 
 

 
• Idem + para gerar as empresas egressas 
 

 
• Formação especializada 
 

 
• Idem + áreas relacionadas à gestão empresarial 
 

 
• Pesquisa fundamental, aplicada e tecnológica, além de 

protótipos, processos ou serviços para atender à 
demanda de empresas 

 

 
• Idem + para geração de empresas e transferência de 

tecnologia para empresas existentes 
 

 
• Produtos esperados: RH qualificados para mercados 

empresarial e acadêmico 
 

 
• Produtos esperados: idem + para gerar empresas; e 

geração de empresas egressas dos grupos 
 

 
• Núcleo de Propriedade Intelectual: unidade 

complementar opcional 
 

 
• Núcleo de Propriedade Intelectual: unidade 

complementar obrigatória, articulada com os grupos de 
pesquisa e laboratórios, com a incubadora de empresas 
e com o parque tecnológico 

 
 
• Formação empreendedora através de algumas disciplinas 

eletivas 
 

 
• Formação empreendedora articulada e abrangente, 

oferecida como uma segunda área de competência 
 

 
• Graduação de alunos 
 

 
• Idem + Graduação de empresas 
 

 
• Incubadora de empresas: unidade complementar 

opcional 
 

 
• Incubadora de empresas: unidade complementar 

obrigatória 
 

 
• Pré-incubação: atividade opcional relacionada à 

incubadora de empresas 
 

 
• Pré-incubação: atividade regular dos laboratórios de 

pesquisa e da incubadora de empresas 
 

 
• Parque tecnológico: unidade complementar opcional 

 
• Parque tecnológico: unidade complementar obrigatória, 

articulada com a incubadora de empresas e com os 
grupos de pesquisa e laboratórios 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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4.5. EMPRESAS EGRESSAS DE GRUPOS DE PESQUISA UNIVERSITÁRIOS: 
CARACTERIZAÇÃO, PAPÉIS E RELAÇÕES 

4.5.1. Caracterização das Empresas Egressas de Grupos de Pesquisa 
Universitários 

A partir das entrevistas com os participantes das Empresas Egressas dos Grupos 
estudados, pudemos relacionar algumas características destas empresas, que 
apresentamos a seguir. 

 

a) Competência das pessoas que constituem as Empresas Egressas de 
grupos universitários. 

Como os empreendedores que criaram a Empresa Egressa, em geral fizeram seu 

Mestrado no Grupo de Pesquisa, ou mesmo o Doutorado, eles têm um nível elevado de 

conhecimento das tecnologias adotadas como base para os produtos e/ou serviços 

oferecidos pela empresa. Esta competência no desenvolvimento tecnológico de novos 

instrumentos para serem utilizados na prestação de serviços, ou na constante atualização 

de seus produtos e desenvolvimento de novos, constituem um diferencial deste tipo de 

empresa. 

b) Inovação 

A valorização da novidade, saber desenvolver algo novo, faz parte do perfil dos 

empreendedores que criam uma Empresa Egressa de grupo universitário. Não há 

resistência das pessoas para o desenvolvimento de novos produtos ou serviços. Ao 

contrário. A Inovação é um valor nesta empresa. A capacidade de inovação é 

considerada o principal diferencial da Epresa Eressa. 

c) Acesso à informação de novas tecnologias de futuro 

A manutenção da relação da Empresa Egressa, com o grupo de onde foi originária ou 

com outros grupos universitários, permite que ela tenha acesso às pesquisas que estão 

sendo desenvolvidas no grupo, que muitas vezes têm a ver com as novas tecnologias de 

futuro daquele setor. Em alguns casos, os empreendedores também participam, uma vez 

que continuam como pesquisadores universitários, de grupos de estudo de agências de 

desenvolvimento do setor, ou de fomento, nacionais e internacionais. Desta forma, têm 

acesso à identificação, tendências, demandas, discussões e políticas de apoio às 

tecnologias de futuro do seu setor. 
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d) Acesso facilitado às Agências de Fomento 

Devido à experiência de pesquisadores universitários, os empreendedores da Empresa 

Egressa têm competência na formulação de projetos direcionados a estas Agências, 

facilitando o acesso a recursos não reembolsáveis e projetos cooperativos com grupos 

de pesquisa universitários. Os objetivos do fomento às Empresas Egressas de grupos 

universitários abrangem tanto o desenvolvimento de novas tecnologias aplicáveis no 

Brasil, quanto o apoio à criação e desenvolvimento de empresas inovadoras. 

e) Acesso facilitado a projetos cooperativos com grupos de pesquisa 
universitários 

Sendo a origem da Empresa Egressa de pessoas que participavam de um grupo 

universitário, elas conhecem professores/ pesquisadores do seu grupo de origem e de 

outros. Este conhecimento facilita que a Empresa seja chamada para ser parceira em 

algum projeto candidato a um Edital ou Chamada Pública de Fundo Setorial. Também 

facilita que um grupo de pesquisa convidado pela Empresa, para realizar uma pesquisa 

cooperativa de interesse dela, no âmbito de algum Edital de Fundo Setorial, aceite a 

parceria. 

f) Desenvolvimento de instrumentos e produtos antecipando a demanda do 
mercado 

A pré-disposição para desenvolver coisas novas faz com que a Empresa Egressa possa 

desenvolver um produto ou serviço se antecipando à demanda do mercado. O acesso à 

informação prospectiva permite o esforço, calculado, para o desenvolvimento de 

instrumentos que serão utilizados em serviços ou de novos produtos, que atenderão a 

uma demanda futura. 

g) Assume riscos 

A Empresa Egressa de grupo de pesquisa universitário, segundo um executivo com 

experiência em grandes empresas,  

 

se empolga em fazer algo novo, sem que a gente tenha muita certeza 
de que aquilo vai ser compensador no futuro. ... Ela assume riscos que 
uma empresa normal não assumiria. ... Isto é bom na medida em que 
você não drena recursos da empresa com um projeto destes. ... Do 
momento em que você faz isso sem comprometer a empresa, é 
altamente positivo. 

 

Os riscos na Empresa Egressa são minimizados pelo investimento de tempo das pessoas 

e/ou de recursos que não comprometam o desenvolvimento da Empresa. Além disto, há 
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uma análise de mercado, mesmo que limitada. Em contraposição, a empresa privada 

normal,  

antes de partir para um produto novo, em que ela vai ter que investir, 
nem que seja tempo de pessoas, ela quer saber direitinho se aquilo vai 
dar retorno, em quanto tempo etc. Mesmo que sejam previsões. Mas 
ela quer ter uma segurança muito grande de que aquilo vai ser 
compensado. ... (Os desenvolvimentos seriam feitos) com uma 
garantia muito mais clara de retorno. (Gerente de empresa egressa de 
grupo universitário, maio de 2005). 

 

h) Agilidade 

Os produtos e serviços são realizados rapidamente porque há capacidade para fazer e 

não precisa de tempo para convencer as pessoas a desenvolvê-los ou customizá-los. As 

pessoas da Empresa Egressa “sabem, querem e para nós custa pouco. A equipe é boa, 

pequena e tem capacidade” (gerente de Empresa Egressa, maio de 2005). 

i) Produto customizável 

Os produtos não são fechados. Como as soluções são desenvolvidas na Empresa 

Egressa e ela não paga licença, está sempre disposta a fazer um produto personalizado 

para cada tipo de cliente. São realizadas customizações, através de desenvolvimento e 

adaptações, uma vez que cada cliente pede algo diferente do outro. É um dos 

diferenciais em relação às grandes empresas, que têm produtos fechados e não se 

dispõem a customizá-los. Esta característica foi citada por várias empresas, como a 

PipeWay, a Wings Telecom e a K2. 

j) Comprometimento das pessoas 

As pessoas que participam da criação e desenvolvimento de Empresas Egressas, tanto 

empreendedores como empregados, em geral são de origem acadêmica, e para 

integrarem a empresa tiveram que optar por um tipo de desenvolvimento profissional 

que ainda não é valorizado pela sociedade brasileira, incluindo suas famílias. Esta 

opção, que é ainda uma exceção, a sua crença no desenvolvimento da Empresa, leva a 

um comprometimento com o sucesso dela. Tivemos dois exemplos de empresas que 

explicaram para seus empregados que não iam poder continuar a pagar o seu salário até 

conseguirem mais clientes e que eles podiam procurar outro lugar para trabalhar. Nas 

duas empresas os empregados optaram, todos, por continuar trabalhando em uma 

situação de risco, apostando na recuperação e no sucesso futuro da Empresa. 
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l) Pressão por resultados 

O nível de cobrança de resultados nas Empresas Egressas de grupos universitários é 

muito menor do que nas empresas privadas grandes. Em algumas destas grandes 

empresas a cobrança é tão intensa que prejudica o rendimento das pessoas. Nas 

Empresas Egressas, há uma crença compartilhada de que o bom ambiente de trabalho 

leva a uma maior produtividade. É valorizado o comprometimento das pessoas, a 

colaboração e a responsabilidade na execução das tarefas para o bom desempenho da 

Empresa. Este aspecto foi enfatizado na K2, na PipeWay e na Wings Telecom. É 

considerado um diferencial na escolha destas Empresas Egressas pelos seus 

empregados. 

m) Relação de colaboração entre as pessoas das Empresas Egressas 

O trabalho na Empresa Egressa é realizado em “clima de total colaboração”, segundo 

um gerente de uma Empresa. Na cultura acadêmica o trabalho em colaboração é um 

valor reconhecido. A pesquisa e/ou desenvolvimento tecnológico são realizados em 

equipe, tendo um objetivo comum, em que cada um contribui com a sua parte para 

construir o resultado final. Na Empresa Egressa existe uma crença compartilhada 

segundo a qual o trabalho em colaboração aumenta a produtividade. 

n) Gestão participativa 

Os empreendedores valorizam a participação dos empregados nos desenvolvimentos 

incrementais dos produtos, no aprimoramento dos processos de produção, no 

conhecimento de novas tecnologias e na proposta de novos produtos. Os empregados 

realizam, em conjunto com os empreendedores, discussões sobre as estratégias de 

marketing e os nichos de mercado da Empresa Egressa. 

o) Transparência de gestão e resultados para os empregados 

O planejamento e os resultados da empresa são apresentados e discutidos com todos os 

empregados periodicamente. As empresas que mais explicitaram este aspecto foram a 

PipeWay e a Wings Telecom. 

p) Pequena distância entre os níveis hierárquicos da Empresa Egressa 
de grupo de pesquisa universitário 

Foi descrito como um aspecto favorável de trabalhar em uma Empresa Egressa o fato 

dos empreendedores, donos da empresa, trabalharem muito próximos dos empregados. 

Muitas vezes estes eram colegas de universidades daqueles que criaram a empresa. 
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q) Participação acionária na empresa 

Algumas empresas egressas disponibilizaram ações para os empregados no início da 

empresa, como um incentivo a mais para o necessário comprometimento de todos no 

seu desenvolvimento. O caso mais típico foi a Wings Telecom. 

r) Influência do principal empreendedor nos valores e crenças compartilhadas 
da Empresa Egressa 

Em alguns casos, um dos empreendedores foi uma pessoa fundamental na criação da 

Empresa, de modo que os seus valores e crenças marcaram a atuação da organização 

que se iniciava. Os casos estudados mais visíveis são os da PipeWay e da Wings 

Telecom. 

s) Importância da afinidade e objetivos comuns dos sócios da Empresa Egressa 

Uma empresa egressa do LES foi fechada pela diferença de expectativa dos três sócios. 

Um deles foi para Santa Catarina, onde queria viver, tornando-se empreendedor lá. 

Outro continuou a sua formação de doutorado no Grupo de Pesquisa. O terceiro passou 

a trabalhar em outra empresa incubada. Algumas empresas tiveram mudanças nos 

sócios durante os anos iniciais. Alguns optaram pela continuidade de sua trajetória 

profissional em grandes empresas do seu setor de formação. É fundamental a afinidade 

e a continuidade de objetivos comuns entre os sócios das Empresas Egressas. 

t) Valorização da capacitação e atualização constantes nas tecnologias da 
empresa 

Nas Empresas Egressas a continuidade de formação e os cursos de capacitação e 

atualização de menor duração são incentivados. É uma característica ligada à 

valorização das atividades de inovação. Há uma crença compartilhada da necessidade de 

se manter trabalhando com as tecnologias mais avançadas da sua área, como um 

diferencial deste tipo de empresa. 

u) Cumprimento rígido de prazos de contratos 

Este é um valor comum a todas as empresas, tanto públicas como privadas, tanto 

grandes como pequenas, como as egressas dos grupos de pesquisa universitários. É uma 

aprendizagem necessária da cultura empresarial e, caso não seja praticada, há perda de 

clientes, portanto de mercado. 

 

Há uma crença compartilhada na área de informática, de que as empresas 

desenvolvedoras de software sempre atrasam a entrega de seus produtos. A 
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argumentação é de que seus clientes não sabem exatamente o que querem, e vão 

aumentando os requisitos do produto ao longo do desenvolvimento, sem reajustar 

proporcionalmente o cronograma. A empresa desta área, que cumpre rigidamente os 

prazos de contratos, considera que este é um diferencial em relação às outras do setor. 

 

4.5.2. Papéis e Relações das Empresas Egressas de  
Grupos de Pesquisa Universitários 

O primeiro conjunto que vamos analisar são as relações encontradas entre as Empresas 

Egressas de Grupos de Pesquisa Universitários e os Grupos, de onde se originaram ou 

não e os papéis desempenhados por estas Empresas (Quadro 16). 

 

A) Relações das Empresas Egressas de Grupos de Pesquisa Universitários com Grupos 

a) Empresa sem interação com a universidade 

Quando não há grupos de pesquisa que realizem pesquisa nas tecnologias centrais da 

Empresa, a tendência é não haver interação entre as organizações. Somente são 

mantidas relações pessoais entre os pesquisadores do Grupo e os empreendedores da 

Empresa. 

b) Empresa Egressa do Grupo de Pesquisa Universitário parceira deste Grupo 
Realiza pesquisa e desenvolvimento tecnológicos conjuntos com o Grupo de onde se 
originou. 

