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RESUMO
A universidade é uma das organizações mais antigas da sociedade. Ao longo
do tempo, as instituições acadêmicas evoluíram e assumiram novas formas para se
adequarem às mudanças econômicas, tecnológicas e sociais. No contexto da
sociedade fundada no conhecimento, o principal desafio das universidades está em
apoiar

o

desenvolvimento

da

inovação

tecnológica

nas

empresas.

Por

consequência, novas estratégias universitárias são formuladas com o objetivo de
estabelecer relações com o ambiente empresarial. Nesse sentido, a implementação
de Institutos Tecnológicos é uma iniciativa acadêmica utilizada para intermediar a
relação entre o conhecimento científico e a inovação tecnológica. É nesse cenário
que se insere a presente pesquisa, tendo por objetivo analisar a implantação de
Institutos Tecnológicos no contexto da estratégia de inflexão tecnológica em uma
universidade. Para isso, o método de análise foi desenvolvido com base no
Pensamento Sistêmico, o que permitiu compreender e avaliar profundamente a
dinâmica dessa realidade. Essa pesquisa mostra como a implantação de Institutos
Tecnológicos está alinhada com a estratégia universitária de desenvolvimento
tecnológico. Os resultados encontrados contribuem para evidenciar os impactos
sistêmicos provocados pelos Institutos Tecnológicos. Além disso, o trabalho
identificou os fatores que contribuem para a inflexão tecnológica das universidades.

Palavras-chave:

Institutos

Tecnológicos.

Estratégia.

Universidades Privadas. Pensamento Sistêmico.

Inflexão

Tecnológica.

ABSTRACT
Universities are one of society's oldest organizations. Over time, academic
institutions have evolved and taken on new forms to adapt to economic,
technological and social changes. Within the context of a society grounded on
knowledge, the main challenge faced by universities lies in supporting the
development of technological innovation in companies. As a result, new university
strategies are formulated with the goal of establishing relations with the corporate
environment. In this sense, the implementation of Technology Institutes is an
academic initiative used to intermediate relations between scientific expertise and
technological innovation. And it is within this scenario that this study was undertaken,
aimed at analyzing the establishment of Technology Institutes in the context of a
technological inflection strategy in a university. The analysis methodology was thus
developed based on Systemic Thinking, which permitted a deeper understanding and
insight into the dynamics of this reality. This study shows how the establishment of
Technology Institutes is in line with university strategies for technological
development. The results found contribute to showing the systemic impact caused by
Technology Institutes. Further, the study identified the factors that contribute to
technological inflection in universities.

Keywords: Technology Institutes. Strategy. Technological Inflection. Private
Universities. Systemic Thinking.
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1 INTRODUÇÃO
A universidade é considerada uma das instituições mais antigas da
sociedade, e, ao longo da sua trajetória histórica, transformou-se e desempenhou
diferentes papéis no contexto político, econômico e social. (ÉSTHER, 2016). O
comportamento e a estrutura das universidades mudaram ao longo do tempo, pois
elas são organizações diversificadas, que procuram se adaptar às condições do
ambiente externo. (MARTIN, 2012). Segundo Etzkowitz, Ranga e Dzisah (2012), o
processo de evolução e reestruturação da universidade contemporânea é marcado
pela mudança na relação entre ciência e economia.
Um grupo de estudiosos (dentre os quais, incluem-se: DEIACO; HUGHES;
McKELVEY, 2012; ETZKOWITZ; RANGA; DZISAH, 2012; FRANK; MEYER, 2007;
MOSEY; WRIGHT; CLARYSSE, 2012; VÄLIMAA; HOFFMAN, 2008) sustenta que as
dimensões

que

envolvem

a

chamada

“sociedade

do

conhecimento”

têm

impulsionado as transformações da universidade na era moderna. A sociedade do
conhecimento é um conceito multidimensional, que procura descrever a importância
do conhecimento para a economia, a cultura e a política das sociedades pósindustriais. (VÄLIMAA; HOFFMAN, 2008).
A sociedade moderna está sustentada por um sistema de conhecimento
global, cada vez mais complexo, disseminado e acessível em todo o mundo.
(FRANK; MEYER, 2007). Os novos e escassos ativos econômicos – ideias e capital
intelectual – substituíram as inovações mecânicas e os recursos naturais.
(FLORIDA, 1999). Nesse contexto, o progresso econômico e o desenvolvimento
social dependem da produção, do compartilhamento e da aplicação de novos
conhecimentos. (ZAHARIA; GIBERT, 2005). Ademais, David e Foray (2002)
destacam que a velocidade pela qual o conhecimento é criado, acumulado e,
provavelmente, desatualizado, resultou no intenso progresso científico e tecnológico.
É nesse sentido que as universidades se apresentam como uma importante
fonte de recursos para a sociedade atual, com contribuições econômicas mais
significativas do que no passado. A informação e o conhecimento se tornaram
recursos econômicos mais valorizados do que os fatores tradicionais de produção –
trabalho e capital -. (DAN, 2012). Assim, a universidade, com a sua capacidade de
atrair pessoas inteligentes e gerar conhecimento, passa a ser a provedora desses
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recursos exíguos, contribuindo para a geração de inovações e

para o

desenvolvimento regional. (FLORIDA, 1999).
Se, por um lado, as circunstâncias que envolvem a sociedade do
conhecimento posicionam as universidades como importantes agentes econômicos
e provocam mudanças no papel que desempenham na sociedade. (ETZKOWITZ;
RANGA; DZISAH, 2012). Por outro lado, a sociedade está cobrando cada vez mais
uma postura estratégica das universidades, no sentido de utilizar o conhecimento
para solucionar os problemas econômicos, políticos e sociais. (DEIACO; HUGHES;
McKELVEY, 2012).
Dessa forma, as universidades estão buscando novas maneiras para substituir o
modelo tradicional universitário, voltado exclusivamente para a pesquisa e o ensino
acadêmico. O desenvolvimento de novas capacidades e a realização de mudanças
nas estruturas institucionais são necessárias para que as universidades possam
corresponder às expectativas da sociedade. (MOSEY; WRIGHT; CLARYSSE, 2012).
De fato, as demandas da sociedade baseada no conhecimento requerem um novo
posicionamento estratégico das instituições voltadas para o modelo acadêmico
tradicional. (ZAHARIA; GIBERT, 2005).
As universidades são desafiadas a encontrar uma nova orientação estratégica
para fazer negócios e sobreviver nesse contexto. (DAN, 2012). O desafio central das
universidades diz respeito ao impacto que o desenvolvimento da inovação
tecnológica provoca na estrutura socioeconômica. O desafio se encontra na
necessidade de uma inflexão na trajetória histórica da universidade, no sentido de
construir novas formas de responder aos avanços tecnológicos. (ARBIX; CONSONI,
2011; HUGHES; KITSON, 2012).
Diante disso, as universidades estão se mobilizando para encontrar novas
maneiras de transferir o conhecimento, como forma de promover o avanço científico
e tecnológico, sendo tal tendência resultado da interação com o meio empresarial.
(MARKMAN; SIEGEL; WRIGHT, 2008). Para desempenhar um papel efetivo no
progresso tecnológico, as universidades devem ser vistas como fonte de
conhecimento e inovação para a indústria. (WU; ZHOU, 2012). O seu papel
estratégico ocorre por meio da transferência de tecnologia para o meio empresarial,
uma vez que a empresa é o ator principal da inovação tecnológica e lócus de
produção. (ETZKOWITZ, 2009). Nessa lógica, outros autores (ARBIX, 2010;
SANTORO; CHAKRABARTI, 2002; SCHWARTZMAN, 2008) sustentam que o
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avanço da tecnologia é impactado pela aplicação dos recursos proporcionados pelas
universidades nas atividades de inovação das empresas.
Dependendo dos objetivos envolvidos, o relacionamento entre universidade e
empresa pode se manifestar de diferentes formas, incluindo, por exemplo: contratos
de pesquisa (BOZEMAN; GAUGHAN, 2007), centros de pesquisa (BOARDMAN;
PONOMARIOV, 2009), incubadora de empresas (CLARYSSE et al., 2005;
GRIMALDI; GRANDI, 2005), escritório de transferência de tecnologia (GRIMPE;
FIER, 2010; MARKMAN et al., 2005), parques tecnológicos (ARBIX; CONSONI,
2011), spin-off (CLARYSSE; MORAY, 2004; MUSTAR; WRIGHT, 2010; PERKMANN
et al., 2013), etc.
Ademais, as universidades também podem utilizar a estrutura de Institutos
para intermediar a relação com as empresas. (DODGSON; STAGGS, 2012; LIMA;
TEIXEIRA, 2001; SPITHOVEN; KNOCKAERT, 2012; STAHLER; TASH, 1994). Os
Institutos estão entre os vários agentes especializados em fornecer serviços de P&D,
transferir tecnologia para a indústria e apoiar as atividades de inovação empresarial.
(HERVAS-OLIVER et al., 2012). Enquanto estruturas intermediárias de inovação, os
Institutos podem apresentar uma diversidade de nomenclaturas e diferentes áreas
de atuação. Para Albors-Garrigós, Del Val Segarra e Rincón-Díaz (2010), os Institutos
denominados “Tecnológicos” possuem um nível de tecnologia mais elevado, o que lhes
permite alcançar maior capacidade em termos de inovação.
De forma geral, essas reflexões evidenciam que as pressões externas estão
provocando significativas mudanças no ambiente acadêmico. Para responder aos
desafios tecnológicos da sociedade do conhecimento, as universidades devem
mudar suas estratégias, reorganizar suas estruturas internas e desenvolver novas
competências. De fato, a transição do modelo acadêmico tradicional para o modelo
focado no desenvolvimento tecnológico representa claramente uma mudança no
posicionamento estratégico das universidades. O processo de inovação que resulta
da interação entre universidade e empresa é visto como a base de sustentação do
progresso tecnológico. Nesse sentido, os Institutos Tecnológicos se configuram
como um dos vários canais de interação da universidade com o ambiente
empresarial. Consequentemente, a implantação de Institutos Tecnológicos pode
fazer parte do desdobramento estratégico de uma universidade que visa o
desenvolvimento tecnológico.
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Tendo em vista esse cenário, entende-se como relevante a temática dessa
pesquisa, que consiste na estratégia de inflexão tecnológica (estratégia com enfoque
no desenvolvimento tecnológico) em universidades. O conceito da estratégia de
inflexão tecnológica será apresentado, em detalhes, no decorrer desse trabalho.
Especificamente, serão abordados os impactos e as contribuições da implantação de
Institutos Tecnológicos no contexto da estratégia de inflexão tecnológica das
universidades. Na próxima seção, serão apresentados o objeto e o problema de
pesquisa.
1.1 OBJETO E PROBLEMA DE PESQUISA
Essa pesquisa foi realizada com base em um estudo de caso da Universidade
do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), uma universidade privada sem fins lucrativos,
de natureza comunitária e de inspiração confessional, vinculada à Ordem dos
Jesuítas. A Universidade idealizou o propósito de “Ser agente de inflexão
tecnológica, realizando pesquisa aplicada com empreendedorismo e inovação”.
(UNISINOS, [2010], p. 81). Cabe destacar que a UNISINOS é uma universidade com
fortes raízes no humanismo, que estabeleceu o desenvolvimento tecnológico como
orientação estratégica institucional.
Um conjunto de projetos estratégicos foi definido com base nessa visão,
dentre os quais se encontra o projeto de implantação de Institutos Tecnológicos. Até
o momento, a UNISINOS implantou cinco institutos (Instituto Tecnológico em
Ensaios

e

Segurança

Funcional

-

itt

Fuse;

Instituto

Tecnológico

em

Micropaleontologia - itt Fossil; Instituto Tecnológico em Alimentos para Saúde - itt
Nutrifor; Instituto Tecnológico em Desempenho e Construção Civil - itt Performance;
e o Instituto Tecnológico em Semicondutores - itt Chip). Mais detalhes sobre a
UNISINOS, sua estratégia de inflexão tecnológica e a implantação dos seus
Institutos Tecnológicos serão apresentados no capítulo 4 - Contexto da Universidade
e Processo de Desenvolvimento dos Institutos Tecnológicos.
Dessa forma, observa-se que esse estudo retrata a realidade vivenciada
pelas universidades, no que diz respeito à mudança de posicionamento estratégico e
ao foco no desenvolvimento tecnológico. Embora sejam questões discutidas pela
literatura, não foram encontrados estudos que abordassem o processo de inflexão
tecnológica nas universidades. Como resultado, as instituições são tratadas de
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forma genérica, como se todas as universidades tivessem as capacidades
necessárias para implementar uma estratégia de desenvolvimento tecnológico. Isso,
de certa maneira, pode apresentar algumas limitações.
De fato, não se pode considerar que todas as universidades vivenciam o
mesmo contexto socioeconômico e estão no mesmo nível em termos de recursos e
competências nas áreas tecnológicas. Segundo a Teoria Contingencial da Estratégia
de Negócios, proposta por Hoffer (1975), a estratégia de uma organização depende
de várias circunstâncias ambientais e de seus recursos internos. Nesse sentido, a
implementação de uma estratégia com enfoque na tecnologia pode ser influenciada
por diferentes aspectos, como, por exemplo, pela tradição e pelas capacidades da
universidade em áreas de base tecnológica. Além disso, a literatura não analisa
como ocorre o processo estratégico de inflexão tecnológica. Isso impossibilita
identificar e avaliar as ações tomadas pelas universidades, os recursos envolvidos e
as dificuldades encontradas para implementar esse tipo de estratégia.
Além do mais, os estudos que relacionam as universidades com o avanço
tecnológico estão focados, tão somente, na interação entre universidade e empresa.
Esse aspecto está associado à transferência do conhecimento acadêmico para
apoiar a inovação tecnológica. Contudo, não é possível determinar que a
contribuição da universidade para o avanço da tecnologia ocorre apenas por meio
da relação com a atividade empresarial. Deve-se considerar que esse aspecto pode
ser analisado sob diferentes perspectivas, ou seja, outros fatores também podem
influenciar a inflexão tecnológica das universidades.
Ainda assim, diferentes modelos e estruturas universitárias podem ser
utilizadas para intermediar a relação com o meio empresarial. Um desses modelos
de intermediação são os Institutos Tecnológicos. Além de apoiar o processo de
inovação nas empresas, a literatura indica diferentes finalidades dos Institutos
Tecnológicos no ambiente acadêmico. No entanto, os estudos analisados não
relacionam a implantação de Institutos Tecnológicos com a inflexão tecnológica, em
particular, ou com a estratégia universitária como um todo. Assim, não é possível
analisar suas implicações para a gestão estratégica, ou, ainda, avaliar como essas
estruturas podem contribuir para o desenvolvimento tecnológico nas universidades.
Em geral, a literatura da área aponta uma série de impactos positivos e negativos
causados pelos Institutos Tecnológicos.
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Stahler e Tash (1994), por exemplo, referem que os institutos das
universidades são focados no desenvolvimento de pesquisas colaborativas com a
indústria e o governo. Consequentemente, isso pode potencializar a geração de
receitas para a universidade. Ademais, salientam que os institutos podem
complementar o papel dos departamentos acadêmicos, no sentido de apoiar e
aprimorar a pesquisa científica.
Hervas-Oliver et. al. (2012), em seu estudo, identificaram que a presença dos
professores na realização de pesquisas nos institutos faz com que se crie uma rede
informal de relacionamentos, confiança e objetivos comuns entre universidade e
empresa. Também fortalece o processo de transferência de conhecimento e difusão
da inovação. Nesse sentido, pode-se dizer que os professores são o elo entre a
universidade e a indústria e, ao mesmo tempo, entre a indústria e os estudantes.
Ademais, a proximidade entre a academia e o mercado evita a dependência de
interesses puramente acadêmicos no instituto.
A instalação de institutos em universidades também pode contribuir para o
crescimento e desenvolvimento da instituição. Na visão de Stahler e Tash (1994), os
institutos, por possuírem uma considerável estrutura de pesquisa, influenciam na
capacidade de uma universidade para atrair financiamento externo. De certa forma,
isso pode contribuir para a visibilidade e prestígio de uma determinada área de
pesquisa da universidade.
Mallon (2004) destaca que, por meio dos institutos, as universidades têm
condições de atender às demandas e expectativas da sociedade. Isso porque esse
tipo de estrutura permite flexibilidade e adaptação para aplicar a pesquisa
universitária no meio empresarial. Segundo Dodgson e Staggs (2012), o
desenvolvimento de pesquisas científicas mais qualificadas nos institutos pode
contribuir para que a universidade alcance melhores resultados nas avaliações
acadêmicas. Os institutos desenvolvem pesquisas científicas mais qualificadas, uma
vez que possuem professores e pesquisadores trabalhando no desenvolvimento de
projetos. Esses pesquisadores são atraídos pelo acesso aos equipamentos e pelas
oportunidades de colaboração que são oferecidas pelos institutos.
Com relação aos impactos negativos, Stahler e Tash (1994) identificaram
problemas relacionados aos conflitos que podem existir entre os institutos e os
departamentos acadêmicos. Os motivos apontados são os seguintes: a) competição
por recursos escassos na universidade, tais como horas de trabalho na faculdade,
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apoio financeiro interno, espaço, equipamentos e infraestrutura de pesquisa; b)
diferenciação entre os profissionais dos institutos e os que lá não atuam; e c) falta de
alinhamento entre a pesquisa realizada no instituto e a pesquisa conduzida nos
departamentos acadêmicos.
Mallon (2006) também afirma que os institutos estão focados apenas no
ambiente da pesquisa e, consequentemente, não apresentam contribuições na área
do ensino. Isso pode causar uma divisão na universidade, em termos de missão
acadêmica. Além disso, a governança independente dos institutos pode provocar
conflitos de liderança e autoridade com outros departamentos da universidade.
Assim sendo, os estudos desenvolvidos sobre os Institutos Tecnológicos
possuem limitações em termos de vinculação com a estratégia das universidades.
Observa-se que, ao mesmo tempo em que esse tipo de estrutura pode intermediar a
relação com as empresas, pode, também, gerar impactos em outras frentes das
instituições. No entanto, os trabalhos não demonstram como esses impactos podem
contribuir ou não para a estratégia de inflexão tecnológica. Consequentemente, não
se faz possível identificar as dimensões envolvidas e as contribuições dos Institutos
Tecnológicos, em particular, para o avanço da tecnologia no ambiente acadêmico.
Outra limitação, diz respeito à ausência de pesquisas sustentadas por uma
análise sistêmica, holística e integrada sobre a implantação de Institutos
Tecnológicos no âmbito da estratégia universitária. A gestão estratégica nas
universidades apresenta características distintas e uma realidade complexa,
exigindo uma avaliação profunda de sua totalidade. Nesse sentido, Deiaco, Hughes
e Mckelvey (2012) sugerem que o estudo sobre o papel estratégico das
universidades deve ser subsidiado por uma análise específica da instituição e uma
visão ampla do contexto no qual ela está inserida. Dessa forma, a estratégia deve
ser relacionada com os fenômenos mais restritos da organização e, ao mesmo
tempo, com as influências do ambiente externo.
Contudo, não se verifica na literatura uma análise sistêmica acerca dos
impactos da implantação de Institutos Tecnológicos no processo estratégico das
universidades. Por consequência, tem-se que um estudo nessa perspectiva, o que é
a proposta da presente pesquisa, pode ajudar a compreender tal realidade. Além de
ser uma abordagem adequada para explorar a natureza complexa da estratégia
universitária, o pensamento sistêmico possibilita uma análise ampla e um
conhecimento profundo do caso estudado. De fato, o método sistêmico aplicado
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nesse trabalho permite identificar um conjunto de variáveis que compõem o
ambiente dos Institutos Tecnológicos. A partir da construção de uma estrutura de
inter-relações entre essas variáveis, será possível identificar os efeitos sistêmicos na
inflexão tecnológica da universidade e as repercussões na instituição como um todo.
Por fim, é importante considerar que o objetivo estratégico de inflexão
tecnológica com a adoção da iniciativa de implantar Institutos Tecnológicos pode ser
considerado algo recente na gestão universitária. Isso sugere a necessidade de
investigar as possíveis contribuições desse tipo de estrutura acadêmica para o
desenvolvimento tecnológico das universidades.
Diante desse cenário, a presente pesquisa busca responder a seguinte
questão: Quais as contribuições da implantação e consolidação de Institutos
Tecnológicos para a estratégia de inflexão tecnológica em uma universidade?
1.2 OBJETIVOS
A seguir, serão apresentados os objetivos geral e específicos do presente
estudo.
1.2.1 Objetivo Geral
O objetivo geral consiste em analisar sistemicamente a implantação e
consolidação de Institutos Tecnológicos no contexto da estratégia de inflexão
tecnológica em uma universidade.
1.2.2 Objetivos Específicos


Conceituar a estratégia de inflexão tecnológica das universidades;



Evidenciar os impactos sistêmicos da implantação e consolidação dos
Institutos Tecnológicos;



Identificar fatores que contribuem para a Inflexão Tecnológica.

1.3 JUSTIFICATIVA DA PESQUISA
Esta seção apresenta as justificativas para a presente dissertação. Conforme
Dresch, Lacerda e Antunes Júnior (2015), o pesquisador deve deixar explícito, de
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maneira clara e concisa, a justificativa e a relevância do estudo, destacando como a
sociedade se beneficiará com a solução da pesquisa. Ademais, segundo Cauchick
Miguel (2007), o trabalho também pode ser justificado, em termos de relevância,
pelas lacunas de pesquisa identificadas a partir da revisão da literatura.
Assim, para justificar esse trabalho do ponto de vista teórico, realizou-se uma
pesquisa da literatura pertinente ao tema em estudo, em três bases eletrônicas de
periódicos científicos, sendo duas nacionais e uma internacional. As bases de dados
e as palavras utilizadas como termo de busca da pesquisa são apresentadas no
Quadro 1, juntamente com a quantidade de resultados obtidos.
Quadro 1 – Resultados das pesquisas nas bases de dados
Fonte

Nacional

Nacional

Base de Dados

Termos de busca
Universidade E Estratégia

SCIELO Scientific
Electronic Library
Online

Universidade E Estratégia Tecnológica

8

Universidade E Instituto Tecnológico

48

Estratégia E Instituto Tecnológico

15

Estratégia Tecnológica E Instituto Tecnológico

2

Universidade E Estratégia

62

Universidade E Estratégia Tecnológica

4

Universidade E Instituto Tecnológico

5

Estratégia E Instituto Tecnológico

23

Estratégia Tecnológica E Instituto Tecnológico

2

Portal de
Periódicos
CAPES

Resultado
366

Universities (y) AND Strategy

Internacional

EBSCOhost

873

Universities (y) AND Technology Strategy

7

Universities (y) AND Technology Institute

632

Strategy AND Technology Institute

857

Technology Strategy AND Technology Institute

129

TOTAL

3.033

Fonte: Elaborado pelo autor.

As buscas nas bases de dados retornaram um total de 3.033 trabalhos. A
primeira etapa de seleção dessa literatura foi feita com base nos títulos dos
trabalhos. Na sequência, realizou-se a leitura dos resumos, buscando identificar a
bibliografia aderente ao tema. Dessa forma, foram selecionados 74 artigos que se
mostraram alinhados ao tema da pesquisa e representam a literatura acadêmica que
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fundamenta o estudo. Por meio da leitura analítica dos artigos, identificaram-se
trabalhos que fortalecem a necessidade de pesquisas sobre o objeto de estudo.
De acordo com Hervas-Oliver et al. (2012), há pouco conhecimento sobre os
Institutos Tecnológicos, dado que existe uma carência de estudos nessa área. Ainda
assim, os trabalhos da literatura, em grande parte, têm sido conduzidos com base
em suposições, ou seja, sem evidências concretas acerca da atuação dos Institutos
Tecnológicos. Nesse sentido, a natureza aplicada dessa pesquisa contribui para
aprofundar o conhecimento dessa realidade. Além disso, o fato de utilizar uma
abordagem sistêmica permite que esse trabalho apresente os diversos fatores que
podem influenciar a implantação de Institutos Tecnológicos.
A pesquisa no ambiente das universidades privadas sem fins lucrativos
constitui uma justificativa importante. Os estudos aplicados que tratam sobre a
realidade dos Institutos em universidades têm um enfoque nas instituições públicas
(como, por exemplo, DODGSON; STAGGS, 2012). No entanto, a gestão nas
universidades privadas sem fins lucrativos possui características significativamente
distintas. Nesse aspecto, deve-se considerar que a implantação de Institutos
Tecnológicos pode apresentar diferentes contribuições e dificuldades no contexto
das universidades privadas sem fins lucrativos.
Outro aspecto que justifica esse trabalho, diz respeito ao processo de
implantação de estratégias nas universidades confessionais. Segundo Lacerda
(2009), faz-se necessário desenvolver estudos que abordem a implantação de
estratégias em Instituições de Ensino Superior (IES), de cunho confessional. Isso
porque essas instituições devem dispor da capacidade de se adaptarem com a
agilidade necessária às mudanças conjunturais, sem se distanciarem de suas
crenças e valores fundamentais. Nesse sentido, compreender como a iniciativa dos
Institutos Tecnológicos foi implantada e consolidada ajuda a entender o processo de
implantação das estratégias em universidades confessionais.
O presente estudo também gera contribuições de ordem prática para as
universidades. Primeiramente, este trabalho ajuda a compreender os impactos
sistêmicos provocados pela implantação de Institutos Tecnológicos no ambiente
acadêmico. Consequentemente, a pesquisa pode contribuir para a implementação
dessa iniciativa estratégica em outras universidades. De acordo com Dodgson e
Staggs (2012), a necessidade de fazer mudanças e agir estrategicamente apresenta
diversas alternativas para as universidades decidirem onde investir. Dentre os

33

fatores que contribuem para o sucesso dessas iniciativas, destaca-se a necessidade
de desenvolver um planejamento adequado. Dessa forma, os resultados desta
pesquisa podem ser utilizados para subsidiar as universidades com dados para a
tomada de decisão. Ao analisar as ações e os impactos, no caso da UNISINOS,
outras

universidades obtêm

planejamento

das

suas

informações

ações

e

estratégicas

reflexões para
na

desenvolver

implantação

de

o

Institutos

Tecnológicos.
Outra contribuição faz referência à possibilidade de adotar o modelo dos
Institutos Tecnológicos para gerar receitas para as universidades. Para Whitley
(2008), há uma tendência para a comercialização do conhecimento e da pesquisa
acadêmica. A comercialização pode gerar novas fontes de renda para a
universidade, o que aumenta a sua capacidade de agir estrategicamente,
especialmente no que se refere às universidades privadas. Esta expectativa de
aumento da receita também tem provocado o interesse das universidades em
estabelecer novas estruturas de relação com o mercado.
Os Institutos Tecnológicos, em particular, têm potencial para atrair novas
fontes de receita para as universidades por meio de atividades de inovação
colaborativa com as empresas. (DODGSON; STAGGS, 2012). Nesse aspecto,
observa-se que houve um aumento de 82% dos dispêndios em P&D realizados
pelas empresas brasileiras, entre os anos de 2006-2014, conforme pode ser visto no
Gráfico 1. Cabe informar que os valores foram corrigidos pelo IGPM (FGV) anual.

Dispêndio em P&D das empresas brasileiras
(em R$ bilhões reais)

Gráfico 1 – Dispêndio em P&D das Empresas Brasileiras
45,0

40,5

40,0
35,0
30,0

27,4

28,4

2008

2009

31,9

32,1

31,3

2010
Anos

2011

2012

32,7

25,1
25,0

22,2

20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2006

2007

Dispêndios empresariais

Fonte: BRASIL (2017d).