Quando as tecnologias centrais da Empresa Egressa do Grupo de Pesquisa 

Universitário vieram dele, e há interesse de ambas as organizações na continuidade 

de desenvolvimento de protótipos e/ou produtos com vistas a serem utilizados pela 

Empresa, o Grupo de Pesquisa Universitário realiza um papel de unidade de P&D da 

Empresa. Em geral há pagamento de royalties através da venda do produto gerado na 

interação. 

c) Empresa Egressa do Grupo de Pesquisa Universitário tem pessoa ponte no Grupo 
Empresa e Grupo dividem funções de pesquisa e prestação de serviços 

A Empresa Egressa foi formada pelo Coordenador ou por um integrante senior do 

Grupo de Pesquisa, que continua participando das duas organizações. Há uma 

divisão de trabalho entre a Empresa e o Grupo, de modo que as atividades de 

pesquisa e desenvolvimento até o protótipo são realizadas principalmente no Grupo, 

com participação da Empresa, e as atividades de prestação de serviços são de 

responsabilidade da Empresa Egressa, uma vez que não são adequadas ao Grupo. 
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d) Empresa Egressa do Grupo de Pesquisa Universitário parceira de Grupo 
É convidada para fazer parte de uma interação entre um Grupo (de onde foi 
originada 
ou não) e outra Empresa Parceira/ cliente. 

Sua expertise a qualifica para participar como parceira e não sub-contratada. 

Participa da concepção do projeto e se encarrega de uma parte do desenvolvimento. 

É um dos arranjos institucionais possíveis para projetos cooperativos candidatos a 

Editais/ Chamadas Públicas de Agências de Fomento. 

e) Empresa Egressa do Grupo de Pesquisa Universitário contratada por este Grupo 
Realiza partes de contratos do Grupo de Pesquisa com Empresas Parceiras/ clientes 

Quando as tecnologias centrais da Empresa Egressa do Grupo de Pesquisa 

Universitário vieram dele, a tendência é a manutenção de uma relação informal e, 

quando surge uma oportunidade, a contratação da Empresa Egressa, pelo Grupo, para 

realizar parte das atividades de interação do Grupo com suas Empresas Parceiras/ 

clientes. 

f) Empresa Egressa de Grupo de Pesquisa Universitário contratada por outro Grupo 
O contrato é realizado por outro Grupo diferente daquele de onde se originou. 

Neste caso a Empresa Egressa desempenha o papel de terceirizada, isto é, 

fornecedora de uma parcela do desenvolvimento para uma Empresa Parceira/ cliente 

do Grupo contratante. Esta relação é resultado da rede de relações que a Empresa 

Egressa construiu no ambiente universitário. 

 

Observamos que a maioria das relações entre Empresas Egressas e Grupos de Pesquisa 

Universitários é de parceria, porém, também estas Empresas são contratadas pelos 

Grupos. Foi explicitado pelo LES que a parceria e contratação de suas Empresas 

Egressas é a solução possível para a ampliação de sua atuação com Empresas (ou 

organizações) Parceiras/ Clientes, devido à sua limitação de espaço e recursos humanos 

para atender a todas as demandas externas. 

 

O Grupo de Rádio Propagação do Cetuc criou um novo modelo de interação com 

empresas, em que os projetos de pesquisa e desenvolvimento, com geração de novas 

tecnologias, acontecem no âmbito do Grupo. Os serviços demandados por empresas são 

encaminhados para a empresa egressa, Wings Telecom, que possui a mesma 

capacitação do Grupo de Pesquisa. A mesma pessoa coordena as duas organizações, 
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sendo que a empresa contratou todos os funcionários, inicialmente, dentre os egressos 

ou então alunos do Grupo, na época. No início da empresa Wings, a pesquisadora 

pensou em sair da Universidade e ficar somente na Empresa. Porém, percebeu que o 

diferencial competitivo era a possibilidade de continuar pesquisando as futuras 

tecnologias que seriam adotadas pelas empresas de telecomunicações. Estruturou a sua 

vida profissional para poder manter tempo parcial em ambas as organizações. 

 

O conjunto que analisaremos a seguir abrange as relações entre diversas Empresas 

Egressas de Grupos de Pesquisa Universitários, que possuem características em comum 

pela sua origem na Universidade. Os empreendedores possuem valores comuns e 

compartilham crenças como a valorização da tecnologia, da constante inovação e das 

vantagens das relações com Grupos de Pesquisa (Quadro 16). 

 

B) Relações das Empresas Egressas de Grupos de Pesquisa Universitários com outras 
Empresas semelhantes 

a) Empresa Egressa de Grupo de Pesquisa Universitário faz parceria com outra Empresa 

Egressa, que complementa a sua expertise, para realizar um produto. 

b) Empresas Egressas de Grupo de Pesquisa Universitário fazem consórcio para atender 

a uma demanda maior do que a capacidade de atendimento de cada uma 

individualmente. 

c) Empresas Egressas de Grupos de Pesquisa Universitários integram uma Rede 

Temática para entrar em mercados maiores com estratégia comum. 

d) Empresa Egressa de Grupo de Pesquisa Universitário recebe demanda maior do que 

pode atender e sub-contrata outra Empresa Egressa para fazer parte do produto. 

 

As relações entre Empresas Egressas de Grupos de Pesquisa Universitários são de 

parceria, em sua grande maioria. O fato de muitas delas se conhecerem e conviverem na 

Incubadora Tecnológica facilita as ações de parceria. Mais recentemente, estão 

começando as articulações para a formação de Redes Temáticas, estimuladas pela Pós-

Incubadora, com uma pessoa encarregada de auxiliar a constituição destas estruturas. 

Como as Empresas Egressas têm como maior dificuldade o acesso ao mercado, 

agravado pelo seu tamanho e experiência, a criação de diversos tipos de associação é 

vista como uma solução adequada para se apresentarem ao mercado. Outra estratégia 
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para ter acesso ao mercado é a parceria com empresas já estabelecidas, que já têm suas 

estruturas de venda. Analisamos a seguir os diversos tipos de relações encontradas entre 

as Empresas Egressas dos Grupos e aquelas já existentes (Quadro 16). 

 

C) Relações das Empresas Egressas de Grupos de Pesquisa Universitários com 
Empresas existentes no mercado 

a) Empresa existente é parceira estratégica da Empresa Egressa de Grupo de Pesquisa 

Universitário para vender seus produtos integrados. 

b) Empresa existente é fornecedora de tecnologia para a Empresa Egressa de Grupo de 

Pesquisa Universitário. 

c) Empresa existente inclui no seu produto o da Empresa Egressa de Grupo de Pesquisa 

Universitário. 

d) Empresa existente no mercado é cliente da Empresa Egressa de Grupo de Pesquisa 

Universitário. 

e) Empresa existente no mercado é parceira/ cliente da Empresa Egressa de Grupo de 

Pesquisa Universitário no desenvolvimento de um produto que interesse à primeira. 

 

A maior parte das relações entre Empresas Egressas de Grupos de Pesquisa 

Universitários e Empresas existentes, também foi de parceria. Às vezes as Empresas 

Egressas eram clientes destas Empresas já estabelecidas no mercado. A meta, no 

entanto, é aumentar o número daquelas Empresas existentes que são clientes das 

Empresas Egressas. 

 

O coordenador do principal convênio do TeCGraf com a Petrobrás também expressa a 

preocupação com a geração de empresas inovadoras egressas do Grupo: 

 

Uma coisa que podíamos usar mais, mas usamos pouco, é o conceito 
das empresas incubadas. Podíamos estar pensando na forma de 
empresas serem geradas dentro do TeCGraf. Um grupo de alunos, de 
professores e alunos, que pudesse evoluir para ter uma empresa, e a 
partir daí, terem uma vida própria e pudessem voar com suas próprias 
asas. Há dificuldade porque, às vezes, o único cliente é a Petrobrás. Aí 
entramos numa dificuldade de legislação, para contratar uma empresa 
única, porque aquela empresa e não outra. Esse fato está dificultando, 
limitando o crescimento, o que podíamos pensar em crescimento, que 
é desenvolver uma tecnologia lá dentro, um grupo se separar, assumir 
essa tecnologia e depois tomar conta. Seria fora do Laboratório. Traz 
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o Laboratório, vira uma empresa, e passa a prestar um serviço. Isso é 
um fator que hoje tem limitado o crescimento. ... A solução é 
conversar muito com os advogados para ver, ou ter uma legislação que 
desse algum tipo de vantagem ou uma abertura maior para a 
contratação dessas empresas. Pelo menos um período maior de 
funcionamento dessas empresas. Por exemplo, nos primeiros 5 ou 10 
anos essas empresas teriam os mesmos benefícios de uma 
Universidade. Você poder contratar diretamente por notório saber etc. 
É uma coisa mais de entendimento jurídico do problema e 
endereçamento de uma solução (Dr. Roberto Murilo, Coordenador do 
principal Convênio, por parte da Petrobrás, entrevista em 20/05/05). 

 

Os Editais e Chamadas Públicas governamentais estimulam um novo tipo de arranjo 

institucional e parcerias entre diversos atores, ou com objetivo de incentivar a inovação 

em empresas existentes ou com objetivo de atender a uma necessidade de 

desenvolvimento de novos produtos para o país. Encontramos dois tipos de arranjos 

institucionais, de acordo com diferentes objetivos (Quadro 16). 

 

D) Relações de Grupos de Pesquisa Universitários com Empresas existentes no mercado 
e com Empresas Egressas de Grupos de Pesquisa Universitários 

a) Grupo de Pesquisa Universitário negocia projeto cooperativo com Empresa existente 

parceira/ cliente, incluindo Empresas Egressas, para desenvolvimento de produto de 

interesse da Empresa parceira/ cliente, para concorrer a Edital de Pesquisa 

Cooperativa de um Fundo Setorial ou do Fundo Verde Amarelo. Este último tem 

como objetivo o incentivo à interação universidade- empresa. 

b) Grupos de Pesquisa Universitários, Empresas existentes e Empresas Egressas dos 

Grupos fazem consórcio e trabalham em rede, para Projeto que atende a Edital com 

objetivo de desenvolver novas tecnologias ou novos produtos a serem lançados no 

país. Cada ator tem competência específica que complementa os demais. Os grupos 

propõem modelos ou protótipos e as empresas desenvolvem aplicações, realizando a 

prova de conceito daqueles modelos ou protótipos. 

 

Os projetos cooperativos que envolvem Grupos de Pesquisa Universitários, Empresas 

Parceiras/ clientes e Empresas Egressas de Grupos tiveram um desdobramento, natural e 

desejável, com o conhecimento da competência e potencial em desenvolvimento 

tecnológico das Empresas Egressas, pelas Empresas Parceiras/ clientes. Deram 

oportunidade para se formar uma relação de confiança, que transformou a relação entre 

estes dois tipos de empresas. As Empresas Parceiras/ clientes dos Grupos passaram a se 
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relacionar diretamente com as Empresas Egressas, que foram contratadas para 

desenvolvimentos tecnológicos visando produtos, sem intermediação dos Grupos. 

 

Esta foi uma forma de abrir o mercado para as pequenas Empresas Egressas, que têm 

dificuldade de demonstrar a sua competência e conseguir os primeiros clientes. Deste 

modo, atividades de interação universidade- empresa estimulam o desenvolvimento 

tecnológico de empresas existentes, que passam a valorizar esta atividade e passam a 

contratar novos desenvolvimentos de pequenas empresas de base tecnológica. Os tipos 

de desenvolvimento tecnológico, objeto destes contratos entre empresas existentes e 

egressas de grupos de pesquisa, são: (a) desenvolvimento de novos produtos; (b) 

desenvolvimento de novas versões de produtos existentes; e (c) desenvolvimento de 

customizações de produtos existentes. 
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Quadro 16 
 

Relações de Empresas Egressas de Grupos de Pesquisa Universitários: 
caracterização, papéis e relações 

 

 
Caracterização 

Atores 
 

 
Papel 

Desempenhado 

 
Relações/ 

Atividades 

 
(a) Empresas Egressas e 
Grupos de Pesquisa 

 
 

 
Sem relação entre organizações. Relação pessoal entre 
pesquisadores e empreendedores 

(b) Empresas Egressas e 
Grupos de Pesquisa 

Parceira Pesquisa e desenvolvimento tecnológicos conjuntos 
Grupo faz P&D da Empresa Egressa 

(c) Empresas Egressas e 
Grupos de Pesquisa 

Parceira Empresa Egressa divide funções com Grupo e tem 
uma pessoa ponte que é Presidente da Empresa 

(d) Empresas Egressas e 
Grupos de Pesquisa 

Parceira Empresa Egressa convidada para participar da 
interação entre Grupo e Empresa Parceira/ cliente 

(e) Empresas Egressas e 
Grupos de Pesquisa 

Contratada Empresa Egressa contratada para realizar partes de 
contratos do Grupo de Pesquisa 

(f) Empresas Egressas e  
Grupos de Pesquisa 

Contratada Empresa Egressa contratada 
por Grupo diferente daquele de onde se originou. 

 
(a) Empresas Egressas e 
Empresas Egressas 

 
Parceira 

 
Convida outra EE, que complementa a sua espertise, 
para realizar um produto 

(b) Empresas Egressas e 
Empresas Egressas 

Parceira Empresas Egressas fazem consórcio para atender a 
uma demanda maior do que sua capacidade individual 

(c) Empresas Egressas e 
Empresas Egressas 

Parceira Empresas Egressas integram Rede Temática para 
entrar em mercados maiores com estratégia comum. 

(d) Empresas Egressas e 
Empresas Egressas 

Contratada Empresa Egressa recebe demanda e sub-contrata outra 
EE para fazer parte do produto 

 
(a) Empresas Egressas e 
Empresas existentes 

 
Parceira 

 
Empresa existente é parceira estratégica da Empresa 
Egressa para vender seus produtos integrados 

(b) Empresas Egressas e 
Empresas existentes 

Parceira ou Cliente Empresa existente é fornecedora de tecnologia para a 
Empresa Egressa 

(c) Empresas Egressas e 
Empresas existentes 

Parceira ou 
Fornecedora  

Empresa existente inclui no seu produto o da Empresa 
Egressa 

(d) Empresas Egressas e 
Empresas existentes 

Fornecedora Empresa existente é cliente da Empresa Egressa. 

 
(a) Grupos de Pesquisa, 
Empresas existentes, 
Empresas Egressas 

 
Parceira e/ou 
Cliente 

 
Empresa existente é parceira/ cliente do Grupo de 
Pesquisa e das Empresas Egressas. 

(b) Grupos de Pesquisa, 
Empresas existentes, 
Empresas Egressas 
 

Parceiros Consórcio ou rede de atores produzem encomenda de 
novos modelos, padrões e produtos para o país. 

Fonte: Elaboração própria 
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4.6. PRÉ-INCUBAÇÃO LABORATORIAL 

Situação atual 

Atualmente a maioria dos projetos em estágio de pré-incubação estão localizados, ou 

em unidades de pré-incubação, como parte das funções das incubadoras, em espaços 

limitados junto a estas, ou em unidades especialmente concebidas com o objetivo de 

apoiar a pré-incubação. Em ambos os casos, há um espaço físico destinado a esta função 

que resulta em uma limitação no número de projetos pré-incubados. 