2013

2014

34

Esse cenário pode indicar uma tendência de incremento no interesse
empresarial pela área de P&D. Tal aspecto pode representar uma oportunidade para
as universidades, no sentido de ofertar serviços e projetos na área de P&D para
atender às necessidades das empresas. De certa forma, esses dados corroboram as
reflexões teóricas, na medida em que reforçam a necessidade das universidades
desenvolverem estratégias para responderem às demandas da sociedade. Nesse
caso, em particular, o interesse empresarial pelo desenvolvimento da inovação.
A UNISINOS está inserida nesse contexto, porquanto a Universidade está
investindo na implantação e consolidação de Institutos Tecnológicos, com vista a
implementar a sua estratégia de inflexão tecnológica. Além dos cinco Institutos já
implantados, a UNISINOS também pretende criar outros dois: o Instituto Tecnológico
de Doenças Crônicas e o Instituto Tecnológico de Computação Aplicada à Saúde,
conforme definido no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2014-2017).
(UNISINOS, [2014b]). A implantação de dois novos Institutos na UNISINOS
evidencia a intenção estratégica da Universidade em investir neste modelo de
negócio.
Essa pesquisa também traz contribuições para o meio empresarial, haja vista
que uma melhor performance das universidades na implantação dos Institutos
Tecnológicos pode impactar no desenvolvimento da inovação nas empresas. Para
Ponds et al. (2010), as universidades exercem um grande impacto sobre a inovação
regional, em decorrência da disseminação do conhecimento derivado de suas
pesquisas. Mansfield e Lee (1996), por exemplo, evidenciaram as contribuições das
universidades no desenvolvimento de novos produtos e processos para empresas
industriais de diferentes áreas.
O

fato

de

utilizar

uma

abordagem

sistêmica

também

reforça

o

desenvolvimento da presente pesquisa. De acordo com Meyer Jr. (2005), a
universidade é uma organização complexa, ambígua, paradoxal e conflitiva. Deiaco,
Hughes e Mckelvey (2012) também destacam que a universidade está inserida em
um meio ambiente complexo e dinâmico, onde a sua estratégia é diretamente
afetada pelo desempenho de outras organizações, em especial o Governo e as
empresas. Nessa perspectiva, Andrade et al. (2006) afirmam que, em uma realidade
complexa e marcada pela existência de relações interdependentes entre as partes, o
Pensamento Sistêmico é a ferramenta mais adequada para a compreensão e a
solução de problemas. Portanto, afigura-se apropriada a utilização de um método de
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análise sistêmica neste estudo, uma vez que tal método permite um entendimento
amplo e profundo da realidade.
Por fim, além de todas as razões expostas para a realização da pesquisa,
cabe destacar que não foram identificados trabalhos com objetivos semelhantes ao
que se propõe esse estudo.
1.4 DELIMITAÇÕES DA PESQUISA
Nesse momento, procura-se explicitar as principais delimitações e os
aspectos que não fazem parte do escopo dessa pesquisa. Cabe destacar que o
trabalho foi realizado com base em um estudo de caso da Universidade do Vale do
Rio dos Sinos - UNISINOS, uma universidade privada sem fins lucrativos, de
identidade comunitária e de inspiração confessional. Assim, não é possível afirmar se
os mesmos resultados podem ser obtidos em outras modalidades de instituições
acadêmicas (públicas e privadas com fins lucrativos, por exemplo).
O estudo de caso se limita ao período de 2006 a 2016, no que tange à
implantação e consolidação dos seguintes Institutos Tecnológicos da UNISINOS:
Instituto Tecnológico em Ensaios e Segurança Funcional (itt Fuse); Instituto
Tecnológico em Micropaleontologia (itt Fossil); Instituto Tecnológico em Alimentos
para Saúde (itt Nutrifor); Instituto Tecnológico em Desempenho e Construção Civil
(itt Performance); e Instituto Tecnológico em Semicondutores (itt Chip). Embora
possam ser evidenciadas contribuições ou dificuldades individuais de alguns
Institutos, a pesquisa consiste em analisar o contexto geral da política institucional
de implementação dos Institutos Tecnológicos. Nesse sentido, ressalta-se que o
trabalho não busca comparações entre tais Institutos.
Não faz parte do escopo desse estudo analisar o processo de formulação, o
conteúdo e a implementação da estratégia da Instituição. De fato, serão verificadas
as intenções dos últimos três ciclos do planejamento estratégico (2006-2017) que
podem representar a inflexão tecnológica da Universidade. No entanto, as
informações relativas à estratégia da Instituição serão utilizadas apenas para
contextualizar o trabalho e evidenciar algumas percepções identificadas durante a
pesquisa.
Outra delimitação diz respeito às iniciativas institucionais que compõem a
inflexão tecnológica da Universidade. Embora outras intenções estratégicas também
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possam contribuir, de alguma forma, para o processo de inflexão tecnológica, o foco
desta pesquisa está centrado nas políticas que visam à implantação e consolidação
dos Institutos Tecnológicos.
Ressalte-se, ainda, que esta pesquisa não tem como propósito realizar
comparações entre os serviços prestados, a captação de projetos e o
relacionamento com empresas entre os Institutos Tecnológicos e as diferentes áreas
da Universidade. Dessa forma, a presente pesquisa se limita, tão somente, a fazer
um estudo acerca das contribuições dos Institutos para a estratégia de inflexão
tecnológica da Universidade.
Além disso, tangenciando a pesquisa, as percepções dos entrevistados serão
utilizadas para identificar possíveis fatores que influenciaram a inflexão tecnológica
da Universidade e a implantação dos Institutos Tecnológicos. Contudo, não é
possível afirmar que tais fatores tenham sido considerados no processo de
planejamento estratégico da Instituição.
Cabe considerar, também, que a implantação dos Institutos Tecnológicos da
UNISINOS combinou esforços da Universidade, do setor público e de organizações
empresariais. O poder público, através da FINEP e da PETROBRAS, financiou os
projetos de implantação da infraestrutura. Entretanto, não foram levados em conta
os pontos de vista dos financiadores, uma vez que o trabalho se limita ao contexto
institucional da Universidade.
Não obstante, procura-se conhecer a percepção do meio empresarial, por
meio da realização de entrevistas com empresas clientes e não-clientes dos
Institutos. Isso se justifica pelo fato de que as empresas representam os principais
atores externos que impactam e também são impactados pela implantação dos
Institutos Tecnológicos.
A seguir, será apresentada a forma como este trabalho está estruturado.
1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO
Esta dissertação está estruturada em seis capítulos. Inicialmente, o Capítulo 1
apresenta a parte introdutória do trabalho, destacando a temática da pesquisa e o
contexto em que ela se insere. Na sequência, caracteriza-se o problema que este
trabalho busca responder, assim como são definidos os objetivos geral e
específicos. Nesse capítulo, também são detalhadas as justificativas da pesquisa. A
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seção que trata das justificativas não só apresenta a possível contribuição deste
trabalho para o conhecimento de uma realidade ainda pouco explorada pela
literatura, como também declara a importância e a relevância do tema da pesquisa
para o setor universitário.
O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica. A partir da revisão da
literatura, são reproduzidos os principais conceitos, abordagens e ideias em
relação às seguintes temáticas: Papel da Universidade; Relação UniversidadeEmpresa; Estratégia nas Organizações; Estratégia nas Universidades; e a Teoria
do Pensamento Sistêmico.
O Capítulo 3 explica os aspectos e procedimentos metodológicos que
conduzem a realização deste estudo. A primeira parte é destinada ao
delineamento da pesquisa, a qual é classificada sob a perspectiva da sua
natureza, abordagem, objetivo, método científico e procedimento técnico. Esse
capítulo também exibe e detalha o método de trabalho. Além disso, são definidas
as técnicas de coleta e análise dos dados.
Já o Capítulo 4 descreve a Universidade objeto de estudo, o contexto da
estratégia de inflexão tecnológica e a sua relação com o ambiente externo, bem
como o processo de desenvolvimento dos Institutos Tecnológicos. Na sequência, o
Capítulo 5 apresenta a análise dos dados. Esse capítulo está divido em duas seções
de análise: a primeira mostra as relações causais encontradas no ambiente da
pesquisa e a segunda seção evidencia as contribuições dos Institutos Tecnológicos
para a inflexão tecnológica da Universidade. Por fim, as conclusões da pesquisa são
enunciadas no Capítulo 6.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Esse capítulo apresenta os principais conceitos que fundamentam essa
pesquisa. Assim, a primeira parte faz uma abordagem sobre o papel da
universidade, procurando avançar a discussão e trazer à luz o processo de mudança
das instituições universitárias na sociedade do conhecimento. Na sequência, a
relação entre universidade e empresa, com destaque para os conceitos “Hélice
Tríplice” e “intermediários da inovação” é explorada. Os conceitos que envolvem a
temática da Estratégia Organizacional serão apresentados na terceira parte desse
capítulo. Em seguida, aprofundam-se os aspectos particulares da estratégia no
ambiente das universidades. Por fim, é realizada uma reflexão a respeito do
Pensamento Sistêmico, detalhando o método sistêmico proposto por Andrade et al.
(2006), que foi utilizado como base para a análise e interpretação dos resultados.
2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIVERSIDADE
Nessa seção, a discussão sobre o papel da universidade inicia com a
caracterização geral das instituições universitárias. A partir dessa perspectiva,
aborda-se como as dimensões da sociedade do conhecimento influenciaram o
processo de mudança da universidade contemporânea.
2.1.1 A Concepção Geral de Universidade
As primeiras universidades surgiram na Idade Média, entre os séculos XII e
XIII. A universidade medieval foi responsável por conceber as ideias que
revolucionaram os campos da religião e da política. (ULLMANN; BOHNEN, 1994).
Durante o primeiro milênio, o debate nas universidades estava centrado no conflito
entre dogmas e heresias da Igreja, tendo como propósito preponderante interpretar
e esclarecer, ao invés de avançar e disseminar o conhecimento. Nos séculos
seguintes, a universidade foi responsável por grande parte do avanço do
conhecimento. (BUARQUE, 1994). Segundo Silva (2006), o papel assumido pela
universidade é resultado do seu percurso histórico e das suas transformações ao
longo do tempo. Em um primeiro momento, havia uma forte submissão à Igreja,
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depois uma vinculação ao Estado e, recentemente, a universidade precisa
considerar as pressões do mercado.
De fato, a universidade é uma organização histórica que tem por fim cultivar
e transmitir o saber humano acumulado. O seu conceito envolve um conjunto de
fatores - cultura, ciência, ensino superior, pesquisa, autonomia, etc. As suas
principais funções estão associadas à produção e divulgação do conhecimento, ao
desenvolvimento da ciência, à qualificação de profissionais de nível superior e
técnico e ao intercâmbio de informações, experiências e saberes entre cientistas,
técnicos, professores e estudantes a nível mundial. Ademais, a universidade
mantém vínculos com a sociedade política e com a base econômica. (WANDERLEY,
1983). Florida (1999) acredita que a missão central das instituições universitárias se
resume em promover o avanço do conhecimento e formar os talentos que a
sociedade demanda.
Na visão de Kerr (1982), a universidade é uma instituição pluralística, pois é
formada por uma comunidade diversificada; possui mais de um propósito; compõese de vários centros de poder; presta serviços a muitos mercados; relaciona-se com
diferentes públicos; etc. Assim sendo, o modelo de universidade baseia-se na ideia
de multiversidade.
Buscando reunir as características fundamentais e as atribuições das
instituições universitárias, Drèze e Debelle (1983) apresentam cinco pontos de vista
ou concepções básicas das universidades, que estão classificadas em dois grupos
distintos. O primeiro agrupamento, denominado “A Universidade do Espírito”, é
formado por três concepções, revelando um sentido mais “idealista” e tradicional da
universidade e destacando os elementos internos da instituição. O segundo grupo é
chamado de “A Universidade do Poder”, onde estão as duas concepções externas e
“funcionais” da universidade. Essas duas últimas concepções mostram, por exemplo,
a utilização da estrutura universitária para prestar serviços no âmbito econômico,
social e político. O Quadro 2 sintetiza as cinco concepções descritas.
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Quadro 2 – Síntese das cinco concepções da Universidade
Concepções

A Universidade do Espírito
Um Centro de
Uma Comunidade
Um Núcleo de
Educação
de Pesquisadores
Progresso

A Universidade do Poder
Um Modelo
Um Fator de
Intelectual
Produção

Finalidade

Aspiração do
indivíduo ao
saber

Aspiração da
humanidade à
verdade

Aspiração da
sociedade ao
progresso

Estabilidade
política do Estado

Edificação da
sociedade
comunista

Concepção
Geral

Uma educação
geral e liberal
por intermédio
do saber
universal

A unidade da
pesquisa e do
ensino no centro
do universo das
ciências

A simbiose da
pesquisa e do
ensino a serviço
da imaginação
criadora

Um ensino
profissional
uniforme,
confiado a um
grupo profissional

Um instrumento
funcional de
formação
profissional e
política

Fonte: Adaptado de Drèze e Debelle (1983, p. 29).

Enquanto instituição de educação voltada ao ensino superior, a universidade
é

constituída

por

estruturas,

agentes,

recursos,

marcas

socioculturais

e

civilizacionais com a finalidade de permanência e mudança social. (MAGALHÃES,
2004). O papel fundamental das instituições de ensino pode ser interpretado da
seguinte maneira:
As funções básicas de uma instituição educativa centram-se na dimensão
sociocultural e concretizam-se pela transmissão e pela produção de uma
cultura cientifica e tecnológica, bem como pela socialização e pela formação
de hábitos e mudança de atitudes e pela interiorização de valores.
(MAGALHÃES, 2004, p. 145).

Além da vocação ao ensino e à pesquisa científica, Hughes e Kitson (2012)
afirmam que, ao longo do tempo, as universidades também passaram a ser
reconhecidas pela sua contribuição no desempenho econômico dos países. Pelo
menos, desde a revolução industrial, as universidades têm apoiado o crescimento
econômico global, por meio da educação de trabalhadores, da geração de ideias, da
resolução de problemas e da atuação no domínio público. Follmann (2015) explica
que a universidade desempenha um papel institucional público em virtude da sua
influência no desenvolvimento da região onde atua. Tal ideia pode ser ilustrada no
seguinte trecho:
As universidades constituem instituições de referência nas cidades e nas
sociedades nas quais se encontram: geram pensamento, oferecem um
espaço de debate aberto sobre modelos de sociedade, seus egressos têm
presença e influência no tecido social, político e empresarial da região ou do
país... Elas são geradoras de cultura e tradicionalmente são consideradas
como um instrumento de modernização das sociedades. (FOLLMANN,
2015, p. 87).
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Nesse sentido, Will (1996) explica que há uma relação entre o estado de uma
sociedade e as suas universidades, na medida em que os indivíduos que
desempenham as suas atividades profissionais foram formados e preparados por
essas instituições. Dessa maneira, a formação superior exerce influência sobre as
decisões e atitudes desses profissionais, gerando uma grande repercussão nas
comunidades. Essa perspectiva mostra que a universidade não é diretamente
responsável pelo progresso atual, mas contribuiu para a sua origem. Portanto, o que
a universidade faz hoje tem efeito sobre o futuro da sociedade.
No entanto, Drèze e Debelle (1983) afirmam que, apesar de ser uma
instituição com capacidade para apoiar o progresso social, existem certas condições
prévias para que a universidade consiga realizar essa função. Alguns fatores
importantes, como, por exemplo, a mentalidade das pessoas, o ambiente social e o
cenário econômico, podem influenciar o desempenho das universidades. Portanto,
“[...] é preciso levar em conta tanto as possibilidades como os limites inerentes ao
contexto global – cultural, econômico e social – no qual uma universidade ou um
sistema universitário se desenvolve.” (DRÈZE; DEBELLE, 1983, p. 119).
Ademais, Peer e Stoeglehner (2013) propõem que as universidades devem
trabalhar colaborativamente com os agentes locais e desenvolver ambientes de
aprendizagem, de modo que a sociedade consiga se apropriar do conhecimento
gerado. A universidade e a comunidade local devem atuar, conjuntamente, na
definição e na negociação da demanda, da transferência e da geração de
conhecimento. Assim, a universidade poderá atuar como “agente de mudança” e
contribuir ativamente para o progresso regional.
Observa-se que a concepção da universidade foi descrita genericamente e
com base no contexto global. No caso específico do Brasil, Buarque (2003) destaca
que a universidade brasileira foi a última a surgir na América Latina. Conforme
Ésther (2015), o retardo na constituição de universidades no Brasil ocorreu pelo
receio da influência que as instituições poderiam exercer nas comunidades.
A criação da universidade se deu tardiamente, pois enquanto colônia
portuguesa, a Coroa jamais permitiu sua instalação, dado seu potencial
contestatório, ou seja, a universidade, enquanto instituição social, poderia
vir a exercer sua função política de impor, propor ou até transformar um
modelo social. (ÉSTHER, 2015, p. 199).
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Durante o período do regime militar, entre 1964 e 1985, a universidade
brasileira passou por uma importante transformação. Em um primeiro momento, a
academia científica foi destruída pela aposentadoria forçada de professores,
exilados ou expulsos, e pelos impactos da ditadura na supressão da liberdade de
expressão e opiniões. Ao mesmo tempo, o sistema universitário passou a receber
mais investimentos do Governo, possibilitando a construção de novos prédios,
modernização da estrutura, aquisição de equipamentos e concessão de bolsas de
estudos para os brasileiros cursarem seus doutorados e mestrados no exterior. A
partir de 1985, com a redemocratização política do país, a universidade brasileira
passou

de

instituição

estatal

para

instituição

predominantemente

privada.

(BUARQUE, 2003).
No que se refere ao atual sistema de ensino brasileiro, além das universidades,
as Instituições de Ensino Superior também podem ser credenciadas como faculdades
ou centros universitários. O credenciamento das instituições depende da sua
organização e das respectivas prerrogativas acadêmicas. (BRASIL, [2016a]).
Inicialmente a IES é credenciada como faculdade. O credenciamento como
universidade ou centro universitário, com as respectivas prerrogativas de
autonomia, depende do credenciamento específico da instituição já
credenciada, em funcionamento regular e com padrão satisfatório de
qualidade. (BRASIL, [2016a]).

De acordo com Schwartzman (2008), a universidade brasileira, em sua
maioria, é caracterizada como formadora de profissionais de ensino superior, em
detrimento e, geralmente, em contradição com as demais funções atribuídas à
universidade, como, por exemplo: a cultura geral; a educação profissional; o ensino
e a pesquisa científica; e a pós-graduação. Nesse sentido, Ésther (2015) sustenta
que coexistem diferentes compreensões ou concepções sobre o que é ou, pelo
menos, deveria ser a universidade brasileira. Dependendo dos atores sociais, a
concepção de universidade pode assumir diferentes versões, como pode ser
visualizado no Quadro 3.
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Quadro 3 – As concepções da universidade brasileira segundo atores sociais
Atores sociais
MEC/SESu
(Ministério da Educação/Secretaria de Educação
Superior)
ANDIFES
(Associação Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior)
UNE
(União Nacional dos Estudantes)

Concepção de universidade
Universidade como agente de desenvolvimento
econômico e competitividade internacional.
Constitui a concepção oficial governamental.
Universidade como formadora de quadros
profissionais para o mercado de trabalho.
Universidade empreendedora para o
desenvolvimento econômico e competitividade
internacional. Compatível com a concepção
oficial.
Universidade para o desenvolvimento
econômico e competitividade internacional.
Compatível com a concepção oficial.

PROIFES
(Federação de Sindicatos de Professores de
Instituições Federais de Ensino Superior)
ANDES – SN
(Sindicato Nacional dos Docentes das
Instituições de Ensino Superior)

Universidade pública, gratuita, laica,
desinteressada e autônoma.

FASUBRA
(Federação dos Sindicatos de Trabalhadores das
Universidades Brasileiras)
ANEL
(Assembleia Nacional de Estudantes – Livre)

Universidade pública, autônoma, laica, gratuita,
de qualidade que produza conhecimento a
serviço dos trabalhadores.

Fonte: Ésther (2015, p. 213).

A concepção oficial está relacionada com o conceito presente na legislação
brasileira. Conforme estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB), “[...] as universidades são instituições pluridisciplinares de formação dos
quadros profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e
cultivo do saber humano”. (BRASIL, 1996). Dentre outras disposições, a LDB
assegura à universidade autonomia didático-científica, administrativa e financeira.
Ademais, fica também instituído que as universidades serão integradas, na sua
condição de instituições de pesquisa, ao Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia.
(BRASIL, 1996).
Essa seção procurou trazer referências teóricas com a finalidade de
descrever uma concepção geral de universidade. A promoção do conhecimento e a
formação do ser humano estão na gênese das instituições universitárias. Pelo
desempenho dessas tradicionais funções, a universidade passou a ser reconhecida
pela sua importante contribuição no desenvolvimento social e econômico. Além
disso, o fato de ser uma das instituições mais duradouras da história, embora o caso
brasileiro seja recente, revela a capacidade de adaptação da universidade frente aos
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desafios do seu tempo. Diversos estudos recentes indicam que a universidade
contemporânea deve redefinir o seu papel, para responder ao avanço da sociedade
baseada no conhecimento, conforme será discutido na seção seguinte.
2.1.2 A Sociedade do Conhecimento e as Mudanças na Universidade
As mudanças na trajetória da universidade são consequências do progresso
contínuo, natural e necessário da civilização. (SILVA, F., 2006). Ao longo dos
séculos, a universidade se transformou para responder às mudanças nas esferas
social, política e econômica. (MARTIN, 2012). Com efeito, não é recente a discussão
sobre a necessidade de a universidade se reinventar para responder aos desafios
demandados pela sociedade. Nesse sentido, Drèze e Debelle (1983) argumentam
que as instituições universitárias, há muito tempo, são pressionadas a assumirem
novas funções. Para Drèze e Debelle (1983, p. 25), “A universidade devia, ao
mesmo tempo, mudar de dimensão; repensar a maneira de abordar suas tarefas
tradicionais e enfrentar novas orientações”.
Segundo Deiaco, Hughes e Mckelvey (2012) e Frank e Meyer (2007), a
universidade atual está mudando para se adequar à realidade da “sociedade do
conhecimento”. Leydesdorff (2010) explica que a metáfora de uma sociedade
baseada no conhecimento expressa a importância da produção e disseminação do
conhecimento para o desenvolvimento das organizações, da economia e da
sociedade como um todo. Ademais, também representa a influência do
conhecimento no avanço científico e tecnológico e nos processos de inovação
empresarial. Para Florida (1999), o conhecimento se torna a principal fonte de
vantagem econômica.
Segundo Frank e Meyer (2007), o ambiente acadêmico está cada vez mais
sustentado por conhecimento e pesquisa a nível mundial. Assim, no contexto da
sociedade do conhecimento, a universidade é solicitada pela sociedade para ajudar
a solucionar problemas em diversas áreas. Nesse cenário, Marginson (2006)
sustenta que as universidades se posicionam com vantagem, uma vez que fazem
parte de uma rede global constituída de fluxos de pessoas, conhecimentos, ideias e
tecnologias.
Para Zainko (1999), no momento em que o elemento essencial é o
conhecimento, com reflexos sobre a vida dos homens, as universidades não podem
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se isentar de contribuir para a produção de conhecimentos fundamentais que a
sociedade necessita para se desenvolver. Portanto, a universidade deve responder
às demandas da sociedade e, por meio das suas atividades, antecipar e influenciar
as mudanças para a construção do futuro.
Posto isso, a sociedade está cobrando cada vez mais uma postura
estratégica da universidade, no sentido de contribuir para o desenvolvimento
socioeconômico da sua região. (HUGHES; KITSON, 2012). Para Deiaco, Hughes e
McKelvey (2012), as universidades foram pressionadas a mudar as suas estratégias
e estruturas, a fim de responder às novas demandas e necessidades de seus
parceiros, como o Governo e o setor empresarial.
De acordo com Hughes e Kitson (2012), as mudanças de atitude das
universidades têm sido influenciadas pelas políticas públicas de diversos países, que
estão cada vez mais orientadas para o desenvolvimento social e para a solução dos
problemas econômicos. Nesse contexto de transformação universitária, Zaharia e
Gibert (2005) defendem que as instituições devem adotar uma atitude mais
empreendedora, competitiva, proativa, dinâmica e interativa com a sociedade.
Etzkowitz et al. (2012) sugerem também que o papel desempenhado pela
universidade

deve

contemplar

a

inovação

tecnológica,

o

incentivo

ao

empreendedorismo e o apoio ao desenvolvimento econômico e social.
Ademais, Deiaco, Hughes e McKelvey (2012) sustentam que diversas
respostas para os desafios globais da economia do conhecimento estão
fundamentadas em investigações científicas. Follmann (2015) explica que a
pesquisa

universitária

contribui

para

a

solução

dos

principais

problemas

contemporâneos. Diante disso, Geuna e Muscio (2009) afirmam que as
universidades estão cada vez mais envolvidas em atividades de comercialização do
conhecimento acadêmico, como uma ferramenta de resposta às demandas da
sociedade.
Segundo Hughes e Kitson (2012), a comercialização do conhecimento é a
nova missão estratégica das universidades, que vai além do núcleo ensino e
pesquisa, no enfrentamento dos desafios sociais, ambientais, tecnológicos e
econômicos. Nessa lógica, Zaharia e Gibert (2005) sustentam que a contribuição
efetiva da universidade vai depender de três fatores:
a) da educação (produção e transferência de conhecimento);
b) do desenvolvimento de pesquisas;
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c) da utilização dos resultados das pesquisas em novos serviços ou
processos industriais.
A comercialização do conhecimento é caracterizada como a “terceira missão”
das universidades, pois tem um sentido mais amplo do que as funções de ensino e
pesquisa (primeira e segunda missão, respectivamente), em termos de contribuições
para a economia do conhecimento. (DAN, 2012). De acordo com Deiaco, Holmén e
McKelvey (2008), diferentes tipos de “clientes” ou parceiros estão dispostos a pagar
e consumir esse tipo de serviço intangível. Assim, os serviços prestados pelas
universidades podem beneficiar e atender às expectativas dos seus “consumidores”.
O Quadro 4 sintetiza a relação entre os tipos de serviços de conhecimento intensivo
e os benefícios para os três principais grupos de “clientes” das universidades.
Quadro 4 – Serviços universitários: benefícios para diferentes tipos de “clientes”
Tipos de serviços
de conhecimento
intensivo

Discentes

Ensino

Formação para
criar competências
e conhecimento

Pesquisa

Terceira Missão

Melhor
conhecimento
"comprovado"

- Relações com as
empresas e com a
sociedade

Empresas
- Formação de
profissionais qualificados

- Maior oferta de capital
humano

- Maior oferta de capital
humano
- Conhecimento novo ou
“comprovado”

- Formação de
competências sociais

- Oportunidades de
negócios

- Novos conhecimentos

- Acesso às competências
específicas para
resolução de problemas
- Orientação

- Oportunidades de
empreendimento

Governo

- Difusão de
conhecimentos escassos

- Profissionais treinados

- Novas empresas
- Difusão de
conhecimentos escassos
sobre problemas sociais
- Identificação e análise
da natureza dos
problemas sociais

Fonte: Deiaco, Holmén e McKelvey (2008, p. 22)