 

Em geral as unidades de pré-incubação recebem futuros candidatos à incubação, que são 

selecionados para entrarem na pré-incubadora. Normalmente não há, por parte da 

incubadora, uma atividade regular de mapeamento e visitas aos grupos de pesquisa e 

laboratórios com vistas a incentivar o desenvolvimento tecnológico relacionado a teses 

de mestrado ou doutorado, assim como sub-produtos de projetos cooperativos com 

empresas, a se transformarem em produtos e serviços que visem a geração de novas 

empresas inovadoras. 

 

Uma solução para a escalabilidade na geração de empresas 

Se tivermos como objetivo aumentar a escala da pré-incubação, isto é, ampliar 

sensivelmente o número de projetos em fase de pré-incubação, com vistas a aumentar o 

número de empresas geradas nas universidades, demais instituições de pesquisa e 

institutos tecnológicos, teremos que ultrapassar a limitação do espaço físico das 

incubadoras. 

 

Uma das soluções para o aumento de escala na geração de empresas inovadoras, a partir 

do conhecimento e tecnologia gerados nas instituições de pesquisa, é a existência de 

pré-incubação como parte das atividades dos grupos de pesquisa e laboratórios 

universitários, o que denominamos de Pré-incubação Laboratorial. Esta consiste na pré-

incubação de um projeto, fisicamente, no laboratório ou grupo de pesquisa que 

desenvolveu a tecnologia base deste projeto. A orientação tecnológica para o 

desenvolvimento do produto e/ou serviço gerados pelo projeto ficaria a cargo dos 

pesquisadores do laboratório ou grupo de pesquisa. A orientação para o 

desenvolvimento do negócio seria realizada por pessoas que têm a função de pré-
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incubação na incubadora de empresas, auxiliadas pelas disciplinas do Programa de 

Formação de Empreendedores. Para que a Pré-incubação Laboratorial tenha os 

resultados esperados, isto é, um aumento substancial na geração de empresas 

inovadoras, são necessárias algumas ações correlatas. 

 

Prospecção de tecnologias em laboratórios e grupos de pesquisa 

Uma atividade fundamental é a prospecção de tecnologias, protótipos e serviços junto 

aos grupos de pesquisa e laboratórios. Estas tecnologias podem estar sendo 

desenvolvidas no âmbito de pesquisas cooperativas com outras instituições de pesquisa 

e/ou empresas parceiras, das pesquisas desenvolvidas pelos pesquisadores em suas 

linhas de pesquisa, ou como parte de dissertações de mestrado e teses de doutorado de 

alunos orientados pelos docentes- pesquisadores dos grupos de pesquisa. A pessoa 

encarregada da prospecção de tecnologias deveria ter experiência de pesquisa, de 

inovação, empresarial e, também, de capital empreendedor, de modo a distinguir 

aquelas que se constituem em boas oportunidades de negócios. 

 

Incentivo e apoio financeiro à Pré-incubação Laboratorial 

Como é preciso haver uma mudança de cultura organizacional nos grupos de pesquisa, 

para que seja um valor e faça parte dos objetivos destes grupos a geração de empresas a 

partir da pesquisa tecnológica aí desenvolvida, seria necessário um incentivo sob a 

forma de um apoio financeiro aos futuros empreendedores e aos projetos, a partir de 

uma seleção que identifique o potencial destes. 

 

Sugerimos um Programa de Pré-incubação Laboratorial, a ser financiado por Fundos 

Setoriais, especialmente o Verde Amarelo, operacionalizado através de uma chamada 

pública/ edital, para atividades de instituições de pesquisa que relacionassem grupos de 

pesquisa e laboratórios, com projetos de pré-incubação. O projeto da instituição de 

pesquisa seria de até 24 meses. Os recursos seriam destinados à pessoa física e/ou 

jurídica com vistas à manutenção dos futuros empreendedores em tempo integral, assim 

como um auxílio aos projetos, com foco no desenvolvimento do produto e/ou serviço, 

que servisse de base para a criação de empresa inovadora, e à elaboração de Plano de 

Negócios visando a incubação e/ou o investimento de capital empreendedor. Este 

investimento poderia ser realizado por investidores anjos ou fundos de capital semente 
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para empresas iniciantes. O projeto das instituições de pesquisa teriam como executor a 

incubadora e como proponente a Fundação, sem fins lucrativos, associada à Instituição 

de pesquisa. 

 

A seleção dos projetos pré-incubados nos grupos de pesquisa ou laboratórios a serem 

apoiados, seria realizada por um comitê coordenado pela incubadora, com 

representantes do empresariado, de investidores anjos, de fundos de capital 

empreendedor, de pesquisadores, da administração da instituição de pesquisa etc. 

 

Resultados esperados 

Os resultados esperados seriam planos de negócios para criação de empresas ou planos 

de transferência de tecnologia para empresas existentes. O indicador de sucesso deste 

Programa de Pré-incubação Laboratorial seria o número de negócios pré-incubados que 

foram candidatos a Incubados, somado ao número de empresas criadas não incubadas, 

dividido pelo total de projetos pré-incubados. O indicador varia de zero a um e quanto 

mais próximo de um, maior o sucesso alcançado pelo Programa. 

 

Pré-incubação Laboratorial no LES 

Com relação aos alunos que têm como opção profissional criar uma empresa, o 

Coordenador do LES, Prof. Lucena, pondera que o aluno que termina o “mestrado 

forma um grupo dentro do próprio Laboratório e continua lá. O Laboratório tem que 

receber um over-head para manter esse grupo” (entrevista em 05/05/05). O cálculo de 

custo para manter um grupo nesta fase dos primeiros dois anos, começando com cinco 

pessoas, seria de R$150 mil por ano, portanto um total de R$300 mil para os dois anos 

de apoio, até estarem incubados e começando a faturar. 

 

O Laboratório de Engenharia de Software, que já possui a maioria das características de 

um Grupo de Pesquisa Empreendedor, ainda não desenvolveu uma relação formal entre 

a Pré-incubação Laboratorial existente no Grupo e a Incubadora Tecnológica Gênesis. 

 

Acho que é uma relação que tende a amadurecer bastante, mesmo 
porque a incubadora está procurando mais a gente. Acho que é esse o 
caminho natural. Porque a gente já tem uma série de atividades de 
pesquisa. Mas o link dela quem faz é o pessoal de empreendedorismo 
que está envolvido com o Instituto Gênesis, que é a instituição aqui 
dentro da Universidade responsável por esse tipo de atividade. Acho 
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que dentro de alguns anos esse incentivo e até essa junção vão se dar 
de uma forma mais concreta do que se dá hoje em dia. Hoje é bem 
informal. A gente tem alguns conhecimentos em relação aos 
programas deles, e eles têm conhecimento sobre a fonte de empresas 
que o Laboratório é. Talvez o que falte é um estudo mais detalhado, 
um protótipo mais detalhado de como fazer, uma forma mais efetiva 
(Gerente do LES, entrevista em 30/09/2004). 

 

É importante que os atores envolvidos tenham clareza do seu papel específico nas 

atividades de todo o ciclo da inovação. Do ponto de vista do Grupo de Pesquisa, o 

depoimento do Gerente explicita estes papéis.  

 

Acho que é uma coisa que está ficando muito clara para a gente, que o 
papel do Laboratório é dar liberdade de criação e oportunidade de 
criação ... A gente faz a prototipação dessas iniciativas. A parte de 
produtação acho que tem quer ser uma parte mais focada na 
incubadora, porque eles têm estrutura administrativa, estrutura 
jurídica.” ... Produtação “é você pegar determinada solução, que ainda 
está incipiente e dar uma característica mais de mercado para ela, 
melhor qualidade, melhor estudo sobre o impacto que ela vai ter. Um 
melhor estudo com relação a custo, estratégia de venda etc. Esta é uma 
fase bastante mais complicada e a gente não tem condições para estar 
dando apoio ... senão daqui a pouco assimila a incubadora (Gerente do 
LES, entrevista em 30/09/2004). 

 

Ainda com relação aos papéis do Laboratório e da Incubadora,  

 

você tem que ter um campo para criação de idéias, que é o que ocorre 
nos laboratórios e apoio para que essa idéia saia do papel e se 
transforme em alguma coisa palpável, que você consiga ver que aquilo 
efetivamente funciona. É esse o papel do Laboratório. É isso que a 
gente caracteriza como pré-incubação. A etapa de pegar este algo 
palpável mas ainda não comercializável, e tornar aquilo em produto, é 
o papel da incubadora, ou de outras unidades aqui da Universidade. ... 
Não que você não possa ter isso aí associado a um laboratório de 
pesquisa. Muito pelo contrário. Se você tiver um laboratório de 
pesquisa bem estruturado e a meta for desenvolvimento de produtos, 
você vai ter que ter um braço comercial, um braço jurídico, um braço 
para dar apoio a estas questões que, sob nosso ponto de vista, do 
laboratório de engenharia, são secundários. ... O caminho natural seria 
ir para a incubadora, quer seja no programa de incubação, quer num 
de pré-incubação. Também há uma diferença entre os dois, uma 
diferença de maturidade. ... Não existe um apoio institucional por 
parte do Laboratório para a execução do plano de negócios. Existe um 
incentivo. Existe o programa da incubadora, programa de 
empreendedorismo da PUC, que (a gente) recomenda que se siga. Mas 
não existe uma pessoa para estar orientando.” ... “Atualmente isso 
(relação Laboratório e Incubadora) não é um relacionamento formal. 
A Incubadora não tem efetivamente que fazer o marketing deles aqui 
dentro. Não que não exista espaço. É que não existiu a primeira vez. ... 
O que existe é uma troca de experiência por parte das empresas que 
passaram pelo Laboratório. Não só a troca de experiência, mas 
também apoio mútuo para que desenvolvam o projeto em conjunto. 
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Então, muitas vezes a experiência da Milestone, que passou pela 
Incubadora, pode ser repassada para outras empresas, mas mais pelo 
contato entre as pessoas. Elas se conhecem e trocam idéias (Gerente 
do LES, entrevista em 30/09/2004). 

 

Como já foi apresentado no capítulo sobre o Laboratório de Engenharia de Software, 

existe uma possibilidade da realização do mestrado estar focada no desenvolvimento de 

um protótipo ou de um serviço que venha a gerar uma empresa inovadora. Quanto à 

existência deste tipo de perfil de aluno, o depoimento do gerente do LES, em setembro 

de 2004, expôs a sua percepção:   

 

Diria que é muito claro que a idéia de se aplicar o empreendedorismo 
passa pela cabeça de pelo menos 30 alunos de mestrado. O doutorado 
é outra questão. Os alunos são mais acadêmicos, são mais de 
complementar a formação. Na realidade eles têm mais condição de 
empreender que os outros. ... Eles tiveram a oportunidade de ficar um 
tempo maior vendo a maturação da tecnologia, eles têm uma visão 
mais equilibrada sobre o processo. Podem talvez não ter a visão 
comercial (Gerente do LES, entrevista em 30/09/2004). 

 

Duas empresas incubadas, por exemplo, a Gaveatec e a Lumis, foram criadas por alunos 

com doutorado. 

 

Uma das vantagens da função de geração de novos empreendimentos, na fase de pré-

incubação, ser realizada no LES – Laboratório de Engenharia de Software, é a 

oportunidade de contatos que o aluno tem. Ele passa a conhecer muitas pessoas de 

empresas que se relacionam com o Laboratório. Outra vantagem é a utilização do nome 

LES como referência de qualidade. Como são comuns os projetos do Laboratório com 

grandes empresas, há a oportunidade de sub-contratação de sub-projetos. Com o 

financiamento de Fundos Setoriais a projetos de cooperação com grandes empresas, as 

pequenas empresas de base tecnológica associadas participam realizando parte do 

desenvolvimento ou constituindo equipes mistas com o grupo de pesquisa. 

 

Do ponto de vista da Incubadora, já houve várias tentativas de estruturar a função de 

Pré-incubação. Esta sempre foi uma função da Incubadora Tecnológica. Havia uma 

procura de futuros empreendedores que pretendiam se candidatar à incubação e alguém 

da equipe da Incubadora orientava a elaboração do Plano de Negócios, paralelamente à 

evolução na concepção do produto ou serviço, base da nova empresa. Poucos tinham 

possibilidade de usufruir de espaço na Incubadora para desenvolver as atividades de 
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Pré-incubação. Inicialmente os candidatos procuravam a Incubadora em função dos 

editais lançados todos os semestres para seleção das empresas a serem incubadas. 

 

Com o objetivo de institucionalizar esta função, foi criada uma unidade no Instituto 

Gênesis, a Pré-Incubadora, que começou a operar em 2003. Neste ano e em 2004 houve 

2 empresas residentes e 5 empresas virtuais na Pré-Incubadora. Houve a tentativa de 

institucionalizar a atividade de prospecção nos laboratórios de pesquisa através de um 

convênio entre cada laboratório e a Pré-incubadora. Em 2004 foi realizado o primeiro 

convênio com um laboratório de pesquisa, o Laboratório de Processamento Digital de 

Voz do CETUC. Para 2005 foi definida a meta de firmar convênio com outros 10 

laboratórios de pesquisa da PUC-Rio. 

 

A avaliação das atividades que obtinham melhores resultados levou à mudança de 

estratégia em relação à prospecção. A conversa informal com empreendedores pré-

incubados indicava outros que tinham interesse em criar uma empresa e estavam 

desenvolvendo suas dissertações de mestrado ou teses de doutorado. A pessoa 

encarregada da Pré-incubação passou a conversar com os alunos com interesse em criar 

empresa, indicados por outros, mapeando as potencialidades de novos empreendedores 

nos diversos laboratórios de pesquisa. Nesta conversa são explicadas as atividades 

relacionadas à Pré-incubação, um período previsto de um ano para término do protótipo, 

as disciplinas adequadas para cada empreendedor, dependendo de seu estágio e 

interesse, incluindo a disciplina para desenvolvimento do plano de negócios a ser 

apresentado na seleção para incubação. A este esforço a Incubadora Gênesis chamou de 

Incubação Induzida.  

 

Para que haja um aumento no fluxo de geração de empresas inovadoras egressas de 

grupos de pesquisa da PUC-Rio, o Instituto Gênesis considera que é preciso ampliar a 

Incubação Induzida. Outra ação importante é ter empreendedores de sucesso dando aula 

no Programa de Formação de Empreendedores. Em 2005 havia quatro empreendedores 

como professores, sendo que três deles donos de empresas graduadas da Incubadora. 