Na visão de Deiaco, Hughes e McKelvey (2012), a transformação dos
resultados da pesquisa acadêmica para um tipo de serviço de conhecimento
pressionará as universidades. Portanto, Whitley (2008) argumenta que as
universidades devem ser capazes de desenvolver habilidades organizacionais em
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atividades paralelas ao ensino e a pesquisa, abrindo o caminho para novos tipos de
serviços, incluindo a comercialização de resultados da pesquisa científica.
Diante dessas circunstâncias, as pressões ambientais para a mudança
universitária podem revelar algumas ameaças, porém também há oportunidades que
podem beneficiar as instituições acadêmicas. (MARTIN, 2012). Conforme Deiaco,
Hughes e McKelvey (2012), as universidades estão procurando novas formas de
obter recursos para suas atividades. Nesse sentido, Geuna e Muscio (2009)
acreditam que a comercialização do conhecimento se tornou uma questão
estratégica, como uma fonte de financiamento para a atividade universitária.
Dessa forma, a universidade pode decidir sobre a aplicação dos recursos
oriundos da comercialização do conhecimento, agindo estrategicamente para investir
em áreas específicas e para promover as suas pesquisas mais substanciais.
(WHITLEY, 2008). Isso também reforça a autonomia da universidade, na medida em
que a instituição tem condições de definir a sua própria direção e também diminui a
sua dependência do financiamento público. (MARTIN, 2012).
Contudo, Florida (1999) chama atenção para a questão da comercialização
do conhecimento, afirmando que a pesquisa realizada na universidade não deve ser
confundida com a atividade de Pesquisa e Desenvolvimento da indústria, visto que a
pesquisa acadêmica não deve ser fomentada pelo lucro e ocorrer em um ambiente
de sigilo. Whitley (2008) corrobora esse entendimento, supondo que a busca por
recursos discricionários poderia levar a uma institucionalização das universidades
como organizações comerciais, onde prevalece os direitos de propriedade
intelectual, assim como acontece nas empresas privadas. Além disso, Hughes e
Kitson (2012) afirmam que se a universidade assumir um papel puramente
econômico, a sua razão de existir pode ser ameaçada.
Enfim, o objetivo dessa seção foi mostrar que os desafios da sociedade do
conhecimento estão provocando transformações nas instituições universitárias. Por
um lado, a instabilidade política, os problemas sociais, a crise econômica, o avanço
dinâmico de novas tecnologias e outros desafios globais são questões que as
universidades devem responder para atender às necessidades da sociedade
moderna. Diante dessa realidade, a sociedade está cobrando uma nova postura da
universidade, em termos de resultados econômicos e sociais mais significativos.
Como consequência, as universidades estão se adaptando, organizando as suas
estruturas internas e mudando de estratégia.
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Por outro lado, esse contexto também traz a oportunidade para a
universidade comercializar as descobertas e os resultados das suas pesquisas,
abrindo caminho para uma nova fonte de financiamento das atividades acadêmicas.
O cenário da economia baseada no conhecimento também reforça a interação da
universidade com diferentes atores da sociedade, sobretudo, as empresas. Assim
sendo, a próxima seção procura referenciar alguns aspectos teóricos que envolvem
a relação entre universidade e empresa.
2.2 A RELAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA
A relação entre universidade e empresa é a temática central dessa seção,
que se desdobra em duas abordagens. A primeira faz referência ao modelo
conhecido como Hélice Tríplice, utilizado para representar a relação entre
universidade, empresa e governo. A segunda abordagem está associada ao estudo
sobre os intermediários da inovação. Nesse aspecto, procura-se trazer uma
interpretação teórica para os Institutos Tecnológicos da Universidade que serviram
como objeto de estudo dessa pesquisa.
2.2.1 O Modelo Hélice Tríplice: Interação Universidade-Empresa-Governo
Conforme Etzkowitz (2009, p. 1), “a interação entre universidade, indústria e
governo é a chave para a inovação e o crescimento em uma economia baseada no
conhecimento”. O modelo que simboliza a relação entre esses três atores sociais é
conhecido como Triple Helix (termo original) ou “Hélice Tríplice”. (ETZKOWITZ;
LEYDESDORFF, 1995).
A hélice tríplice baseia-se em um modelo de interações dinâmicas e
complexas entre os sistemas econômico (empresas), acadêmico (universidades) e
político (governo), os quais também são vistos como subsistemas autônomos da
sociedade, que operam por meio de mecanismos distintos. As interações entre
esses

mecanismos

funcionam

como

hélices

que

operam

de

maneira

interdependente, com a finalidade de produzir o desenvolvimento da economia
baseada no conhecimento. (LEYDESDORFF, 2010). Nesse sentido, Etzkowitz e
Leydesdorff

(1998) explicam

que

pode

desenvolvimento do modelo hélice tríplice:

haver

quatro

dimensões

para

o
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A primeira é a transformação interna em cada uma das hélices; A segunda é
a influência de uma hélice sobre a outra; A terceira é a criação de uma nova
sobreposição de estruturas institucionais a partir da interação entre as três
hélices; O quarto é um efeito recursivo dessas entidades, tanto nas espirais
de onde surgiram quanto na sociedade em geral. (ETZKOWITZ;
LEYDESDORFF, 1998, p. 3).

Segundo Etzkowitz (2009), a hélice tríplice pode ser representada por hélices
com um centro interno e espaço de campo externo, onde ocorrem as interações
dinâmicas entre Universidade, Indústria e Governo, conforme ilustra a Figura 1. Esse
modelo mostra a independência da identidade de cada uma das hélices, a distinção
de papéis entre os atores e a fronteira onde as interações acontecem. Isso ajuda a
identificar as variações entre independência e interdependência relativa das
interações, conflitos e convergências de interesses, bem como o intercâmbio de
papéis entre os atores.
Figura 1 – O modelo de interação do campo da hélice tríplice

Fonte: Etzkowitz (2009, p. 26)

Apesar de abordar a interação entre universidade, empresa e governo,
Etzkowitz (2009) diz que a hélice tríplice enfatiza o papel da universidade, como
fonte de empreendedorismo, conhecimento, tecnologia, investigações críticas e com
forte capacidade de fornecer novas ideias para a sociedade.
A universidade é o princípio gerador das sociedades fundadas no
conhecimento, assim como o governo e a indústria são as instituições
primárias na sociedade industrial. A indústria permanece como o ator-chave
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e lócus de produção, sendo o governo a fonte de relações contratuais que
garantem interações estáveis e o intercâmbio. (ETZKOWITZ, 2009, p. 1).

Para Deiaco, Hughes e McKelvey (2012), o papel da universidade é fornecer
os recursos demandados pelas organizações públicas e privadas, em termos de
ensino, pesquisa e, principalmente, no que diz respeito à solução de problemas
práticos. Assim, a universidade funciona como um canal para o desenvolvimento de
impactos mais amplos nas esferas social e econômica.
Etzkowitz et al. (2000) argumentam que o conceito de universidade no modelo
da hélice tríplice está fundamentado no paradigma da universidade empreendedora.
Segundo Etzkowitz (2009), a universidade empreendedora surgiu no século XIX, a
partir de duas estratégias de desenvolvimento em universidades aparentemente
distintas: a “land-grant university” (universidades instaladas em terras concedidas pelo
Governo dos Estados Unidos, com a finalidade de melhorar a agricultura e a indústria
local) e as clássicas “universidades torres de marfim”, baseadas em pesquisa pura.
Esses dois modelos de universidades convergiram em razão da crescente relevância
da pesquisa básica para o desenvolvimento tecnológico e industrial.
Nessa lógica, a natureza da universidade empreendedora faz referência à
formação de empresas e à transferência de tecnologia. (ETZKOWITZ, 2009). Dessa
forma, a cultura empreendedora possibilita à universidade desempenhar um papel
de destaque na inovação tecnológica, buscando melhorar o desempenho econômico
regional ou nacional e obter ganho financeiro. (ETZKOWITZ et al., 2000).
De acordo com Etzkowitz (2009), uma universidade empreendedora é
sustentada por quatro pilares:
1 Liderança acadêmica capaz de formular e implementar uma visão
estratégica.
2 Controle jurídico sobre os recursos acadêmicos, incluindo propriedades
físicas, como os prédios da universidade e a propriedade intelectual que
resulta da pesquisa.
3 Capacidade organizacional para transferir tecnologia através de
patenteamento, licenciamento e incubação.
4 Um ethos empreendedor entre administradores, corpo docente e
estudantes. (ETZKOWITZ, 2009, p. 37).

A transição acadêmica para um modelo empreendedor de universidade é
incentivada pelo governo, sendo adotada como uma estratégia do Estado para o
desenvolvimento da inovação tecnológica e o progresso econômico. (ETZKOWITZ et
al., 2000). Nesse sentido, Etzkowitz e Leydesdorff (1998) afirmam que diferentes
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países formularam estratégias de inovação com base em políticas que estimulam o
papel da universidade.
Assim, a pesquisa científica tornou-se um instrumento político para o
desenvolvimento econômico. (GEUNA; MUSCIO, 2009). Como decorrência, as
universidades se tornaram mais importantes para a sociedade e passaram a partilhar
de objetivos recíprocos nas suas relações com o Governo. (ETZKOWITZ, 2009). Para
Deiaco, Hughes e McKelvey (2012), o governo tem reforçado o papel estratégico das
universidades por meio de políticas públicas que colocam a pesquisa acadêmica em
destaque no processo de inovação, no desenvolvimento econômico e no enfrentamento
dos complexos desafios globais. Diante desse cenário, as universidades sentem-se
mais responsáveis pelas suas respostas aos interesses do setor púbico.
Além disso, também é importante observar que a estrutura econômica
capitalista levou o governo de alguns países a desempenhar um novo papel para
apoiar o desenvolvimento econômico baseado no conhecimento. Se, por um lado, o
governo socialista tende a adotar uma postura de controle total da política científica
e tecnológica, por outro lado, em algumas sociedades capitalistas, o governo
desenvolveu posições mais liberais no âmbito da inovação, da geração de
conhecimentos, dos meios produtivos e do poder de regulação social. (ETZKOWITZ;
LEYDESDORFF, 1995).
Segundo Etzkowitz (2009), a relação entre universidade e governo sofreu
uma grande transformação na Segunda Guerra Mundial. Antes disso, grande parte
dos cientistas acadêmicos norte-americanos estava na universidade mais para dar
aula do que para fazer a pesquisa propriamente dita. Durante a guerra, eles
passaram a aplicar os seus conhecimentos em pesquisa e desenvolvimento
necessários ao esforço da guerra.
Com exceção da tradição land grant, as fortes relações entre universidade e
governo nos EUA surgiram a partir dos projetos de pesquisa militar
realizados durante a Segunda Guerra Mundial. Eles foram realizados a
pedido dos cientistas acadêmicos, que perceberam, por um lado, o potencial
para o desenvolvimento de armamentos avançados através da aplicação da
ciência aos problemas militares (radar) e, por outro lado, o resultado último
do avanço teórico (a bomba atômica). As relações entre universidade e
governo transcenderam a emergência dos tempos de guerra, enquanto os
acadêmicos passaram a perceber que o avanço teórico poderia surgir da
pesquisa orientada aos problemas, e vice-versa. (ETZKOWITZ, 2009, p. 14,
grifo do autor).
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Assim, o governo americano passou a financiar e a elaborar políticas de
incentivo à pesquisa acadêmica, principalmente, em setores estratégicos para o
país. O investimento de recursos públicos nas universidades tem por objetivo apoiar
o desenvolvimento de pesquisas e a descoberta de soluções para os problemas
emergentes da sociedade, em áreas as quais o mercado não está preparado para
atender. (ETZKOWITZ, 2009).
Segundo Schwartzman (2002), o governo é o principal parceiro das instituições
científicas localizadas nos países em desenvolvimento, como o Brasil. As grandes
empresas tendem a concentrar as suas atividades de pesquisa, desenvolvimento e
inovação nas regiões mais desenvolvidas do mundo, como, por exemplo, nos países da
Europa ocidental e nos Estados Unidos. Por consequência, é pouco expressiva a
demanda do setor produtivo pela pesquisa científica e tecnológica dos países menos
desenvolvidos. Sendo assim, o setor público passa a ser o principal financiador e
usuário das pesquisas acadêmicas que são realizadas nesses países.
Porém, Whitley (2008) argumenta que o investimento público pode limitar a
capacidade

da

universidade

no

desenvolvimento

das

suas

estratégias

organizacionais, à medida que a instituição se torna altamente dependente da
disponibilidade de fundos e recursos estatais. No caso de cortes no orçamento
público, as atividades universitárias são diretamente afetadas. Quanto mais
dependentes estiverem do financiamento governamental é menos provável que as
universidades se sintam capazes de adotar novos objetivos para as suas pesquisas.
Além disso, conforme Silva, F. (2006), o passado histórico mostra que a visão
utilitária da universidade, por parte do Estado, limita a autonomia universitária, sendo
essa uma premissa do processo de conhecer. O patrocínio estatal contraria a lógica
da liberdade de pensamento, no momento em que o próprio conhecimento gerado
na universidade tem origem nos interesses e nas razões do Estado.
Ainda assim, o poder público desempenha um papel importante na sustentação
do modelo Hélice Tríplice. Sobretudo, cabe ao Governo regular e criar as condições
necessárias para promover a colaboração entre universidade e empresa. (ETZKOWITZ;
LEYDESDORFF, 2000). A interação entre os ambientes acadêmico e empresarial
passou a ser considerada como o principal fator de crescimento econômico, fonte de
novos produtos e negócios, bem como um canal de transferência de conhecimento e
tecnologia para as empresas. (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 1998).
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No contexto da Hélice Tríplice, a universidade é reconhecida como fonte de
conhecimento, tecnologia e recursos humanos, com forte capacidade de fornecer
novas ideias para o mercado e a sociedade. A empresa é o ator principal da
inovação tecnológica e lócus de produção. (ETZKOWITZ, 2009). Dessa maneira, a
empresa gera inovação por meio da utilização do conhecimento científico no seu
negócio, com vistas a obter ganhos em termos de vantagem competitiva. (ARBIX,
2010; SANTORO; CHAKRABARTI, 2002; SCHWARTZMAN, 2008). Por esse motivo,
a interação entre universidade e empresa é caracterizada como uma relação
impulsionadora da inovação. (PERKMANN; SALTER, 2012).
Sob a perspectiva da universidade, a interação com o setor empresarial
resulta

na

comercialização

de

conhecimentos,

no

avanço

científico,

no

desenvolvimento tecnológico e na realização de pesquisa básica e aplicada.
(MARKMAN; SIEGEL; WRIGHT, 2008). Conforme Deiaco, Hughes e McKelvey
(2012), o conhecimento está mudando frequentemente e não pode mais ser
controlado unicamente pela universidade. Dessa forma, a produção e disseminação
do conhecimento dependem principalmente da cooperação e da interação da
universidade com diferentes organizações sociais, principalmente as empresas.
Para Zaharia e Gibert (2005), sob a perspectiva das universidades, as
empresas se tornaram um local privilegiado para a criação de conhecimento,
devido aos múltiplos desafios que se apresentam nesse ambiente. Sob a ótica
das empresas, o conhecimento é um recurso organizacional que gera inovação e
cria vantagem competitiva significativa. Assim, Metcalfe (2010) afirma que a
interação entre universidade e empresa faz parte do processo de inovação e
surge naturalmente para tratar diferentes tipos de problemas.
Segundo Deiaco, Hughes e McKelvey (2012), cada vez mais as empresas
estão procurando as universidades para ampliar a sua base de conhecimento e
tecnologia. A complexidade dos conhecimentos necessários para a empresa inovar
está intensificando os esforços de pesquisa com as universidades, por meio de um
processo de inovação colaborativa. Para Zaharia e Gibert (2005), a relação entre
universidade e empresa cria diferentes mecanismos pelos quais o conhecimento
acadêmico pode ser transmitido diretamente ao meio empresarial. Tais mecanismos
também podem ser interpretados como os elementos de intersecção entre os
mundos acadêmico e econômico, conforme ilustra a Figura 2.
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Figura 2 – Intersecção dos mundos acadêmico e econômico

Mundo Econômico

Mundo Acadêmico
• Ensino
• Pesquisa
• Administração

-‘Start-ups’
(incubadoras)
- Centros de
Transferência
de Tecnologia
- Parques
Científicos

• Pequenas e médias
empresas
• Grandes empresas
• Bancos
• Outras estruturas
econômicas

Fonte: Zaharia e Gibert (2005, p. 35).

Os limites entre a ciência acadêmica e a tecnologia industrial estão em
constante mudança. À medida que a universidade cruza as fronteiras tradicionais e
desenvolve novos vínculos com as empresas, está criando maneiras de combinar a
pesquisa e o ensino acadêmico com a inovação tecnológica e o crescimento
econômico. (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 1998). De fato, as universidades
estabeleceram novas estruturas organizacionais para promover a comercialização e
a transferência de tecnologia através do relacionamento com o ambiente
empresarial. (MARKMAN et al., 2008).
Nesse sentido, alguns autores (DODGSON; STAGGS, 2012; HERVASOLIVER et al., 2012; LIMA; TEIXEIRA, 2001; STAHLER; TASH, 1994) trazem os
institutos como um exemplo de estrutura acadêmica que permite construir o vínculo
colaborativo entre universidade e empresa. Dessa maneira, os institutos podem ser
vistos como um agente intermediário que assume o papel de facilitar a interação
entre o conhecimento científico e a inovação empresarial. Esse aspecto será
aprofundado na seção seguinte.
2.2.2 Institutos como Intermediários da Inovação na Relação UniversidadeEmpresa
De acordo com Hervas-Oliver et al. (2012), os intermediários são estruturas
de inovação que visam a criar e transmitir conhecimento para a indústria. Para
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Spithoven, Clarysse e Knockaert (2011), o crescimento do mercado de tecnologia
fez aumentar a demanda das empresas por conhecimento e inovação, o que
estimulou a criação de diferentes tipos de intermediários. Assim, os intermediários
da inovação surgiram com o objetivo de auxiliar as empresas a empregarem novas
tecnologias nos seus negócios.
No mesmo sentido, Spithoven e Knockaert (2012) explicam que os
intermediários funcionam como instituições de ponte, que absorvem e transmitem
conhecimento e tecnologia, por meio da interação com diferentes agentes
econômicos. Essa interação pode ser ilustrada na Figura 3.

Figura 3 – Interação dos Intermediários
Ensino Superior:
Universidades,
Faculdades Politécnicas...

Empresas

Organizações
Públicas de
Pesquisa

Organizações
privadas sem
fins lucrativos

Intermediários tecnológicos:
interfaces universitárias;
parques tecnológicos;
incubadoras;
spin-offs;
centros de pesquisa

Fonte: Spithoven e Knockaert (2012, p. 377).

Os intermediários transferem tecnologia para as empresas por meio da
produção de P&D. (SPITHOVEN; KNOCKAERT, 2012). Conforme Spithoven,
Clarysse e Knockaert (2011), os intermediários da inovação podem realizar
diferentes

atividades

de

P&D.

De

acordo

com

o

Manual

de

Frascati

(ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT
(OECD), 2002), as atividades específicas de P&D incluem, por exemplo, serviços de
informação científica e técnica, ensaios e trabalhos normativos (calibração de
padrões, testes e análises de materiais, componentes, produtos, processos, etc.),
estudos de viabilidade, entre outros.
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Na mesma linha, Arnold et al. (1998), em seu estudo sobre institutos de
tecnologia e pesquisa, identificam diferentes atividades relacionadas à inovação.
Dentre elas, destaca-se as seguintes:
a) pesquisa básica;
b) pesquisa aplicada;
c) desenvolvimento experimental;
d) engenharia de design e aplicações;
e) serviços técnicos (por exemplo, prototipagem ou fabricação de lotes piloto
de novos produtos, uso de instalações avançadas, etc.);
f) normas e certificação (por exemplo, treinamento, fornecimento de parecer
técnico);
g) disseminação (por exemplo, consultoria, treinamento, manutenção de
serviços de informação, administração de programas governamentais,
etc.). (ARNOLD et al., 1998).

Os intermediários podem ser de iniciativa pública, privada ou, ainda, de uma
combinação de ambos. No entanto, os recursos que financiam as atividades dos
intermediários são principalmente de origem privada. (SPITHOVEN; KNOCKAERT,
2012).
Os intermediários podem oferecer diferentes benefícios para as empresas.
Nessa perspectiva, Lee et al. (2010) apontam a utilização de intermediários como
forma de facilitar o processo de inovação nas empresas e aumentar a probabilidade
de sucesso no desenvolvimento de novos produtos e serviços. No mesmo viés,
Spithoven e Knockaert (2012) afirmam que os intermediários podem ajudar as
empresas a desenvolver a capacidade de absorver conhecimento e tecnologia na
área de P&D. Entretanto, Hervas-Oliver et al. (2012) advertem que somente a
contratação dos intermediários não é o suficiente, uma vez que a capacidade de
internalizar o conhecimento externo também depende das condições específicas de
cada setor. Empresas pertencentes a setores de conhecimento intensivo tendem a
desenvolver mais capacidade de absorção e, consequentemente, possuem ligações
mais fortes com intermediários.
De acordo com Spithoven e Knockaert (2012), os intermediários podem ser
representados por diferentes tipos de estruturas. Na literatura analisada, foi possível
encontrar,

por

exemplo,

Centros

de

Pesquisa

(SPITHOVEN;

CLARYSSE;
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KNOCKAERT, 2011), Escritórios de Transferência de Tecnologia, Parques
Tecnológicos, Incubadoras de Empresas (SPITHOVEN; KNOCKAERT, 2012),
Centros Tecnológicos e Institutos de Pesquisa (HERVAS-OLIVER et al., 2012).
Nesse aspecto, Spithoven e Knockaert (2012) argumentam que os
intermediários podem ser encontrados em universidades, na forma de estruturas de
inovação que interagem com o mercado. Para Dodgson e Staggs (2012), HervasOliver et al. (2012), os institutos podem ser vistos como uma estrutura acadêmica de
interface entre a universidade e o ambiente empresarial.
Segundo Stahler e Tash (1994), os institutos acadêmicos surgiram em meio
aos incentivos e financiamentos públicos para pesquisa, com o objetivo de atender,
especialmente, às demandas de pesquisa do governo e da indústria. Em razão
disso, foram pensados como um tipo de estrutura flexível dentro das universidades,
de fácil adaptação às necessidades e exigências dos clientes de pesquisa, a fim de
que as universidades pudessem aumentar sua capacidade de resposta às
demandas da sociedade.
Lima e Teixeira (2001) sustentam que os institutos exercem o papel de
intermediários entre o conhecimento universitário e a prática de inovação das
empresas. Stahler e Tash (1994) afirmam que os institutos são responsáveis por
levar a pesquisa científica à sociedade, seja para a iniciativa pública (governo
federal, estadual, etc.), seja para a privada (empresas, indústrias, etc.).
Segundo Albors-Garrigós, Del Val Segarra e Rincón-Díaz (2010), um instituto
também pode ter uma atuação com enfoque tecnológico, que se manifesta na
prestação de serviços de P&D para o mercado e da transferência de tecnologia para as
empresas. Na mesma linha, Arnold et al. (1998) identificaram que os institutos
tecnológicos exercem um papel importante de assistência às indústrias por meio da
inovação incremental, resolução de problemas e difusão de novas tecnologias.
Os institutos tecnológicos "[...] prestam serviços às empresas para
complementar seus conhecimentos, oferecendo serviços como treinamento,
informação, intermediação, avaliação tecnológica, consultoria, ou projetos de P&D e
inovação”. (HERVAS-OLIVER et al., 2012, p. 524). Ademais, Arnold et al. (1998), ao
estudarem sobre os diferentes institutos tecnológicos, verificaram uma convergência
em relação ao tipo de serviço que é prestado, tendo relacionado os principais deles:
a) projetos de P&D ou engenharia em novas tecnologias;
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b) projetos colaborativos, identificação ou adaptação de tecnologias para o
benefício das empresas;
c) solução de problemas;
d) aconselhamento tecnológico;
e) serviços destinados para pequenas e médias empresas;
f) ensaios e serviços de informação.

Para Vedovello, Melo e Marins (2004), uma das características dos institutos
tecnológicos é auxiliar as empresas na competitividade dentro do contexto global,
servindo de base às suas atividades inovadoras. Isso porque, de acordo com AlborsGarrigós, Del Val Segarra e Rincón-Díaz (2010), os institutos tecnológicos conseguem
empregar um esforço inovador nas empresas, visto que possuem um nível
tecnológico mais elevado.
Além disso, Vedovello, Melo e Marins (2004) sustentam que os institutos
tecnológicos, tanto públicos quanto privados, devem fazer parte da infraestrutura
tecnológica

das empresas,

para

se

manterem

competitivas no

mercado.

Consequentemente, isso impactará na competitividade industrial e no crescimento
econômico dos países.
Albors-Garrigós,

Del

Val

Segarra

e

Rincón-Díaz

(2010)

também

identificaram a existência de fatores conjunturais que podem interferir no
desempenho, eficiência e volume de vendas dos institutos tecnológicos. Dentre
estes fatores, destacam-se os seguintes: o ambiente tecnológico industrial, a
competitividade do mercado, as estratégias organizacionais e a estratégia de
inovação das empresas. Outro fator conjuntural, identificado por Arnold et al.
(1998) diz respeito ao financiamento do Estado. Nesse sentido, para que os
institutos possam desempenhar um papel efetivo no desenvolvimento econômico,
faz-se necessário trabalhar com lacunas tecnológicas do mercado. Geralmente,
isso demanda recursos do Estado.
Enfim, essa seção procurou discutir o papel dos institutos, na forma de
intermediários da inovação, na relação entre universidade e empresa. Considerando
que essa pesquisa traz a implantação de Institutos Tecnológicos no contexto da
estratégia de uma universidade, a próxima seção apresenta alguns elementos
teóricos sobre a temática da estratégia nas organizações.
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2.3 ESTRATÉGIA NAS ORGANIZAÇÕES
Conforme afirma Mintzberg et al. (2006), não existe uma definição única e
universalmente aceita para o conceito de estratégia. Vários autores utilizam o termo
com diferentes visões e interpretações. O objetivo, neste momento, é explorar o
conhecimento em relação à teoria que compreende a estratégia em organizações e
apresentar uma ideia geral sobre esse tema.
O conceito de estratégia utilizado, originalmente, nas manobras e ações
militares foi associado ao campo da administração de empresas no final da década
de 1940, por meio da teoria dos jogos, desenvolvida por Von Neumann e
Morgenstern. Porém, a concepção histórica na arte militar tem um sentido diferente
da utilização no âmbito da atividade empresarial. O conceito militar está mais
relacionado à tática, na medida em que a finalidade básica era aplicar forças e
recursos contra o inimigo. A teoria dos jogos modificou a maneira de pensar a
respeito dos problemas empresariais, vinculando a noção de estratégia com as
regras

de

decisão

que

a

empresa

deve

adotar

em

uma

situação

de

desconhecimento parcial. (ANSOFF, 1977).
O conceito clássico proposto por Chandler Junior (1990) diz que a estratégia
está relacionada à definição de objetivos básicos de longo prazo, à aplicação de
ações adequadas, bem como à obtenção dos recursos requeridos para atingir as
metas estabelecidas para a organização. Ansoff (1977) revela que a definição de
objetivos, por si só, não é suficiente para o planejamento estratégico. A organização
também deve estabelecer um campo de atuação e uma orientação de crescimento.
Nessa perspectiva, a estratégia é interpretada como as regras de decisão e as
diretrizes para o crescimento ordenado da empresa.
Para Porter (2004), a essência da estratégia é desenvolver uma posição
defensável para enfrentar as forças competitivas de um setor, pois “a estratégia
competitiva é uma combinação dos fins (metas) que a empresa busca e dos meios
(políticas) pelos quais ela está buscando chegar lá”. (PORTER, 2004, p.17, grifo do
autor). Corroborando essa visão, Mintzberg et al. (2006, p. 78) conceituam estratégia
da seguinte maneira:
A estratégia corporativa é o modelo de decisões de uma empresa que
determina e revela seus objetivos, propósitos ou metas, produz as principais
políticas e planos para atingir essas metas e define o escopo de negócios
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que a empresa vai adotar, o tipo de organização econômica e humana que
ela é ou pretende ser [...].