Também a renovação natural do quadro de professores, com a entrada de jovens 

docentes, espera-se que facilite a valorização desta opção dos alunos pela criação de 

empresas. 
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Acrescentamos que, para acelerar o fluxo de criação de empresas inovadoras, é preciso 

mudar a cultura organizacional dos grupos de pesquisa para que haja valorização da pré-

incubação laboratorial e que, portanto, os grupos considerem que seu produto também 

inclui empreendedores e empresas egressas, tanto quanto recursos humanos para os 

mercados acadêmico e empresarial. 
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5. CONCLUSÕES 

A análise do processo de transferência de conhecimento e a aprendizagem existentes nas 

interações entre grupos de pesquisa e empresas, em ambas as direções, é um dos focos 

deste trabalho, assim como o seu impacto nos parceiros. Com o surgimento de um novo 

ator, a Empresa Egressa do Grupo de Pesquisa, buscamos identificar o papel destas 

empresas nas interações, inclusive naquelas tradicionais entre Grupos e empresas 

existentes, demandantes de tecnologia. 

 

A hipótese afirmava que há um processo de aprendizagem na interação entre 

universidades e empresas tanto com relação aos diversos tipos de conhecimentos, como 

também em relação a como cooperar melhor. A partir de diversos trabalhos analisados, 

afirmamos que podiam ser divididos em três dimensões: tecnológica, organizacional e 

cultural. O processo de transferência de conhecimento engloba vários temas a serem 

abordados: os tipos de empresas/ organizações envolvidas na interação com os grupos 

de pesquisa; a inclusão da Empresa Egressa na interação com empresas existentes ou 

interagindo diretamente com grupos de pesquisa; os tipos de conhecimento transferidos; 

os processos de transferência; e as modalidades de cooperação. 

 

As empresas/ organizações envolvidas nas interações com os grupos de pesquisa 

estudados foram de vários tipos. A maioria das interações dos grupos de pesquisa 

estudados foram com grandes empresas públicas ou privadas, porém houve também 

com média empresa privada, pequena empresa inovadora e órgão público ferderal e 

estadual. Em nossa amostra intencional, as empresas públicas (ou mistas com cultura 

organizacional de pública) e os órgãos públicos são os que investem em parcerias de 

desenvolvimento tecnológico, de protótipos e de produtos, com os Grupos de Pesquisa 

Universitários. As Empresas Egressas destes Grupos também muitas vezes realizam 

desenvolvimentos conjuntos. Em geral as empresas privadas estabelecidas no mercado 

contratam projetos mais específicos e de curto prazo. 

 

Já estão surgindo, no entanto, algumas empresas privadas que estão modificando esta 

realidade. Elas tiveram a sua origem nos grupos de pesquisa universitários e começam a 

construir uma relação de longo prazo com este tipo de grupo. Percebe-se uma tendência, 

que confirma a expectativa daqueles que conceberam e implantaram o Instituto Gênesis, 
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de surgimento de um novo tipo de empresário, com valores mais próximos daqueles da 

Universidade, que reconhecem a necessidade de inovação constante e a possibilidade de 

capacitação permanente e desenvolvimento conjunto de produtos e serviços com os 

grupos de pesquisa universitários. São estes novos empresários empreendedores que, 

conhecendo a cultura acadêmica, conseguem utilizar as interações com as universidades 

com vistas à atualização tecnológica e complementação de seu esforço interno de P&D. 

 

O processo de transferência de conhecimento incluía o Grupo de Pesquisa e, em seu 

formato tradicional, até o final da década de 90, uma empresa existente, ou organização, 

demandante de um conhecimento tecnológico. A partir dos últimos anos da década 

passada, um terceiro ator começou a fazer parte da interação, a Empresa Egressa dos 

grupos de pesquisa universitários. 

 

Os conhecimentos considerados os objetivos da interação, transferidos dos grupos de 

pesquisa para as empresas/ organizações clientes, foram quase sempre software, 

principalmente como protótipos e produtos. A maioria tinha como objetivo a realização 

de um protótipo. Assim, os objetivos principais das interações eram a transferência de 

conhecimento tecnológico do grupo de pesquisa para a empresa/ organização cliente/ 

parceira. Ao aprofundarmos a análise das interações foram identificadas transferências 

de outros tipos de conhecimento, organizacional e cultural, em ambas as direções, como 

uma forma de viabilizar e/ou aperfeiçoar a interação. Os tipos de conhecimento 

recebidos pelos parceiros, como objetivo da interação, citados pelos entrevistados, eram 

conhecimentos codificados, como relatórios e software. Somente com a análise mais 

detalhada da interação surgia a percepção de que eram transferidos conhecimentos 

tácitos, principalmente quando havia uma equipe mista, formada por pessoas de ambos 

os parceiros, trabalhando no projeto. 

 

Os processos de transferência utilizados pelos parceiros nas interações abrangeram 

relatórios, documentos, seminários, equipe mista, pessoa ponte, treinamento, orientação 

e contratação de alunos. O processo de transferência mais utilizado foi aquele realizado 

pela equipe mista, formada tanto por pessoas do grupo de pesquisa, quanto da empresa 

cliente/ parceira. Em alguns casos existiram pessoas ponte, isto é, aquelas que 

pertenciam às duas organizações parceiras. Em outro foi contratado pela empresa o 

aluno de mestrado cuja dissertação tratava do objeto da interação. Estes três processos 
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de transferência, através dos grupos mistos, das pessoas ponte e da contratação de 

pessoas que trabalharam na interação reforçam a conclusão de que o conhecimento em 

uma interação, que inclui conhecimento tácito, é transferido principalmente através de 

pessoas. Confirmou-se um resultado citado por pesquisadores, como Bailetti e Callahan 

(1992). 

 

Consideramos a equipe mista como o processo de transferência de conhecimento mais 

eficaz e eficiente entre os parceiros de uma interação, permitindo uma efetiva 

aprendizagem de ambos. Esta aprendizagem inclui, além dos conhecimentos 

tecnológicos, também os organizacionais e culturais, pela estreita convivência entre 

pessoas das organizações envolvidas. A experiência conjunta leva ao aperfeiçoamento 

dos instrumentos formais da interação e das regras informais de convivência, assim 

como ao aumento do nível de confiança mútua. É formada uma cultura organizacional 

própria da equipe mista, que integra elementos adaptados vindos das culturas das 

organizações parceiras. 

 

A analogia do casamento é bastante utilizada, pelos parceiros, para a interação 

universidade- empresa. No entanto, ao contrário do casamento entre pessoas, nesta 

interação o tempo é um fator que tende a consolidar a relação, a qual vai sendo 

aperfeiçoada à medida que aumenta o nível de confiança entre os parceiros. O 

aprendizado dos três tipos de conhecimento em ambas as direções, o aumento da 

confiança entre os parceiros e a multiplicação dos clientes internos amplia o escopo da 

interação. Quanto maior o tempo da interação, maior a intensidade, estabilidade e 

continuidade na interação universidade- empresa. 

 

As modalidades de cooperação encontradas foram consultoria tecnológica e em 

engenharia de produção, capacitação, projeto cooperativo/ projeto conjunto para 

desenvolvimento e transferência de protótipo ou de produto e geração de empresa. A 

maioria das interações teve como modalidade de cooperação o projeto conjunto para 

desenvolvimento e transferência de protótipo, como parte do processo de 

desenvolvimento de produto, engenheirado em seguida pela empresa ainda com suporte 

do grupo de pesquisa. A capacitação geralmente era uma necessidade de nivelamento 

dos conhecimentos entre os parceiros e/ou fazia parte do processo de implantação do 

produto desenvolvido como resultado da interação. A capacitação, portanto, era parte 
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das modalidades de cooperação, raramente o objetivo principal da interação. O 

treinamento realizado pela equipe mista aos clientes finais, com vistas à utilização do 

produto, garantia efetiva transferência ou absorção do produto pela empresa. Deste 

modo evitava-se um problema muito comum até meados da década de 90, citado por 

Bailetti e Callahan (1992), quando o resultado da interação tinha como destino o grupo 

de P&D da empresa, parceiro do grupo de pesquisa, não sendo incorporado no dia a dia 

de um cliente final interno, o qual seria de fato o objetivo da interação. 

 

A criação de empresas inovadoras foi uma modalidade de interação como conseqüência 

de projetos cooperativos/ conjuntos de desenvolvimento e transferência de protótipos. 

Uma das interações com uma grande empresa multinacional na área de informática 

objetivou incentivar e apoiar a criação de empresas inovadoras nesta área, utilizando o 

incentivo da Lei de Informática. Com a existência de empresas inovadoras egressas de 

grupos de pesquisa dominando as mesmas tecnologias de seus grupos de origem, houve 

uma modificação nas interações entre os grupos de pesquisa e as empresas demandantes 

de tecnologia, suas clientes/ parceiras. Essas empresas egressas dos grupos foram 

incluídas como mais um ator participante da interação, desempenhando alguns papéis 

diferenciados, que abordaremos mais adiante. 

 

Como resultado não planejado deste trabalho, e a partir das análises das empresas 

inovadoras egressas dos grupos de pesquisa universitários estudados, pudemos 

desvendar as principais características destas empresas, que as distinguem das empresas 

clientes/ parceiras tradicionais destes grupos. Em primeiro lugar a competência dos 

empreendedores que criaram estas empresas com relação à tecnologia base de seus 

produtos e/ou serviços, uma vez que em geral realizaram o seu mestrado ou doutorado 

no grupo de pesquisa. O conhecimento tecnológico é um forte ativo da empresa egressa 

de grupo de pesquisa. Deste modo, é valorizada a capacitação e atualização constantes 

dos empregados nas tecnologias da empresa. Outra característica com relação aos 

empreendedores, e que se estende aos empregados, é o forte comprometimento com a 

empresa e seu desenvolvimento. 

 

O nível de cobrança por resultados nas empresas egressas de grupos universitários é 

muito menor do que na média das empresas privadas, uma vez que existe uma crença 

compartilhada de que o bom ambiente de trabalho resulta em uma maior produtividade. 
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É enfatizado o clima de colaboração entre os empregados, característica da cultura 

acadêmica, levando à crença compartilhada de que o trabalho em colaboração aumenta 

a produtividade. Neste mesmo sentido é valorizada a gestão participativa, com a atuação 

direta dos empregados nos desenvolvimentos incrementais dos produtos, no 

aprimoramento dos processos de produção, no esforço de conhecimento de novas 

tecnologias e na proposta de novos produtos. 

 

Há transparência na gestão, planejamento e apresentação dos resultados para os 

empregados. A distância entre os níveis hierárquicos da empresa egressa é menor que 

nas outras empresas no mercado, uma vez que os donos das empresas foram, muitas 

vezes, colegas de universidade de seus empregados. Algumas empresas egressas 

disponibilizam ações para os empregados no início da empresa, sendo mais um 

incentivo ao comprometimento com o seu desenvolvimento. 

 

A inovação é um valor para a empresa egressa, de modo que não há resistência das 

pessoas para o desenvolvimento de novos produtos ou serviços, como na média das 

empresas. A capacidade de inovação é um diferencial deste tipo de empresa. A 

continuidade da relação da empresa inovadora com grupos de pesquisa universitários 

permite o acesso à informação sobre novas tecnologias de futuro, objetos de estudo 

destes grupos, mantendo estas empresas atualizadas em seus setores de atividade. Este 

acesso permite que a empresa egressa se antecipe e realize um esforço calculado para o 

desenvolvimento de novos produtos ou de instrumentos que serão utilizados em 

serviços com vistas ao atendimento de uma demanda futura. A empresa inovadora 

egressa assume riscos de investimento próprio de tempo das pessoas e/ou recursos, 

sempre que não comprometam o desenvolvimento da empresa, em novas linhas de 

produtos ou serviços. 

 

Ela tem agilidade para customizar os seus produtos e serviços, uma vez que há 

capacidade técnica e as pessoas não têm resistência para o novo. Os produtos da 

empresa inovadora são desenvolvidos na própria empresa, ou em parceria com grupos 

universitários, de modo que ela está sempre disposta a fazer um produto personalizado 

para cada cliente, caso seja necessário. Este é um diferencial da empresa egressa em 

relação às grandes empresas concorrentes, que têm produtos fechados e não realizam 

customizações. 
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O cumprimento rígido de prazos de contratos é uma característica comum a todas as 

empresas, em oposição à realidade de alguns grupos de pesquisa universitários. É um 

valor relacionado à cultura empresarial necessário à sobrevivência da empresa. Na área 

de desenvolvimento de software, as empresas egressas que cumpriam estritamente os 

prazos de seus contratos consideravam este fato um diferencial com relação à média das 

empresas do setor. 

 

Os empreendedores da empresa inovadora egressa de grupos de pesquisa tiveram 

experiência como pesquisadores universitários e têm vantagens competitivas em relação 

a outros empresários na formulação de projetos direcionados às Agências de Fomento, 

como Finep e CNPq, facilitando o acesso a recursos não reembolsáveis, 

complementando os recursos de investimento necessários para a continuidade do 

esforço de pesquisa e desenvolvimento da empresa. O relacionamento com 

pesquisadores universitários facilita o acesso, também, a projetos cooperativos com 

grupos de pesquisa de interesse da empresa egressa. 

 

Foi constatado, a partir das características de empresas egressas de grupos 

universitários, que o empresário destas empresas valoriza a inovação e a relação 

universidade- empresa. Investe na capacitação tecnológica da empresa, mantendo a 

parceria e cooperação com grupos de pesquisa universitários. A análise das diversas 

empresas egressas estudadas permitiu a elaboração de uma tipologia das relações destas 

empresas com outros atores sociais e dos vários papéis por elas desempenhados. 

 

Um primeiro conjunto se refere às relações das Empresas Egressas com Grupos de 

Pesquisa Universitários, de onde elas se originaram ou outros. O primeiro tipo é aquela 

Empresa Egressa sem interação com a Universidade. Isto se deve ao fato de que não há 

grupos de pesquisa que atuem nas tecnologias centrais da empresa. Em geral são 

mantidas apenas relações pessoais entre os pesquisadores do Grupo e os 

empreendedores da Empresa. 

 

No segundo tipo, a Empresa Egressa é parceira do Grupo de Pesquisa Universitário, 

realizando pesquisa e desenvolvimento tecnológicos conjuntos com o Grupo de onde se 

originou ou com outro. O Grupo realiza um papel de unidade de P&D da Empresa, 
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gerando novos produtos ou produtos modificados, que constituem famílias de produtos 

da Empresa. 

 

A Empresa Egressa e o Grupo de Pesquisa Universitário de onde ela se originou 

possuem uma pessoa ponte, que participa de ambas as organizações, constituindo-se em 

um terceiro tipo de relação. A Empresa e o Grupo realizam uma divisão de trabalho 

quanto às funções de pesquisa e prestação de serviços. A pesquisa é realizada 

principalmente pelo Grupo, com participação da Empresa, enquanto as atividades de 

prestação de serviços são desenvolvidas pela Empresa. 