Ademais, Mintzberg et al. (2006) fazem uma clara diferenciação entre
objetivos, metas, política, programas e decisões estratégicas. As metas ou objetivos
definem o que a organização pretende atingir e quando os resultados devem ser
alcançados, contudo não estabelecem a maneira pela qual os resultados serão
obtidos. Os objetivos principais, isto é, aqueles que impactam a direção geral e a
viabilidade da empresa, são chamados de objetivos estratégicos. Já as políticas são
regras ou diretrizes que estabelecem os limites de ação. As políticas estratégicas
são aquelas que orientam a direção geral e a postura da organização ou que
determinam a sua viabilidade. Os programas, por sua vez, detalham a sequência de
ações necessárias para atingir os objetivos, dentro dos limites estabelecidos pela
política. Por meio dos programas, a organização pode fazer o acompanhamento
dinâmico e medir o progresso da estratégia. Por fim, as decisões estratégicas “[...]
determinam a direção geral de um empreendimento e sua viabilidade final à luz das
mudanças previsíveis, imprevisíveis e irreconhecíveis que podem ocorrer nos
principais ambientes adjacentes.” (MINTZBERG et al., 2006, p. 29).
Segundo Miles et al. (1978), para a maioria das organizações, o processo
dinâmico de adaptação às mudanças e incertezas ambientais é extremamente
complexo. A organização eficaz desenvolve um processo contínuo de avaliação de
seus propósitos e procura manter um alinhamento com a realidade do ambiente
externo.

Nessa

lógica,

a

estratégia

organizacional

é

entendida

como

o

comportamento e a postura de resposta da empresa frente à imprevisibilidade das
mudanças e das pressões ambientais.
Diante disso, observa-se que a compreensão do ambiente externo tem
fundamental importância na estratégia organizacional. Segundo Hitt, Ireland e
Hoskisson (2011, p. 35), “O ambiente geral é composto por dimensões na sociedade
geral que influenciam a indústria (setor) e as empresas que o compõem”. Ainda que
a empresa não tenha controle direto sobre o meio ambiente, faz-se necessário obter
informações para entender os efeitos que as mudanças ambientais podem provocar
nas suas estratégias. A Figura 4 representa as principais dimensões do ambiente
externo que influenciam o setor no qual a organização está inserida.
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Figura 4 – O ambiente externo

Fonte: Hitt, Ireland e Hoskisson (2011, p. 35)

Na visão de Hitt, Ireland e Hoskisson (2011), o ambiente geral é composto de
seis segmentos: demográfico, econômico, político/jurídico, sociocultural, tecnológico
e global. “O objetivo da empresa é determinar, para cada segmento, a importância
estratégica das mudanças e das tendências ambientais.“ (HITT; IRELAND;
HOSKISSON, 2011, p. 61).
Observando desse ponto de vista, percebe-se que a estratégia da
organização está sujeita às restrições e limitações impostas por uma combinação de
forças do ambiente externo, fazendo com que a empresa tenha que lidar com
diversas perspectivas políticas, econômicas e sociais. Em razão disso, Murray Junior
(1978) sustenta que a estratégia é negociada (implícita ou explicitamente) pela
empresa com diferentes grupos externos. A influência do meio ambiente também é
destacada por Porter (2004), o qual afirma que “A essência da formulação de uma
estratégia competitiva é relacionar uma companhia ao seu meio ambiente”
(PORTER, 2004, p. 3). A principal consideração que a organização deve fazer em
relação ao ambiente externo diz respeito às características da estrutura econômica
básica do seu setor. (PORTER, 2004).
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Embora os fatores externos apresentem impactos na estratégia da
organização, deve-se considerar também as condições do ambiente interno. Existe,
então, uma corrente teórica que enfatiza os fatores internos, os recursos e as
competências organizacionais, para explicar como ocorre o comportamento
estratégico das empresas. Nessa linha, destaca-se a Teoria da Visão Baseada em
Recursos (VBR) – o termo original é Resource Based View.
Em seu artigo seminal intitulado “A Resource-based View of the Firm”,
Wernerfelt (1984) se concentra no ambiente interno da empresa, em vez de colocar
os fatores externos como determinantes na estratégia organizacional. Assim, os
recursos de uma empresa devem sustentar o seu desempenho estratégico.
Sob o ponto de vista da VBR, os recursos internos da empresa são a principal
fonte de vantagem competitiva, pois sustentam o seu diferencial em relação aos
concorrentes (KRAAIJENBRINK; SPENDER; GROEN, 2010). De acordo com Barney
(1991), os recursos da empresa são capacidades, processos organizacionais,
informações e conhecimentos que possibilitam elaborar e implementar as
estratégias. Para Wernerfelt (1984), um recurso interno é qualquer ativo (tangível ou
intangível) que pode ser pensado em termos de força ou fraqueza de uma
determinada organização.
A abordagem da VBR “[...] considera que toda empresa possui um portfolio de
recursos: físicos, financeiros, intangíveis (marca, imagem), organizacionais (cultura
organizacional, sistemas administrativos) e recursos humanos” (FLEURY, A.;
FLEURY, M., 2003, p. 131). Desse modo, a organização deve levar em conta as
estratégias possíveis de serem implementadas e sustentadas por tais recursos.
Diferentemente dos estudos que enfatizam os fatores externos à organização, a
VBR acredita que os recursos e as competências organizacionais são os elementos
que exercem maior influência no desempenho estratégico, uma vez que essa é a
principal fonte de diferenciação entre as empresas. Portanto, a VBR é uma
abordagem que se desenvolve “de dentro para fora” da organização (FLEURY, A.;
FLEURY, M., 2003).
Ademais, segundo Mintzberg et al. (2006), a estratégia pode ser definida
como uma perspectiva, voltando-se para dentro da organização ou, mais
especificamente, para dentro da cabeça dos estrategistas coletivos. Nesse aspecto,
a noção de estratégia está vinculada às questões culturais, ideológicas e intuitivas
dos membros de uma organização. Essa definição sugere que a estratégia é uma

64

visão coletiva sobre como o mundo funciona. Todas as estratégias são abstrações,
invenções e imaginações que existem apenas na cabeça das pessoas interessadas,
com a intenção de conduzir um determinado comportamento antes que ocorra a
ação. O ponto principal é que a estratégia é uma perspectiva compartilhada pelos
indivíduos da organização, por suas intenções e por suas ações. Por isso, os
recursos humanos têm um papel importante na formação e implementação da
estratégia organizacional.
Outra questão importante em relação à discussão sobre o tema da estratégia
diz respeito ao seu conteúdo. Sob esse aspecto, Porter (2004) declara que a melhor
estratégia para uma determinada organização é uma solução única que reflete suas
circunstâncias particulares. No entanto, de maneira mais abrangente, o autor propõe
três abordagens estratégias genéricas, a saber: Liderança no Custo Total,
Diferenciação e Enfoque. Uma estratégia genérica, de acordo com a definição de
Herbert e Deresky (1987, p. 135), “[...] é uma categorização ampla de escolhas
estratégicas que poderiam ser aplicadas de maneira generalizada, independente do
setor econômico, tamanho ou tipo de organização”.
Em relação à tipologia de estratégias genéricas, o estudo de Hoffer (1975),
que trata sobre a Teoria Contingencial da Estratégia de Negócios, sustenta que não
é possível assumir uma estratégia abrangente, em termos de conteúdo, para todos
os tipos de negócios. Considerando o fato de que as empresas vivenciam diferentes
realidades, o autor afirma que o planejamento estratégico pressupõe o uso de uma
abordagem contingencial. Desse modo, o conteúdo da estratégia vai depender de
uma série de circunstâncias ambientais (volatilidade do mercado, concorrência e
mudanças tecnológicas, por exemplo) e de recursos internos da organização
(humanos, financeiros e tecnológicos, por exemplo).
Ademais, alguns estudos sobre gestão estratégica também destacam os
aspectos que envolvem a mudança estratégica da organização. Nesse sentido,
Ansoff (1983, p. 110), diz que “[...] uma mudança estratégica ocorre quando houver
alteração das ligações externas ou da configuração interna ou de ambas”.
Independente das motivações que levam à mudança de estratégia, Mintzberg et al.
(2006) explicam que ela está acompanhada por mudanças “quebra-estrutura”, as
quais envolvem reformas revolucionárias e contínuas em toda a organização.
Quando a estratégia muda, também deve mudar a missão e principais valores,
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pessoas, estrutura de poder, processos organizacionais, procedimentos para tomada
de decisão, etc.
A próxima seção traz uma abordagem sobre a estratégia em universidades,
com enfoque nas instituições privadas sem fins lucrativos – objeto de análise deste
estudo -.
2.4 ESTRATÉGIA NAS UNIVERSIDADES
Meyer Júnior (2005) afirma que a universidade é considerada uma das mais
importantes e complexas organizações sociais. Para Weick (1976), a teoria
organizacional, de forma geral, considera que as organizações são constituídas de
estruturas racionais e coordenadas. Contudo, essas premissas não podem ser
utilizadas para analisar e explicar a complexidade das instituições de ensino. As
universidades são identificadas como sistemas frouxamente articulados, em que as
suas partes constituintes possuem identidade própria e estão separadas física ou
logicamente umas das outras. Isso quer dizer que as áreas e unidades acadêmicas
são subsistemas interligados, de alguma forma, porém independentes uns dos
outros e pouco conectados. (WEICK, 1976). Nesse sentido, Lacerda (2009) chama a
atenção sobre o distanciamento entre a universidade e seus Institutos, cursos e
programas de pós-graduação, argumentando que isso pode ser um obstáculo para a
real implantação da estratégia.
A complexidade universitária também se encontra na estrutura de poder e nas
relações entre os subsistemas organizacionais. De acordo com Ansoff (1983), o
processo estratégico é resultado de uma combinação da estrutura de poder e da
interação entre os grupos e indivíduos que têm preferências distintas. No contexto
das universidades, Meyer Júnior (2005) ressalta que as instituições acadêmicas têm
uma estrutura extremamente burocrática, onde o poder é descentralizado e
distribuído entre os diferentes grupos de interesse da organização, os quais exercem
grande influência na formulação e na implementação da estratégia. Dessa forma, o
planejamento universitário é um processo essencialmente político, no qual
predomina a negociação dos gestores com os grupos de interesse.
Corroborando essa visão, Ansoff (1983) argumenta que, em organizações
onde o poder é distribuído entre a administração e a tecnocracia, ou quando os
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grupos são ideologicamente polarizados, o processo estratégico busca um consenso
que satisfaça, de modo parcial, os vários critérios conflitantes.
O conflito existente entre os distintos grupos de interesse das universidades
foi abordado por Darkenwald Junior (1971), o qual observou que o ambiente
acadêmico apresenta mais conflito do que em outras organizações. Assim como um
hospital, a universidade é uma organização com estrutura profissional e altamente
especializada, onde prevalece a relação de diferenciação e o conflito de poder entre
os subsistemas burocrático (corpo administrativo) e profissional ou especialista
(corpo docente). Os impactos dessa dupla autoridade se manifestam na tomada de
decisão e, consequentemente, no processo estratégico organizacional.
Assim sendo, os distintos interesses das estruturas administrativas e
acadêmicas coexistem em uma forma de burocracia profissional. De um lado, os
burocratas orientados pela divisão do trabalho, padronização de processos,
estrutura hierárquica, regramentos e regulamentos. De outro, os membros do corpo
docente orientados pela descentralização do poder e interessados em alcançar seus
objetivos individuais, em vez de propósitos institucionais. (HARDY, 1991).
Segundo Lacerda (2009), o nível de autonomia do corpo docente e o poder da
alta administração também são características que diferenciam a formulação e o
desdobramento estratégico nas universidades. Enquanto as universidades públicas
possuem um maior nível de autonomia do corpo docente e as decisões são tomadas
de forma colegiada, as universidades privadas com fins lucrativos são semelhantes
às empresas privadas, na medida em que é possível adotar um processo top-down
na implementação de diretrizes. Por sua vez, as universidades privadas sem fins
lucrativos têm características semelhantes às instituições com fins lucrativos, porém
o colegiado docente é mais participativo no processo estratégico.
Com efeito, a natureza da organização se torna um aspecto relevante da
estratégia universitária, visto que há uma clara diferença entre instituições com e
sem fins lucrativos. Nesse sentido, Moore (2000) argumenta que os modelos de
estratégias mais desenvolvidos e conhecidos estão associados ao contexto das
organizações com finalidade lucrativa, tendo por foco o mercado, os clientes e a
concorrência. Apesar disso, a estratégia pode beneficiar qualquer tipo de
organização. Deve-se observar, no entanto, que as estratégias das organizações
com fins lucrativos não podem ser facilmente aplicadas em instituições sem fins
lucrativos. Uma implicação disso está relacionada com a criação de valor. Por um
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lado, as instituições com fins lucrativos produzem valor através da venda de
produtos e serviços, sendo o desempenho financeiro a principal medida de valor da
organização. Por outro lado, o principal valor entregue pelas instituições sem fins
lucrativos é a realização de seus propósitos sociais. Naturalmente, as fontes de
receitas são sempre estrategicamente importantes para organizações com ou sem
fins lucrativos, pois se trata de uma questão de sustentabilidade e sobrevivência.
(MOORE, 2000).
A partir do ponto de vista da natureza organizacional, também é possível
entender o processo de mudança estratégica da universidade. De acordo com
Ansoff (1983), as motivações que afetam a escolha estratégica das organizações
sem fins lucrativos, incluindo as universidades privadas, associam-se ao interesse
básico de sobrevivência. Nesse caso, a organização manifesta interesse em mudar
a sua estratégia somente quando existe ameaça à sua sobrevivência.
Para Meyer Júnior (2005, p. 374), “As universidades estão hoje inseridas num
contexto de grandes mudanças e de incertezas nos campos econômico, político,
social, educacional e tecnológico”. Como uma organização sensível a essas
mudanças, as universidades devem desenvolver maior capacidade de respostas às
demandas do ambiente externo e melhor desempenho. Dessa forma, como condição
necessária para sobrevivência, a gestão universitária tem a responsabilidade de
estabelecer as estratégias para lidar com a realidade de um novo contexto. (MEYER
JÚNIOR, 2005).
Tendo em vista a natureza singular do ambiente acadêmico, Lacerda (2009)
explica que o gerenciamento estratégico universitário se torna ainda mais complexo.
Meyer Júnior (2005) destaca que as abordagens estratégicas elaboradas para o
meio empresarial são mais adequadas aos sistemas lineares e mecanicistas,
tornando-se incompatível com a complexidade existente nas organizações
acadêmicas.
A seção a seguir procura apresentar a disciplina do Pensamento Sistêmico,
com destaque para o método sistêmico proposto por Andrade et al. (2006).
2.5 PENSAMENTO E ANÁLISE SISTÊMICA
Capra e Luisi (2014) afirmam que os pesquisadores das ciências sociais,
econômicas e de outros campos de estudos devem transcender os modelos