 

Quando a Empresa Egressa de um Grupo de Pesquisa Universitário foi criada para 

comercializar um produto da interação dele com uma Empresa Parceira/ cliente 

existente no mercado, consideramos um quarto tipo de relação. Há um planejamento de 

novos desenvolvimentos de produtos afins, a Empresa Egressa continua participando da 

interação inicial, onde há novas transferências de tecnologias dos produtos 

subseqüentes, de modo que o Grupo de Pesquisa, na continuidade da interação com a 

Empresa Parceira/ cliente, desempenha o papel de unidade de P&D da Empresa Egressa 

do Grupo. Esta passa, então, a desempenhar, também, o papel de nova Empresa 

Parceira/ Cliente do Grupo. A relação passa a ser, então, de três atores, o Grupo de 

Pesquisa Universitário, a Empresa Parceira/ cliente e a Empresa Egressa do Grupo, em 

uma relação estável de desenvolvimento de protótipos e produtos, além de transferência 

de tecnologia para a Empresa Egressa, de uma forma planejada e estável. Neste caso há 

uma definição da propriedade industrial e do tipo de royalties a serem pagos pela 

Empresa Egressa aos parceiros originais da interação, Grupo e Empresa Parceira/ 

cliente. 

 

No caso em que a Empresa Egressa de um Grupo de Pesquisa Universitário tenha sido 

criada a partir de tecnologias desenvolvidas neste, ela tem a competência para fazer 

parte das interações do Grupo com Empresas Parceiras/ clientes, pois dominam os 

mesmos conhecimentos tecnológicos, organizacionais e culturais do Grupo. Têm a 

vantagem, no entanto, de complementar as atividades do Grupo de Pesquisa, realizando 

aqueles desenvolvimentos mais apropriados a uma empresa. O Grupo pode, então, se 

concentrar na pesquisa tecnológica de ponta, mais adequada à sua missão e à utilização 

de alunos de doutorado, mestrado e graduação. 
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Um quarto tipo é caracterizado quando a Empresa Egressa é convidada para fazer parte 

de uma interação entre um Grupo de Pesquisa Universitário (de onde foi originária ou 

não) e outra Empresa Parceira/ Cliente. A Empresa Egressa, neste caso, participa como 

parceira e não subcontratada. Ela tem capacidade para discutir a concepção do projeto e 

é encarregada de parte do desenvolvimento. Este foi um dos arranjos institucionais de 

projetos candidatos a Editais/ Chamadas Públicas de Agências de Fomento. 

 

Outra relação, um quinto tipo, é quando a Empresa Egressa é contratada pelo Grupo de 

Pesquisa Universitário que a originou. Ela realiza parte de contratos do Grupo com 

Empresas Parceiras/ clientes, uma vez que domina a mesma tecnologia do Grupo e tem 

interesses complementares a este. Após o desenvolvimento do protótipo pelo Grupo, a 

Empresa Egressa engenheira o produto em conjunto com a Empresa Parceira/ cliente e 

se encarrega da sua implantação, incluindo o treinamento dos clientes internos da 

Parceira. 

 

Um sexto tipo, semelhante ao anterior, é quando a Empresa Egressa é contratada por 

outro Grupo de Pesquisa Universitário diferente daquele onde se originou. A Empresa 

Egressa é terceirizada na relação, fornece parte do desenvolvimento do Grupo para uma 

Empresa Parceira/ cliente. A contratação da Egressa é fruto da rede de relações que a 

Empresa construiu na Universidade. Neste conjunto de relações entre Empresas 

Egressas e Grupos de Pesquisa Universitários, encontramos parcerias e contratações das 

Empresas Egressas, sendo em sua maioria colaborações. 

 

Como vimos, a Empresa Egressa tem a competência que permite potencializar a atuação 

do Grupo nas suas interações com Empresas e Organizações Parceiras/ clientes. As 

Empresas Egressas desempenham os papéis de parceiras ou de contratadas, conforme o 

caso. Os Grupos de Pesquisa Universitários reconhecem a sua limitação em termos de 

espaço e recursos humanos para atender à demanda externa. Por isto, é extremamente 

importante o aumento da capacidade do Grupo de Pesquisa, obtido através da parceria 

com Empresas Egressas, de atender à demanda crescente por soluções e 

desenvolvimentos requeridos pelas Empresas/ Organizações Parceiras/ clientes do 

Grupo. 
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Um segundo conjunto aborda as relações das Empresas Egressas de Grupos de Pesquisa 

Universitários com outras semelhantes. Um primeiro tipo é a parceria entre estas 

Empresas para a realização de um produto. Elas têm competências e tecnologias 

complementares. Outro caso é a realização de consórcio para atender a uma demanda 

maior do que a capacidade de cada uma individualmente, o que se constitui em um 

segundo tipo de relação. Um novo arranjo institucional entre estas Empresas Egressas é 

a integração em uma Rede Temática, para entrar em mercados maiores, com estratégias 

comuns, o que consideramos um terceiro tipo de relação. Um quarto tipo é a 

subcontratação de uma Empresa Egressa por outra, no caso em que esta recebe uma 

demanda maior do que a sua capacidade de atendimento. Quase todos os casos foram de 

parceria entre estas Empresas Egressas. 

 

Um terceiro conjunto é constituído pelas relações das Empresas Egressas de Grupos de 

Pesquisa Universitários com Empresas Existentes no mercado. Um primeiro tipo é 

quando a Empresa Existente no mercado é cliente da Empresa Egressa. No segundo, a 

Empresa Existente é fornecedora de tecnologia para a Empresa Egressa. O terceiro tipo 

é quando a Empresa Existente é Parceira/ Cliente da Empresa Egressa no 

desenvolvimento de um produto que interesse à primeira. No quarto tipo a relação da 

Empresa Egressa é de parceria estratégica com uma Empresa Existente, para vender 

seus produtos integrados. Outro caso semelhante, o quinto tipo, é quando a Empresa 

Existente inclui no seu produto o da Empresa Egressa. A maior parte das relações entre 

Empresas Egressas de Grupos de Pesquisa Universitários e Empresas Existentes foi de 

parceria. 

 

Os Editais ou Chamadas Públicas estão estimulando um novo conjunto de relações entre 

os três atores sociais: Grupos de Pesquisa Universitários, Empresas Existentes no 

mercado e Empresas Egressas dos Grupos. O primeiro tipo de relação é quando o Grupo 

negocia um projeto cooperativo com Empresa Existente Parceira/ cliente, incluindo 

Empresas Egressas, para desenvolvimento de produto de interesse da Empresa Parceira/ 

cliente, para concorrer a Edital de Pesquisa Cooperativa de um Fundo Setorial. 

 

O segundo tipo de relação é um consórcio de Grupos de Pesquisa Universitários, 

Empresas Existentes e Empresas Egressas, trabalhando em rede, para Projeto que atende 

a Edital com objetivo de desenvolver novas tecnologias ou novos produtos a serem 
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lançados no país. Os diversos atores sociais têm competências específicas 

complementares. 

 

Analisando os tipos de arranjos organizacionais e atividades das interações estudadas, 

por período, observamos que aos poucos novos atores foram se agregando. Até a década 

de 90, as interações se davam principalmente entre um grupo de pesquisa universitário e 

um grupo do centro de pesquisa e desenvolvimento de empresa estatal. A interação 

durante a década de 90 acrescenta, além dos dois atores já citados, um cliente interno da 

empresa, que receberia o produto da interação e, às vezes, a unidade de planejamento 

para a priorização das diversas interações em potencial no ano. 

 

A partir de 2000, com a entrada em operação dos Fundos Setoriais, passam a existir 

duas alternativas de interações. Uma primeira, seguindo o modelo anterior, acrescenta a 

participação de empresas egressas do grupo de pesquisa. O grupo de pesquisa e suas 

empresas egressas, que dominam a mesma tecnologia, participam do grupo misto junto 

com pessoas da empresa cliente/ parceira, desenvolvendo atividades complementares. A 

pequena empresa inovadora egressa do grupo de pesquisa, ao estabelecer uma relação 

de confiança com a empresa cliente, passa a ter uma relação direta com esta em outros 

contratos, que não incluem pesquisa tecnológica, somente desenvolvimento e 

implantação de produto ou serviço. 

 

Uma segunda alternativa é formada por um arranjo organizacional que inclui um ou 

vários atores dos seguintes tipos: Fundos Setoriais, Agências de Fomento, Empresas 

Clientes/ Parceiras, Grupos de Pesquisa Universitários e Empresas Egressas dos Grupos. 

As duas alternativas que passam a coexistir a partir de 2000 são igualmente utilizadas e 

ambas têm como novo ator uma ou mais pequenas empresas inovadoras egressas de 

grupo de pesquisa universitário, com diversos papéis desempenhados. Como esta 

empresa egressa possui a mesma competência em relação à tecnologia base da 

interação, ela realiza, também, atividades relacionadas a engenheirar o produto e de 

implantação deste no cliente interno da empresa parceira. Estas atividades são mais 

adequadas a uma empresa do que a um grupo de pesquisa. Deste modo são atendidas 

necessidades de atividades que o grupo de pesquisa tinha dificuldade em realizar, por 

não serem adequadas ao seu perfil e interesses. 
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Como a capacitação tecnológica existente na Empresa Egressa do Grupo permite que 

ela realize também parte das tarefas de desenvolvimento planejadas em uma interação,  

a Empresa Egressa potencializa a capacidade do Grupo de realização do projeto 

cooperativo com a Empresa Parceira/ cliente. A utilização de Empresas Egressas foi 

citada tanto por dois grupos de pesquisa, quanto por uma Empresa Parceira/ cliente 

como uma solução para que o Grupo de Pesquisa não aumente o seu tamanho, fato 

indesejável por diversos motivos. 

 

Na maioria dos casos houve complementaridade nas atividades relacionadas à inovação, 

no âmbito de uma interação universidade- empresa. Os conhecimentos produzidos no 

grupo de pesquisa eram insumos para a empresa, enquanto informações e especificações 

fundamentais para a geração de conhecimento passaram da empresa para o grupo de 

pesquisa. As empresas realizavam atividades internas de P&D e buscavam 

conhecimentos específicos nos grupos universitários para complementar suas atividades 

de inovação. 

 

O objetivo da interação, citado pelos parceiros, era a transferência e aprendizado de 

conhecimentos tecnológicos. Muitas vezes, principalmente no início, havia uma 

preocupação de apresentação de conhecimentos para o parceiro. Como vimos, houve 

basicamente duas modalidades de interação mais comuns: o projeto cooperativo e o 

projeto conjunto, com a formação de uma equipe mista. No primeiro caso, para que 

fosse possível a transferência de conhecimento tecnológico, havia a necessidade de um 

acompanhamento próximo, com reuniões freqüentes entre as pessoas do grupo de 

pesquisa e aquelas da empresa cliente/ parceira. Em uma interação específica, como 

parte de um aprendizado de como cooperar melhor, foi elaborada uma metodologia 

formalizada de acompanhamento, incluindo a formatação de reuniões, visando a 

eficiência na apresentação do desenvolvimento das atividades e eficácia na transferência 

e aprendizagem dos conhecimentos gerados na interação. 

 

No projeto conjunto, a formação da equipe mista, com pessoas de ambos os parceiros, 

facilitava a troca de conhecimentos entre seus membros. O desenvolvimento da 

tecnologia, mesmo quando havia uma divisão inicial de trabalho entre as sub-equipes de 

cada parceiro, era realizado pela equipe de forma conjunta, com o aperfeiçoamento do 
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protótipo a partir de testes e refinamento de suas partes pelas sub-equipes 

correspondentes. 

 

O conhecimento tecnológico se materializava, para a empresa, na forma de utilização do 

protótipo e a transformação em produto pela empresa até sua efetiva implantação no seu 

cliente final interno. A forma mais concreta de materialização da transferência e 

aprendizagem de conhecimento tecnológico da empresa para o grupo de pesquisa foi a 

modificação de conteúdo de disciplinas ministradas pelos pesquisadores do grupo, ou 

mesmo a criação de novas disciplinas diretamente relacionadas às tecnologias 

desenvolvidas na interação com empresas. Dos quatro Grupos estudados, dois deles 

criaram novas disciplinas a partir dos conhecimentos adquiridos através da interação 

com a Empresa Parceira/ cliente. 

 

O grupo de pesquisa e a empresa/ organização parceira conceituavam produto de 

maneira diferenciada. O grupo chamava produto um estágio anterior de 

desenvolvimento em relação ao conceito da empresa. O que era desenvolvido através de 

uma interação universidade- empresa era um protótipo, que necessitaria da continuidade 

de desenvolvimento na empresa, isto é, de engenheirar o produto, para que de fato ele 

pudesse ser comercializado e considerado um produto pronto. Esta fase de 

desenvolvimento do produto envolve um longo processo de teste, ensaio e erro. 

 

O segundo tipo de conhecimento transferido na relação universidade- empresa, que 

apresentamos em nossa hipótese, foi o conhecimento organizacional. Um dos principais 

aspectos relacionados ao conhecimento organizacional aprendido na interação refere-se 

à gestão da cooperação. Foi confirmada nossa hipótese de que há mudanças contínuas 

nas formas e regras de cooperação resultante da aprendizagem de como cooperar 

melhor. Além desta aprendizagem, houve uma troca de conhecimentos organizacionais 

entre os parceiros. 

 

Houve um aprendizado constante de como trabalhar com a Empresa Parceira/ cliente, 

como apresentar os relatórios, realizar os seminários para discutir os resultados 

alcançados pelo grupo misto, como prestar contas dos recursos recebidos da Empresa 

Parceira/ cliente. Aos poucos foram sendo aperfeiçoados os instrumentos de 

planejamento, gerenciamento, acompanhamento e apresentação de resultados da 
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interação. Foram estabilizados os documentos formais utilizados na interação. Em um 

dos casos, o grupo de pesquisa adotou a metodologia de acompanhamento físico-

financeira existente na Empresa Parceira/ cliente, em um processo de aprendizagem 

planejado e consciente, facilitando o acompanhamento da interação pela Empresa. A 

aprendizagem se deu durante um período em que pessoas da área administrativa-

financeira do Grupo buscaram orientação de suas contrapartes na Empresa e foram 

absorvendo e adaptando a metodologia para as peculiaridades do Grupo de Pesquisa e 

da Universidade. A prática foi aperfeiçoando os instrumentos até que se tornaram 

satisfatórios tanto para o Grupo Universitário, quanto para a Empresa Parceira, 

estabilizando-se a metodologia adotada. Em geral, no início de uma interação entre um 

grupo de pesquisa universitário e uma empresa parceira/ cliente foram contratados 

pequenos projetos avulsos de desenvolvimento ou de solução de problemas. A seguir, 

com o aumento do nível de confiança e o aprendizado de como cooperar, foram 

contratados projetos de mais longo prazo. 

 

Um empreendedor de empresa egressa de grupo de pesquisa descreveu que houve um 

desenvolvimento da relação com o grupo de onde a empresa foi originada, resultando 

em uma aprendizagem de quais tipos de tarefas poderiam ser realizadas pelo grupo e 

quais as que necessariamente teriam que ficar sob a responsabilidade da empresa, a qual 

teria que se estruturar e buscar competências para realizá-las. Depois de um período de 

falta de definição e atritos, houve aprendizagem e evolução da relação resultando no 

conhecimento de qual o papel cada um deveria desempenhar e quais as atividades eram 

relacionadas a estes papéis e deveriam ser realizadas por cada parceiro da interação. 

Após o período inicial de aprendizagem, o empreendedor considerou que a relação 

estabilizou com o reconhecimento de que os parceiros eram complementares no 

processo de interação. 

 

Houve, em todas as interações estudadas, um processo de aprendizagem de como 

cooperar melhor. Os papéis dos atores envolvidos foram ficando mais claros e foram 

criadas normas formais e informais que auxiliaram no aprimoramento da interação. As 

diferenças de cultura organizacional do grupo de pesquisa universitário e da empresa 

foram reconhecidos e fez parte da aprendizagem saber lidar com estas diferenças e 

ajustar as expectativas mútuas quanto aos resultados, construindo uma relação de 

complementação. 
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No caso de interações com empresa cliente que possuía um Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento, e unidades da empresa que eram os clientes internos da interação, 

houve quatro arranjos institucionais para realização das interações que existiam 

concomitantemente: (a) o Centro de P&D contratava o Grupo de Pesquisa para realizar 

tarefas próprias do Centro; (b) o Centro de P&D contratava e repassava os resultados 

para setores da área corporativa, clientes finais da interação; (c) o setor da área 

corporativa fazia uma demanda com especificações ao Centro de P&D, que contratava o 

Grupo de Pesquisa Universitário; e (d) o setor da área corporativa fazia uma demanda 

com especificações diretamente ao Grupo de Pesquisa. Foi informado que, ao longo do 

tempo, houve uma diminuição do número de contratos realizados diretamente com o 

Centro de P&D da Empresa e um aumento no número de contratos realizados 

diretamente  com setores das áreas corporativas, isto é, houve uma descentralização nas 

interações entre o Grupo de Pesquisa Universitário e os clientes internos da Empresa 

Parceira/ cliente. 

 

A partir das análises dos casos, percebemos que havia necessidade de alguns elementos 

na organização de cada parceiro para que uma interação alcançasse os seus objetivos. 

Do lado da universidade, o grupo de pesquisa precisa ter um pesquisador sênior, com 

visão sobre as tecnologias portadoras de futuro em sua área e um corpo técnico, também 

sênior, que seja capaz de identificar os problemas da empresa e juntamente com o 

primeiro possa propor uma solução. Tanto no projeto cooperativo quanto no projeto 

conjunto, é necessária uma equipe para transferir os conhecimentos e implantá-los na 

empresa. No caso do projeto conjunto, esta é uma das tarefas da equipe mista que 

realiza a interação. No projeto cooperativo, há necessidade de uma equipe da empresa 

encarregada de internalizar os resultados, sendo apoiada pelo grupo de pesquisa. Em 

qualquer alternativa, é imprescindível a existência de uma pessoa de nível gerencial na 

empresa, que esteja envolvida e queira realizar a interação. Este gerente terá que 

designar as pessoas para se dedicarem ao projeto e serem encarregadas de internalizar 

os resultados, assim como acompanhar as atividades e avaliar os impactos na empresa. 

 

Encontramos casos em que o Grupo de Pesquisa aprendeu conhecimentos 

organizacionais, principalmente procedimentos de gestão administrativo- financeira, da 

empresa cliente/ parceira, o que facilitou o seu acompanhamento e a prestação de contas 
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para a empresa. Na direção contrária, em outros casos os empreendedores valorizavam 

algumas características organizacionais dos grupos de pesquisa e as implantaram em 

suas empresas, tornando-as diferenciadas em relação à média das empresas do setor. 

Alguns destes aspectos, como a proximidade da diretoria da empresa com os 

empregados, o autocontrole destes com respeito ao horário, o seu compromisso com os 

resultados e maior dedicação em épocas de necessidade de apresentação de resultados, 

levavam a uma relação interpessoal muito positiva com confiança mútua. Em dois casos 

os empregados foram liberados em épocas de dificuldade de pagamento de salários 

pelas empresas, e eles propuseram continuar e apostar na recuperação das empresas, o 

que de fato ocorreu. 

 

Os contratos realizados entre os grupos de pesquisa e seus clientes/ parceiros eram 

diferenciados, dependendo do tipo de organização e suas regras internas, do tempo de 

interação, isto é, do número de projetos seqüenciais, que leva a um aumento de 

confiança mútua, assim como da existência de uma equipe mista para a realização da 

interação, com participação de pessoas de ambas as organizações. Com o tempo houve 

uma aprendizagem sobre a organização do parceiro, inclusive dos relacionamentos com 

e entre os clientes internos. Este era um conhecimento organizacional tácito, não 

formalizado, que auxiliava nas negociações dos contratos. 

 

Verificamos que a transferência de tecnologia sob a forma de um novo produto para 

uma empresa existente implicava não só na internalização do produto pela empresa, 

como também na transformação da sua estrutura e processos para implantar a nova linha 

de produção. Estes são conhecimentos organizacionais da área de engenharia de 

produção, não existentes no grupo de pesquisa parceiro, porém que podem ser obtidos 

em outras áreas da universidade. 

 

A terceira dimensão do conhecimento transferido na interação universidade- empresa é 

a cultural, relacionada aos valores e crenças existentes em cada ator e que passam a 

serem compartilhados entre os parceiros. Estes são apreendidos e internalizados pouco a 

pouco com o decorrer da interação. 

 

Segundo uma pessoa ponte, que participa tanto do grupo de pesquisa quanto da 

empresa, a cultura acadêmica tem por foco o objeto da pesquisa e a cultura empresarial, 
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a prestação de serviço e faturamento. Uma vez que há dificuldades nas interações 

universidade- empresa devido às diferenças entre as culturas acadêmica e empresarial, 

há um aprendizado de cada parceiro ao lidar com o outro, no âmbito da interação. São 

definidas tarefas adequadas ao perfil de cada um, são realizadas mudanças que 

aproximem ou complementem as práticas dos parceiros e é elaborada e implantada 

metodologia que permita a convivência daqueles valores, crenças e práticas que 

necessitem se manter diferenciados. 

 

Na visão de um coordenador de interação, por parte da empresa, a cultura acadêmica se 

divide em duas subculturas, a científica e a tecnológica. A científica abrange os estudos 

e soluções em laboratório e a tecnológica inclui a construção de protótipos e testes pré-

industriais nas instalações da empresa parceira/cliente. O Centro de Pesquisa e 

Desenvolvimento de uma empresa tem uma cultura organizacional que inclui elementos 

da cultura acadêmica e da cultura empresarial. Desta maneira, tem maior facilidade de 

realizar interações com os grupos de pesquisa universitários. O grupo de pesquisa 

universitário que realiza interações com empresas tem uma cultura organizacional 

também diferente dos outros grupos de pesquisa, incluindo elementos da cultura 

empresarial através da aprendizagem dos conhecimentos organizacionais e culturais 

através das suas atividades conjuntas com as empresas parceiras/ clientes. 

 

A forma de avaliação de mérito acadêmico somente reconhece como produto a 

elaboração de artigos, e sua publicação em revistas reconhecidas ou apresentação em 

congressos, e a orientação de mestrandos e doutorandos, não valorizando o 

desenvolvimento de tecnologia, produto ou serviço. Esta forma de avaliação de mérito 

obrigava o grupo de pesquisa que realizava interação com empresas a se esforçar para 

acoplar as atividades reconhecidas pela avaliação acadêmica ao desenvolvimento de 

protótipo de produtos e serviços. As questões levantadas nas interações, que 

necessitavam de pesquisa, eram propostas aos alunos em nível de mestrado e doutorado 

como tema de dissertação ou tese, quando o cronograma da interação era compatível 

com o cronograma deste tipo de formação. Havia um incentivo por parte destes grupos 

de pesquisa para que os integrantes dos grupos mistos ou os envolvidos na interação, de 

ambos os atores sociais, escrevessem artigos relacionados às tecnologias desenvolvidas, 

para cumprir as exigências da avaliação. Não bastava desenvolver os protótipos e 

auxiliar as empresas a implantar os produtos e serviços. Era necessário, também, 
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publicar e apresentar artigos em congressos sobre estes desenvolvimentos. A 

participação de pessoas dos parceiros na elaboração destes artigos garantia que a 

exposição dos assuntos não abordasse aqueles que necessitassem de sigilo. 

 

As características da cultura acadêmica incluíam a metodologia de trabalho focada em 

projetos, onde não há controle de horário, porém era colocada data para entrega do 

resultado. Existia um coordenador para cada projeto. As pessoas eram multi-tarefas, 

participando de vários projetos ao mesmo tempo, com parte de suas horas em cada um 

deles de acordo com as necessidades específicas. 

 

Há uma diferença de concepção do tempo na cultura acadêmica e na empresarial. Na 

empresarial o tempo significa dinheiro, as atividades desenvolvidas estão associadas ao 

tempo que levou para serem realizadas e ao seu custo, que será cobrado do cliente. O 

cálculo do cronograma e do custo do projeto é fundamental para a remuneração da 

empresa. O atraso no cronograma leva à perda de clientes. 

 

Reconhecemos características empreendedoras tanto nos coordenadores das interações 

do lado do grupo de pesquisa quanto do lado da empresa. Estes intra-empreendedores, 

isto é, os empreendedores dentro de suas organizações, são pessoas chave para o 

sucesso das interações. Também encontramos estas características nos empreendedores 

que criaram e que estavam desenvolvendo as pequenas empresas inovadoras egressas 

dos grupos de pesquisa universitários, o que era esperado. 

 

Os principais valores citados pelos participantes, tanto do grupo de pesquisa quanto da 

empresa, no âmbito das interações foram a confiança, a cooperação e a parceria. Já 

vimos que a confiança é a base da interação universidade- empresa. E a cooperação e a 

parceria são características da cultura acadêmica que são absorvidas principalmente 

pelas Empresas Egressas dos Grupos. A parceria é um valor que proporciona a 

realização de pesquisa e desenvolvimento com grupos de pesquisa e com outras 

empresas, assim como a customização de produtos/ serviços em cooperação com seus 

clientes, fidelizando-os. A colaboração é um valor que permite à equipe da empresa o 

desenvolvimento contínuo de novos produtos e a identificação de novos nichos de 

mercado. Estes valores vão se fortificando com o tempo de interação. Outro valor foi o 

sigilo, parte da cultura empresarial, que o grupo de pesquisa aprendeu a lidar. Uma das 
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principais crenças compartilhadas era a vantagem de se criar um grupo misto, com 

pessoas do grupo de pesquisa e da empresa, trabalhando juntos para realizar a interação. 

Encontramos que este mecanismo era bastante difundido nas interações estudadas. 

 

Havia uma complementação das atividades dos grupos de pesquisa universitários e das 

pequenas empresas inovadoras egressas destes grupos. Os grupos desenvolviam novas 

tecnologias até o estágio de protótipo, em conjunto com as empresas. O 

desenvolvimento do produto até a sua inserção no mercado era realizado pelas 

empresas, incluindo a sua venda, manutenção, atualização e customização necessária 

para atendimento às necessidades dos clientes. Os projetos cooperativos financiados 

pelos diversos Fundos Setoriais apresentaram esta metodologia e divisão de trabalho 

entre os parceiros. 

 

Analisando os grupos de pesquisa da PUC-Rio, em conjunto com o pesquisador Dr. 

Henry Etzkowitz, este chamou a atenção de que os grupos estariam em diferentes 

estágios de desenvolvimento quanto às suas características empreendedoras. Um 

aprofundamento nesta análise nos permitiu criar uma tipologia caracterizando a 

evolução de grupos representativos da “Universidade de Pesquisa” e aqueles 

característicos da “Universidade Empreendedora”. Como este tipo de análise não estava 

previsto no projeto de pesquisa inicial, foi necessário buscarmos os fundamentos 

teóricos sobre os conceitos de diversos autores sobre “Universidade Empreendedora”. 

Com base nestes conceitos e nas análises dos grupos, propusemos a caracterização de 

três tipos de grupos de pesquisa e de dois tipos de universidades, que apresentamos a 

seguir. 

 

O Grupo de Pesquisa “Tradicional”, característico de uma Universidade de Pesquisa, 

tem como principal preocupação a formação de recursos humanos para atender às 

necessidades de mão de obra para as empresas e para a academia. As atividades de 

parceria do Grupo com empresas são necessárias para que a qualidade da formação, 

mais empresarial, atenda à demanda das empresas. A formação dos alunos é 

especializada em determinada área do conhecimento. Os tipos de pesquisa realizados 

pelo Grupo “Tradicional” são a pesquisa fundamental, a aplicada e a tecnológica, 

produzindo conhecimento divulgado através de artigos em revistas científicas e 

apresentação em congressos, além de protótipos, processos ou serviços para atender à 



 

 309

demanda de empresas parceiras, já existentes no mercado. O Grupo de Pesquisa 

“Tradicional” não estimula a formação empreendedora, apenas esta é utilizada 

individualmente por alunos que tenham interesse particular de formar uma empresa. Os 

produtos esperados pelo Grupo “Tradicional” são recursos humanos de alta qualificação 

para os mercados empresarial e acadêmico. Como conseqüência, não há articulação 

deste Grupo com incubadoras, não há pré-incubação como uma atividade do Grupo. 

Não há relacionamento e parceria definidos com as Empresas Egressas do Grupo. 

 

O Grupo de Pesquisa “Empreendedor”, característico da “Universidade 

Empreendedora”, forma recursos humanos para a academia, para as empresas existentes 

e para gerar novas empresas. Neste Grupo, o foco da formação tecnológica é em 

protótipos ou serviços que viabilizem a criação de uma empresa. É necessária, também, 

formação em gestão empresarial, abrangendo planos de negócios, metodologias e 

software de gestão, gestão financeira, aspectos jurídicos e marketing. Existem outros 

aspectos que complementam esta formação, que motivaram a criação das quatorze 

disciplinas do Programa de Formação de Empreendedores. Desta maneira, a formação 

empreendedora é considerada complementar à formação realizada pelo Grupo. O Grupo 

“Empreendedor” dá ênfase às atividades que gerem novas empresas ou que resultem na 

transferência de tecnologia para empresas do mercado, contribuindo para a capacitação 

tecnológica destas empresas. Os produtos esperados deste Grupo são recursos humanos 

de alta qualificação, tanto para os mercados acadêmico e empresarial, quanto para gerar 

novas empresas, assim como a própria geração de Empresas Egressas do Grupo. Para 

tanto, no Grupo de Pesquisa “Empreendedor” a pré-incubação é uma atividade regular, 

com recursos não reembolsáveis e/ou bolsas tecnológicas ou científicas alocadas aos 

alunos com projetos pré-incubados. Há estreita articulação com a Incubadora de 

Empresas e com o Parque Tecnológico, visando o crescimento e a consolidação das 

empresas geradas no Grupo. Há uma estratégia de desenvolvimento da relação com as 

empresas egressas do Grupo. Estas são incluídas nos projetos cooperativos e utilizam os 

alunos participantes destes projetos como mão-de-obra qualificada em suas fases de 

crescimento e demanda de recursos humanos. 

 

O Grupo de Pesquisa “em Transição”, como o próprio nome sugere, se diferencia do 

“Tradicional”, porém ainda não possui todas as características do “Empreendedor”. 

Poderíamos considerá-lo em uma trajetória de mudanças em direção ao Grupo de 
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Pesquisa “Empreendedor”. O Grupo “em Transição” tem o mesmo tipo de formação de 

recursos humanos que o “Tradicional”, isto é, formação especializada em determinada 

área do conhecimento. Os produtos deste Grupo são artigos em revistas científicas e 

para apresentação em congressos, além de protótipos, processos ou serviços para 

atender à demanda de empresas do mercado e das empresas egressas do Grupo. A 

formação empreendedora não é estimulada pelo Grupo, porém é utilizada 

individualmente por alunos interessados em criar empresas. Os produtos esperados são 

recursos humanos de alta qualidade para os mercados acadêmico e empresarial. Não há 

pré-incubação no Grupo, nem articulação com Incubadora de Empresas e Parque 

Tecnológico. Porém, há relacionamento e parceria definidos com as empresas egressas 

do Grupo. 

 

Com a mudança da cultura organizacional da Universidade no sentido de valorização do 

empreendedorismo, há uma evolução da “Universidade de Pesquisa” em direção à 

“Universidade Empreendedora”. Esta se dá através da evolução dos Grupos de Pesquisa 

“Tradicionais” para Grupos de Pesquisa “Empreendedores”, passando ou não pela etapa 

de Grupos de Pesquisa “em Transição”. O conceito de “Universidade Empreendedora” 

que adotamos é baseado, principalmente, na cultura organizacional empreendedora que 

se reflete diretamente na prática de uma boa parte dos seus grupos de pesquisa que se 

transformaram em empreendedores, somado a um Programa de Formação de 

Empreendedores da universidade como um todo. Passamos a descrever as 

características da “Universidade de Pesquisa” e da “Universidade Empreendedora”. 

 

A “Universidade de Pesquisa” tem como objetivo o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Forma recursos humanos para a academia e para as empresas do mercado. Esta 

formação é especializada nas diversas áreas do conhecimento ou setores da economia. 

Oferece algumas disciplinas eletivas de empreendedorismo. Realiza pesquisa 

fundamental, aplicada e tecnológica, além de protótipos, processos ou serviços, para 

atender às demandas das empresas do mercado. O produto são recursos humanos 

qualificados para os mercados empresarial e acadêmico, além de artigos para publicação 

em revistas científicas e para apresentação em congressos, assim como soluções, 

protótipos, processos ou serviços para empresas existentes. Seu objetivo principal é a 

graduação de alunos qualificados profissionalmente. 
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A “Universidade Empreendedora” tem por objetivo, além o ensino, da pesquisa e da 

extensão, também o desenvolvimento econômico. Além de formar recursos humanos 

para a academia e para as empresas no mercado, forma empreendedores para criar as 

próprias empresas. Além da formação especializada em alguma área do conhecimento 

ou setor da economia, acrescenta e incentiva seus alunos a possuírem formação também 

em áreas relacionadas à gestão empresarial e correlatas. A “Universidade 

Empreendedora”, além de pesquisa fundamental, aplicada e tecnológica e protótipos, 

processos ou serviços para atender à demanda de empresas existentes, considera 

fundamental realizar estas atividades e produtos para gerar novas empresas e prioriza a 

transferência de tecnologia para empresas existentes com a preocupação de sua 

capacitação tecnológica. Os produtos desta Universidade, portanto, além de recursos 

humanos qualificados para os mercados empresarial e acadêmico, também são 

empreendedores para gerar empresas, assim como a própria criação de empresas 

egressas de grupos universitários. A formação empreendedora é articulada e abrangente, 

oferecida como uma segunda área de competência. Além da graduação de alunos, há 

regularmente a graduação de empresas, como cerimônia análoga. Há pré-incubação 

como atividade regular dos laboratórios de pesquisa e da incubadora de empresas. O 

Núcleo de Propriedade Intelectual é uma unidade complementar obrigatória articulada 

com os grupos de pesquisa e os laboratórios, com a Incubadora de Empresas e com o 

Parque Tecnológico. A Incubadora de Empresas é uma unidade complementar 

obrigatória, assim como o Parque Tecnológico, articulados com os grupos de pesquisa e 

laboratórios, criando condições para a geração e desenvolvimento de empresas egressas 

dos grupos de pesquisa. 

 

A “Universidade Empreendedora” se distingue da “Universidade de Pesquisa” pelo seu 

novo objetivo de contribuir diretamente para o desenvolvimento econômico, através da 

criação e desenvolvimento de empresas inovadoras egressas de seus grupos de pesquisa. 

Estas, por serem baseadas em tecnologia no estado da arte, têm maior probabilidade de 

crescimento acelerado do que a média das empresas. A “Universidade Empreendedora”, 

para criar e desenvolver empresas inovadoras, necessita do conjunto de atividades 

apresentadas acima, que são acrescidas às da “Universidade de Pesquisa”. Podemos 

considerar a “Universidade Empreendedora” um novo tipo de universidade, já existente 

em outros países, porém apenas despontando como alternativa futura mais adequada às 

necessidades de formação de recursos humanos e de desenvolvimento econômico 
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brasileiro. A existência de um novo tipo de empresário brasileiro, o empreendedor 

formado na universidade, que valoriza a inovação e tem facilidade de parceria com 

grupos de pesquisa universitários, levará a uma maior capacitação tecnológica das 

empresas, constante inovação em seus produtos e/ou serviços, resultando em sua maior 

competitividade no mercado. 

 

A geração de Empresas Egressas de Grupo de Pesquisa Universitário depende de quatro 

condições: (a) interesse de pessoas em criar empresas; (b) apoio do Coordenador do 

Grupo de Pesquisa; (c) financiamento para os empreendedores realizarem seu plano de 

negócio e para o Grupo de Pesquisa oferecer infra-estrutura aos empreendedores (Pré-

incubação Laboratorial); e (d) existência de uma conjuntura econômica favorável para 

abrir empresas. O interesse de pessoas na criação de empresas depende, inicialmente, 

dos valores repassados pelo ambiente familiar. Em segundo lugar a existência de 

disseminação da cultura empreendedora no ambiente universitário, tanto na graduação 

quanto na pós-graduração, através de um amplo Programa de Formação de 

Empreendedores de qualidade, assim como no Grupo de Pesquisa/ Laboratório, local da 

formação tecnológica dos alunos, futuros empreendedores. É fundamental que a escolha 

do objetivo da dissertação de mestrado ou da tese de doutorado do aluno seja realizada 

em conjunto com um orientador que conheça o mercado das tecnologias que o Grupo 

desenvolve, de modo a aumentar a chance de desenvolvimento das Empresas Egressas. 

 

Encontramos a tendência de evolução de um dos grupos de pesquisa “tradicional” para 

grupo de pesquisa “em transição”. Não foi possível ainda identificar uma tendência de 

evolução dos dois grupos de pesquisa “em transição” em direção ao grupo de pesquisa 

“empreendedor”. 

 

Nós apostamos que o diferencial da PUC-Rio, enquando universidade privada, será 

transformar-se em uma “Universidade Empreendedora”, incluindo em seus objetivos a 

formação de empreendedores e de empresas. Para isto os principais Laboratórios 

incluiríam a função de pré-incubação laboratorial. A orientação dos alunos realizada 

pelos docentes de seus departamentos, levaria em conta a tendência dos alunos que 

optassem por abrir empresas, auxiliando na escolha de problemáticas e tecnologias que 

melhor atendesse a demandas do mercado, ou de alguns nichos. Os docentes 
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incentivariam a escolha de disciplinas do Programa de Formação de Empreendedores, e 

as incubadoras teriam uma estreita relação com os Laboratórios para orientar a 

elaboração de planos de negócios. A graduação de empresas teria importância 

institucional similar à cerimônia de formatura dos alunos que terminam seus cursos. Um 

diferencial não menos importante é o estímulo aos projetos incubados pela Incubadora 

Social de Desenvolvimento de Comunidades. Estes são fundamentais para completar os 

objetivos de formação de empreendedores em comunidades carentes e desenvolvimento 

concomitante da própria comunidade, o que consideramos uma característica própria de 

uma Universidade Católica. 

 

Duas atividades são particularmente fundamentais para o desempenho da “Universidade 

Empreendedora”: Pré-incubação Laboratorial e Núcleo de Propriedade Intelectual. A 

Pré-incubação Laboratorial é conceituada como a pré-incubação de um projeto, 

fisicamente, no Laboratório ou Grupo de Pesquisa que desenvolveu a tecnologia base 

deste projeto. Os pesquisadores do Laboratório/ Grupo de Pesquisa orientam 

tecnologicamente o projeto, enquanto a orientação com relação ao desenvolvimento do 

negócio seria realizada por pessoas integrantes da função de pré-incubação da 

Incubadora de Empresas, utilizando as disciplinas ofertadas pelo Programa de Formação 

de Empreendedores. O projeto receberia uma dupla orientação, tecnológica e de 

negócio, exigindo que houvesse uma integração efetiva entre as pessoas atuando na pré-

incubação e os pesquisadores/ docentes/ orientadores dos Laboratórios/ Grupo de 

Pesquisa Universitários. 

 

Para a Pré-incubação Laboratorial alcançar o aumento de escalabilidade na geração de 

empresas oriundas da universidade, é necessária uma atividade institucional, constante e 

valorizada de prospecção de tecnologias, protótipos e/ou serviços junto aos grupos de 

pesquisa e laboratórios. Estas tecnologias, protótipos e/ou serviços tanto podem ser 

gerados a partir de pesquisas cooperativas com empresas e/ou outras instituições de 

pesquisa, a partir de linhas de pesquisa dos pesquisadores e/ou como parte de 

dissertações de mestrado e teses de doutorado. O perfil das pessoas que atuariam nesta 

atividade de prospecção deve incluir experiência acadêmica, de inovação, empresarial e, 

também, de capital empreendedor (capital de risco), para que possa reconhecer aqueles 

projetos que são boas oportunidades de negócios.  
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Após vários formatos de atuação da função de Pré-incubação, atualmente as pessoas da 

Pré-incubadora do Instituto Gênesis realizam a prospecção através da rede de relações 

entre os alunos que realizam dissertações de mestrado ou teses de doutorado nos 

Laboratórios/ Grupos de Pesquisa da PUC-Rio. Em cada conversa que visa explicar as 

atividades relacionadas à Pré-incubação, é incluída a indicação pelo entrevistado, de 

outros alunos em condições semelhantes, com interesse em criar empresas inovadoras. 

Um aspecto importante para a implantação da Pré-incubação Laboratorial é o incentivo 

e apoio financeiro aos empreendedores e aos projetos resultantes de uma seleção que 

analise o seu potencial. 

 

Outras atividades fundamentais para o bom desempenho da “Universidade 

Empreendedora” são aquelas relacionadas ao Núcleo de Propriedade Intelectual. Este 

tem como objetivos: (a) promover a disseminação da cultura da propriedade intelectual; 

(b) propor políticas em relação à propriedade intelectual na instituição de pesquisa; e (c) 

implementar ações destinadas à proteção, valoração e comercialização da tecnologia 

oriunda do conhecimento gerado na Instituição de Pesquisa (Missão do ENPI – 

Escritório de Negócios em Propriedade Intelectual da PUC-Rio, abril de 2005). 

 

Os convênios existentes de pesquisas cooperativas, em geral, definiam que a 

propriedade intelectual era 100% da empresa parceira/ cliente, pois só considerava os 

recursos financeiros aportados pela empresa. Cabe ao Núcleo de Propriedade Intelectual 

– NPI enfatizar o valor: (a) dos anos que o pesquisador estudou/ trabalhou no assunto da 

pesquisa cooperativa; (b) os anos em que a Universidade investiu no pesquisador; e (c) 

o investimento realizado nos Laboratórios onde é desenvolvida a pesquisa. Com base 

nestes argumentos, o NPI auxilia os grupos de pesquisa a negociar os convênios com 

empresas considerando 50% de propriedade intelectual para cada parceiro, universidade 

e empresa. 

 

Com relação às Políticas Públicas para Estímulo à Interação Universidade-Empresa e à 

Criação e Desenvolvimento de Empresas Inovadoras, considerando: 

• que as interações tendem a começar com projetos mais curtos, possibilitando uma 

aprendizagem sobre o parceiro, e então vão sendo contratadas pesquisas de mais 

longo prazo; 
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• que mais tempo de interação com projetos subseqüentes leva a maior estabilidade e 

continuidade na interação Universidade-Empresa; 

• que há complementação de funções entre os laboratórios/ grupos de pesquisa e as 

unidades do Instituto de Empreendedorismo da universidade, tanto o Programa de 

Formação de Empreendedores, a Pré-incubação, a Incubadora Tecnológica, a Pós-

incubação e o Parque Tecnológico; 

 

concluímos: 

• que as Políticas Públicas, visando a interação Universidade-Empresa, devem 

estimular interações, mesmo de projetos específicos e relativamente curtos, com 

recursos não-reembolsáveis e contrapartida por parte da Empresa, quando for o 

caso. Uma vez que a interação com Grupos de Pesquisa Universitários demonstre 

ser uma alternativa de capacitação tecnológica para a Empresa, ela vai utilizar 

outros meios de financiamento, participando das oportunidades criadas pelos 

diversos instrumentos governamentais de estímulo à inovação, como a renúncia 

fiscal, os recursos reembolsáveis e o capital empreendedor; 

 

• que as Políticas Públicas, visando a criação e desenvolvimento de empresas 

inovadoras, egressas de grupos de pesquisa universitários ou não, devem apoiar 

estas empresas desde a sua fase de Pré-incubação Laboratorial, incubação e 

graduação, com recursos não reembolsáveis ou capital semente. As empresas 

inovadoras deveriam ter disponíveis instrumentos diferenciados de recursos não 

reembolsáveis para pesquisas cooperativas; recursos reembolsáveis adequados a este 

tipo de empresa e capital empreendedor. Para isto, as Posíticas Públicas devem 

incentivar e criar condições para o aumento da oferta de capital empreendedor 

através de Investidores Anjos, Fundos de Capital Semente e Fundos de Capital de 

Risco. As Políticas Públicas necessitam abarcar instrumentos complementares, 

ofertados pelas diversas agências de fomento da área de C, T & I, de uma forma 

regular, de modo que as empresas possam ir usufruindo dos diversos mecanismos 

sem haver uma solução de continuidade. 

 

A seqüência deste trabalho leva à ampliação do conceito de “Universidade 

Empreendedora”, incorporando a sua atuação no âmbito da região onde está inserida. 
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Esta ampliação já apareceu em alguns autores como Etzkowitz. A própria PUC-Rio é 

um caso interessante, que pode ser analisado através da sua postura pró-ativa de 

estímulo à criação de empresas demandadas pelos setores que são foco da Universidade, 

clientes da Incubadora Tecnológica, assim como pela atuação da Incubadora Cultural, 

da Incubadora de Design de Jóias e da Incubadora Social de Comunidades. 

 

As análises dos três tipos de grupos de pesquisa – “tradicional”, “empreendedor” e “em 

transição” – relacionados aos dois tipos de universidade – “de pesquisa” e 

“empreendedora”, permitiram-nos constatar que esses tipos expressam um processo 

evolutivo iniciado nos anos 90, resultado de um conjunto de mudanças de 

comportamento, de valores e de práticas organizacionais apresentado anteriormente. Em 

conclusão, consideramos que este processo está na origem de mudanças mais profundas 

na capacidade de valorização econômica dos conhecimentos gerados através de 

pesquisas acadêmicas, mudanças estas que tendem a se intensificar na presente década. 
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7. ANEXOS 

7.1. ROTEIROS DE ENTREVISTA 

7.1.1. Roteiro de Entrevista do Grupo de Pesquisa 

1. Quando teve início a interação? 

2. Quem teve a iniciativa? 

3. Quais as motivações do Grupo de Pesquisa (GP) e da Empresa Parceira (EP)? 

4. Quais os objetivos da interação?  

5. Eles estão explicitados em algum documento da época? 

6. A história da interação poderia ser descrita por etapas? Quais e como se 
caracterizam? 

7. A interação pressupunha uma transferência de conhecimentos entre os parceiros? 

8. Quais os tipos de conhecimentos seriam transferidos do GP para a EP, e quais 
aqueles da EP para o GP? 

9. Houve alguma pessoa em especial que liderou o processo de interação por parte do 
GP? 

10. Quais as pessoas do GP que estavam envolvidas no início da interação e qual a sua 
função? 

11. As pessoas envolvidas na interação possuiam os conhecimentos necessários à 
realização dos objetivos da interação ou foram necessárias ações de capacitação? 
Quais? 

12. Foi necessário ampliar a equipe para complementar as competências necessárias à 
interação? 

13. Como foi evoluindo o perfil da equipe envolvida? 

14. As pessoas da EP envolvidas na interação possuiam conhecimentos necessários à 
transferência de conhecimentos ou foram necessárias ações de capacitação? Quais? 

15. Quais os conhecimentos científicos e tecnológicos existiam no GP para que ele se 
qualificasse como parceiro na interação? 

16. Quais os conhecimentos científicos e tecnológicos existiam ou teriam que ser 
adquiridos pela EP para que fosse possível transferir com sucesso o conhecimento 
gerado na interação? 

17. Quais os mecanismos foram utilizados para garantir a propriedade intelectual do 
conhecimento desenvolvido na interação? 

18. Foram requeridas patentes? Quais? 

19. Como foi acordada a propriedade intelectual do conhecimento desenvolvido na 
interação? 

20. O conhecimento gerado na interação teve diferentes usos do que aquele inicialmente 
previsto? 

21. Como as equipes de cada parceiro se relacionavam? 
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22. Quais os contratos realizados entre os parceiros ao longo da interação? 

23. Além do contrato, quais as normas existentes na interação, formais e informais? 

24. Qual a distribuição de tarefas e de responsabilidades entre os parceiros? 

25. Poderíamos dizer que houve diferentes modalidades de cooperação entre os 
parceiros ao longo da interação? Quais? 

26. Como foi realizado o gerenciamento da interface entre o GP e a EP? 

27. Quem foram as pessoas responsáveis pela orientação da P&D? 

28. Quais as atividades previstas e quais as realizadas com o objetivo de transferência 
do conhecimento gerado na interação? 

29. Quais os instrumentos utilizados na transferência do conhecimento gerado na 
interação? 

30. Houve disponibilização dos recursos humanos necessários para a transferência de 
conhecimentos? 

31. Quais as atividades de avaliação da interação foram planejadas e quais as 
realizadas? 

32. Quais os resultados destas avaliações? 

33. Quais os impactos destas avaliações na interação? 

34. Houve mudanças em função das avaliações? Quais? 

35. Quais os aspectos eram mais diferenciados em cada parceiro e como evoluiram ao 
longo da interação? 

36. Quais os motivos de conflitos havidos ao longo da interação? 

37. Como foram gerenciados os conflitos? 

38. Como foi a evolução dos conflitos entre os parceiros? 

39. A percepção do tempo previsto para as diversas etapas/tarefas da interação era a 
mesma para ambos os parceiros? Qual a diferença? 

40. O tempo previsto para as etapas/tarefas da interação coincidiam ou se diferenciavam 
do tempo de realização delas? 

41. Os conceitos relativos aos estágios de desenvolvimento do produto pelos parceiros 
eram coincidentes ou divergiam? Como foram evoluindo ao longo da interação? 

42. Foi criada alguma empresa a partir do conhecimento gerado na interação? 

43. Quem foram as pessoas que fundaram esta empresa? 

44. Esta empresa continua a ter um relacionamento com o GP? Qual? 
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7.1.2. Roteiro de Entrevista da Empresa Parceira/ cliente 

1. Quando teve início a interação? 

2. Quem teve a iniciativa? 

3. Na sua visão, quais as motivações do Grupo de Pesquisa (GP) e da Empresa 
Parceira (EP)? 

4. Quais os objetivos da interação?  

5. Eles estão explicitados em algum documento da época? 

6. A história da interação poderia ser descrita por etapas? Quais e como se 
caracterizam? 

7. A interação pressupunha uma transferência de conhecimentos entre os parceiros? 

8. Quais os tipos de conhecimentos seriam transferidos do GP para a EP, e quais 
aqueles da EP para o GP? 

9. Havia na EP algum setor que tivesse como um de seus objetivos aquele definido 
para a interação? 

10. Houve alguma pessoa em especial que liderou o processo de interação por parte da 
EP? 

11. Quais as pessoas da EP que estavam envolvidas no início da interação, e qual a sua 
função? 

12. Quais as pessoas da EP que foram sendo envolvidas ao longo da interação, e qual a 
sua função? 

13. As pessoas envolvidas na interação possuiam conhecimentos necessários à 
transferência de conhecimentos ou foram necessárias ações de capacitação? Quais? 

14. Quais os conhecimentos científicos e tecnológicos existiam no GP para que ele se 
qualificasse como parceiro na interação? 

15. Quais os conhecimentos científicos e tecnológicos existiam ou teriam que ser 
adquiridos pela EP para que fosse possível transferir com sucesso o conhecimento 
gerado na interação? 

16. Quais os mecanismos foram utilizados para garantir a propriedade intelectual do 
conhecimento desenvolvido na interação? 

17. Foram requeridas patentes? Quais? 

18. Como foi acordada a propriedade intelectual do conhecimento desenvolvido na 
interação? 

19. O conhecimento gerado na interação teve diferentes usos do que aquele inicialmente 
previsto? 

20. Como as equipes de cada parceiro se relacionavam? Ou era um grupo misto? 

21. Quais os contratos realizados entre os parceiros ao longo da interação? 

22. Além do contrato, quais as normas existentes na interação, formais e informais? 

23. Qual a distribuição de tarefas e de responsabilidades entre os parceiros? 
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24. Poderíamos dizer que houve diferentes modalidades de cooperação entre os 
parceiros ao longo da interação? Quais? 

25. Como foi realizado o gerenciamento da interface entre o GP e a EP? 

26. Como foi realizado o gerenciamento das interfaces entre as sub-unidades da EP 
envolvidas na interação? 

27. Quem foram as pessoas responsáveis pela aprovação do Projeto na EP? 

28. Quem foram as pessoas responsáveis pelo acompanhamento do Projeto na EP? 

29. Quem foram as pessoas responsáveis pela aprovação de gastos do Projeto na EP? 

30. Quem foram as pessoas responsáveis pela aprovação das Prestações de Contas do 
Projeto na EP? 

31. Quem foram as pessoas responsáveis pela aprovação do Resultado Final da 
interação na EP? 

32. Quem foram as pessoas responsáveis pela orientação da P&D? 

33. Quem foram as pessoas responsáveis, na EP, pela aprovação de novos Projetos (se 
foi o caso), no âmbito da interação? 

34. Quais as atividades previstas e quais as realizadas com o objetivo de transferência 
do conhecimento gerado na interação? 

35. Quais os instrumentos utilizados na transferência do conhecimento gerado na 
interação? 

36. Houve disponibilização dos recursos humanos necessários para a transferência de 
conhecimentos? 

37. Quais as atividades de avaliação da interação foram planejadas e quais as 
realizadas? 

38. Quais os resultados destas avaliações? 

39. Quais os impactos destas avaliações na interação? 

40. Houve mudanças em função das avaliações? Quais? 

41. Quais os aspectos eram mais diferenciados em cada parceiro e como evoluiram ao 
longo da interação? 

42. Quais os motivos de conflitos havidos ao longo da interação? 

43. Como foram gerenciados os conflitos? 

44. Como foi a evolução dos conflitos entre os parceiros? 

45. A percepção do tempo previsto para as diversas etapas/tarefas da interação era a 
mesma para ambos os parceiros? Qual a diferença? 

46. O tempo previsto para as etapas/tarefas da interação coincidiam ou se diferenciavam 
do tempo de realização delas? 

47. Os conceitos relativos aos estágios de desenvolvimento do produto pelos parceiros 
eram coincidentes ou divergiam? Como foram evoluindo ao longo da interação? 
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7.1.3. Roteiro de Entrevista de Empresa Egressa do 
Grupo de Pesquisa/ Laboratório Universitário 

1. Quando teve início a empresa egressa (EE) do Grupo de Pesquisa (GP)? 

2. Quais as trajetórias dos empreendedores até abrir a EE? 

3. Quais as motivações dos empreendedores? 

4. Quais os produtos ou serviços da EE? 

5. Qual o mercado da EE? 

6. Como adquirem informações sobre o mercado dos produtos/ serviços da EE? 

7. A história da EE poderia ser descrita por etapas? Quais e como se caracterizam? 

8. Houve alguma pessoa em especial no GP que incentivou o processo de criação da 
EE? 

9. Quais as pessoas do GP que estavam envolvidas na criação da EE e qual a sua 
função? 

10. As pessoas envolvidas na criação da EE possuiam os conhecimentos necessários ou 
foram realizadas ações de capacitação? Quais? Quais os tipos de conhecimentos 
foram adquiridos no processo de montagem da EE? 

11. Como foi a transferência de conhecimentos do GP para a EE?  

12. Quais os tipos de conhecimentos foram transferidos do GP para a EE, e quais 
aqueles da EE para o GP? (Tecnológicos, Organizacionais, Culturais) 

13. Quais os conhecimentos científicos e tecnológicos existiam ou teriam que ser 
adquiridos pela EE para que fosse possível criar e desenvolver a EE? 

14. Os conceitos relativos aos estágios de desenvolvimento do produto/ serviço pelos 
empreendedores foram evoluindo ao longo do tempo? 

15. Foi necessário ampliar a equipe para complementar as competências necessárias à 
criação da EE? 

16. Como foi evoluindo o perfil da equipe da EE? 

17. Quais as atividades foram realizadas visando a elaboração do primeiro Plano de 
Negócios da EE? 

18. Qual a periodicidade de revisão do Plano de Negócios? 

19. Quais os usos específicos do Plano de Negócios? 

20. Houve recursos financeiros suficientes para a criação da EE? Qual a sua origem? 

21. Quais os mecanismos foram utilizados para garantir a propriedade intelectual do 
conhecimento desenvolvido na EE ou transferido do GP? 

22. Foram requeridas patentes? Quais? 

23. Como foi acordada a propriedade intelectual do conhecimento desenvolvido no 
GP? 

24. Como as equipes do GP e da EE se relacionavam? 

25. Quais os contratos realizados entre o GP e a EE? 
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26. Além do contrato, quais as normas existentes entre o GP e a EE, formais e 
informais? 

27. Qual a distribuição de tarefas e de responsabilidades entre o GP e a EE? 

28. Poderíamos dizer que houve diferentes modalidades de cooperação entre o GP e a 
EE ao longo da criação e desenvolvimento da EE? Quais? 

29. Quais os instrumentos utilizados na transferência do conhecimento gerado no GP 
para a EE? 

30. A EE continua a ter um relacionamento com o GP? Qual? 

31. A EE tem parcerias com outras empresas? 

32. Quais os tipos de parcerias com quais tipos de empresas? 

33. Quais os tipos de transferência de conhecimentos entre a EE e estas outras 
empresas? 

34. Há contratos entre a EE e estas outras empresas? 

35. Poderia ter acesso a este tipo de contrato sem saber o nome da empresa? 

36. Há projetos de cooperação com outros grupos de pesquisa? 

37. Há projetos de cooperação com grupos de pesquisa e empresas? Quais? 

38. Para cada projeto: Quais os objetivos? 

39. Quais as organizações que participam? 

40. Houve um contrato? Posso ter acesso a ele? 

41. Qual o tempo previsto para o projeto? 

42. Como foi financiado o projeto? 

43. Quais as tarefas e responsabilidades de cada organização? 

44. Houve uma equipe mista? Formada por quem? 

45. Como foi acordada a propriedade intelectual? 

46. Como se desenvolveu o projeto? 

47. Alcançou os objetivos? 

48. Quais as dificuldades encontradas ao longo do projeto? 

49. Qual o tempo efetivo de realização do projeto? 

50. A EE participa de alguma Rede Temática de empresas? Qual? 

51. Quais os objetivos da Rede Temática? 

52. Quais as atividades têm sido realizadas através da Rede Temática? 
 

 
 