68

clássicos mecanicistas e reducionistas, adotando enfoques holísticos e ecológicos.
Isso porque as abordagens holísticas e ecológicas são mais compatíveis com a
realidade moderna. A partir disso, observa-se que é preciso conceber uma visão
sistêmica do mundo, consciente das inter-relações e interdependência das unidades
que constituem um sistema.
Nesse sentido, o Pensamento Sistêmico busca compreender holística e
dinamicamente as forças estruturais que moldam a realidade. Diferentemente das
tendências reducionistas, as quais procuram decompor o todo em partes menores e
analisá-las separadamente, o Pensamento Sistêmico está interessado em
compreender e avaliar as características essenciais do todo integrado e dinâmico.
(ANDRADE et al., 2006).
Senge (2014) diz que um sistema é composto por diferentes partes que estão
conectadas entre si, de maneira que umas manifestam os seus efeitos sobre as
outras. Por isso, o sistema somente pode ser entendido por meio da análise do todo
e de suas inter-relações.
Segundo Andrade et al. (2006), o método sistêmico é o instrumento utilizado
para aplicar o Pensamento Sistêmico, permitindo um entendimento amplo da
realidade. Tal método é construído através de um conjunto de passos
sistematizados de maneira organizada, de modo que a cada passo se atinjam
resultados que servem como entradas nos passos seguintes.
O método proposto por Andrade et al. (2006) é composto por 9 passos:
a) definir uma situação complexa de interesse: definir claramente uma
situação de interesse, preferencialmente as que envolvem complexidade;
b) apresentar a história por meio de eventos: assinalar eventos relevantes
relacionados com a situação ao longo do período considerado;
c) identificar as variáveis-chave: a partir da lista de eventos, identificam-se
as variáveis importantes na situação de interesse;
d) traçar os padrões de comportamento: coletar dados para compor séries
históricas das variáveis;
e) desenhar o mapa sistêmico: identificar as relações causais entre os
fatores;
f) identificar os modelos mentais: identificar os modelos mentais que
influenciam os comportamentos do sistema;
g) realizar cenários: projetar possíveis desdobramentos futuros do sistema;
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h) modelar em computador: construir modelos em software de dinâmica de
sistemas;
i) definir direcionadores estratégicos, planejar ações e reprojetar o
sistema: elaborar caminhos estratégicos; plano de projetos e ações para
alavancar o sistema e direcioná-lo para um objetivo; e planejar alterações na
estrutura, considerando as consequências sistêmicas dessas alterações.

Para Andrade et al. (2006), a compreensão da realidade é um aspecto
relevante na abordagem do Pensamento Sistêmico, uma vez que ela interfere na
forma como as pessoas interagem com o ambiente. Senge (2014) sugere que a
interpretação da realidade ocorre através de diferentes níveis de percepção –
Modelos Mentais, Estruturas Sistêmicas, Padrões de Comportamento e Eventos.
Andrade et al. (2006) fazem uma analogia dos níveis da realidade com a metáfora
do iceberg, conforme ilustra a Figura 5.
Figura 5 – Os níveis da realidade ilustrados na metáfora do iceberg

Fonte: Andrade et al. (2006, p. 94).

A aplicação do método sistêmico permite um “mergulho” nos níveis da
realidade, provocando aprendizagens profundas sobre uma situação de interesse.
(ANDRADE et al., 2006). O método sistêmico utiliza uma linguagem para
compreensão da interação entre os elementos que constituem um sistema. Na
próxima seção, apresenta-se a linguagem sistêmica.
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2.5.1 Linguagem Sistêmica
Conforme Andrade et al. (2006), a linguagem sistêmica é utilizada para
representar e comunicar, através de símbolos, as relações existentes entre as
variáveis de um sistema, utilizando como base as representações de causa e efeito.
Dois componentes são importantes na linguagem sistêmica: as variáveis e os
relacionamentos. As variáveis ilustram as partes ou os elementos que compõem um
sistema, podendo ser de dois tipos: Variável Causadora/Independente (variável que
provoca o efeito) e Variável Efeito/Dependente (variável que sofre o efeito).
Por sua vez, os relacionamentos (simbolizados por uma seta) evidenciam a
existência de relações de causa e efeito entre as variáveis, ou seja, a forma como
uma variável afeta ou influencia a outra. (ANDRADE et al., 2006). A Figura 6 ilustra a
relação entre as variáveis.
Figura 6 – Relação entre as variáveis
Variável
independente

influencia

Variável
dependente

Fonte: Adaptado de Andrade et al. (2006, p. 59).

Os relacionamentos entre as variáveis podem ser positivos (representados
por uma seta contínua), indicando que as relações são diretamente proporcionais;
ou negativos (indicados por uma seta tracejada), demonstrando que as relações são
inversamente proporcionais (ANDRADE et al., 2006). A Figura 7 ilustra os tipos de
relacionamentos entre as variáveis.
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Figura 7 – Tipos de relacionamentos entre as variáveis
Quanto maior

maior
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independente
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dependente
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dependente

Quanto menor

menor

Variável
independente

Variável
dependente

Quanto menor

maior

Variável
independente

Variável
dependente

Fonte: Adaptado de Andrade et al. (2006, p. 59).

O método do pensamento sistêmico está fundamentado nas relações circulares ou
causais, isto é, como uma variável é capaz de influenciar ela mesma. Tais relações são
identificadas através de enlaces de reforço (processo de crescimento) ou enlaces de
balanceamento (limites ao crescimento). (ANDRADE et al., 2006).
Segundo Andrade et al. (2006, p. 60), “No enlace reforçador, uma variável
importante acelera-se, com crescimento ou colapso exponencial. Os enlaces
reforçadores são os responsáveis por situações em que as mudanças apoiam-se em si
mesmas”. A Figura 8 ilustra um exemplo simplificado de enlace de reforço. Nesse caso,
quanto maior a disponibilidade de ativos que geram renda, maior será a renda e,
consequentemente, a capacidade de adquirir novos ativos que geram renda aumentará.
Figura 8 – Exemplo de Enlace de Reforço

Renda

R

Ativos

Fonte: Adaptado de Andrade et al. (2006, p. 61).

72

Os enlaces de balanceamento, por sua vez, “[...] são os tipos de estrutura que
promovem a estabilidade, a resistência ou os limites. Geram as forças de resistência
que limitam o crescimento. Evitam que os sistemas percam seu equilíbrio natural
[...]”. Da mesma forma, a Figura 9 apresenta um exemplo simples de enlace de
balanceamento. Nesse caso, a aplicação da renda em passivos, ou seja, bens que
geram fluxo de caixa negativo, resultará em menos renda.
Figura 9 – Exemplo de Enlace de Balanceamento

Renda

B

Passivo

Fonte: Adaptado de Andrade et al. (2006, p. 61).

O capítulo seguinte apresenta a metodologia científica que será aplicada no
presente trabalho, buscando detalhar as abordagens, os procedimentos e as
técnicas metodológicas.
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3 MÉTODO DA PESQUISA
Segundo Andery et al. (2000, p. 14), “A ciência caracteriza-se por ser uma
atividade metódica. É uma atividade que, ao se propor conhecer a realidade, busca
atingir essa meta por meio de ações passíveis de serem reproduzidas”. Gil (2008)
define o objetivo fundamental da pesquisa como o descobrimento de respostas para
problemas, mediante o emprego de métodos científicos, permitindo a obtenção de
novos conhecimentos. Assim, para assimilar ou desenvolver o conhecimento
científico, é preciso fazer uso de um método. Lakatos e Marconi (2011, p. 46)
definem método científico como um “[...] conjunto de atividades sistemáticas e
racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo –
conhecimentos válidos e verdadeiros”. Corroborando essa concepção, Dresch et al.
(2015, p. 22) ressaltam que o método de pesquisa “[...] ajuda o pesquisador a
garantir que a sua investigação, de fato, resolverá o problema da pesquisa”.
Tendo em vista a solução do problema e os objetivos definidos no presente
estudo, este capítulo detalha os aspectos metodológicos desta pesquisa. A seguir,
será apresentado o delineamento da pesquisa, no que se refere à sua natureza, aos
objetivos, ao método científico, à abordagem e ao procedimento de investigação. Na
sequência, apresenta-se o método de trabalho, as técnicas de coleta e análise dos
dados.
3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA
De acordo com Silva e Menezes (2005), as pesquisas podem ser
classificadas do ponto de vista da sua natureza, da forma de abordagem do
problema, dos objetivos e dos procedimentos técnicos. Alinhando-se a essa
percepção, Dresch et al. (2015) sugerem, ainda, a escolha do método científico para
condução da pesquisa.
A presente pesquisa foi delineada com base nessas perspectivas.
Do ponto de vista da sua natureza, este trabalho é classificado como uma
pesquisa aplicada. Segundo Silva e Menezes (2005), a pesquisa aplicada busca
produzir conhecimento para aplicação prática e voltados à solução de problemas
específicos. Logo, esta pesquisa está assim classificada, pois os resultados deste
estudo podem ser aplicados tanto pela UNISINOS como por outras universidades
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com características semelhantes. Através de uma análise sistêmica da implantação
dos Institutos Tecnológicos, foi possível caracterizar esse ambiente. Assim, a
observação desta realidade produz um conhecimento útil na solução e prevenção de
problemas práticos.
O presente trabalho foi conduzido através de uma abordagem qualitativa. De
acordo com Godoy (1995a, p. 62) “Os estudos denominados qualitativos têm como
preocupação fundamental o estudo e a análise do mundo empírico em seu ambiente
natural”. Ademais, a pesquisa qualitativa “[...] considera que há uma relação
dinâmica entre o mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o
mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em números”
(SILVA; MENEZES, 2005, p. 20). Para Bauer e Gaskell (2002), a pesquisa
qualitativa utiliza dados textuais, de análise interpretativa e independente. Além
disso, nesse tipo de abordagem da pesquisa, o ambiente e as pessoas nele
inseridas são observados como um todo integrado. (GODOY, 1995a). Dessa forma,
justifica-se a escolha da abordagem qualitativa, uma vez que a análise sistêmica da
implantação dos Institutos Tecnológicos exige uma visão holística da realidade.
Outro fator que reforça essa escolha, diz respeito à necessidade de investigar, com
profundidade, a percepção das pessoas, assim como a atuação delas no ambiente.
Vale ressaltar que o contexto desta pesquisa também requer a observação direta da
realidade e dos fenômenos que nela ocorrem, permitindo uma análise mais
interpretativa e descritiva do pesquisador.
No que se refere ao seu objetivo, a pesquisa pode ser classificada como
exploratória, descritiva e explicativa (DRESCH et al., 2015; GIL, 2002; SILVA;
MENEZES, 2005; YIN, 2010). A pesquisa com finalidade exploratória procura “[...]
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais
explícito ou a construir hipóteses” (GIL, 2002, p. 41). Já a pesquisa descritiva “[...]
tem como objetivo primordial a descrição das características de determinada
população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL,
2008, p. 28). Geralmente, os pesquisadores, preocupados com a atuação prática,
realizam pesquisas de caráter descritivo e exploratório (GIL, 2002). Yin (2010)
informa que as questões de pesquisa que se concentram nas perguntas “como” são
mais explicativas, na medida em que é preciso traçar os vínculos operacionais que
ocorrem ao longo do tempo. Além disso, Gil (2002, p. 42) afirma que as pesquisas
explicativas “[...] têm como preocupação central identificar os fatores que
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determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos”. O autor ainda
destaca que esse tipo de pesquisa proporciona um conhecimento profundo da
realidade, visto que explica a razão e o “porquê” das coisas. Portanto, com base
nessas caracterizações, o presente estudo é enquadrado como exploratório,
descritivo e explicativo, ou seja, combina os três diferentes objetivos da pesquisa.
Outro delineamento da pesquisa faz referência ao método científico. Dresch
et al. (2015, p. 17) postulam que “[...] o método científico é uma perspectiva ou
premissa sobre como o conhecimento é construído”. O presente estudo faz uso de
um método científico indutivo. Lakatos e Marconi (2011) explicam que a indução é
um processo mental no qual, a partir de dados particulares, devidamente
constatados, deduz-se uma verdade geral. Assim, justifica-se a escolha do método
indutivo, uma vez que os dados coletados e observados nesta pesquisa se referem
a uma realidade particular da UNISINOS, buscando generalizar esse conhecimento
para outros ambientes com propriedades semelhantes e com a mesma classe de
problema. Ademais, conforme destacado por Godoy (1995a), os pesquisadores
qualitativos utilizam o enfoque indutivo para analisar os dados de suas
investigações. Assim, o uso da abordagem qualitativa também reforça a escolha do
método científico indutivo.
Do ponto de vista do procedimento técnico, ou também chamado de método
de pesquisa, este trabalho se enquadra como um estudo de caso. Para Gil (2002), o
estudo de caso está relacionado com o profundo e exaustivo estudo de um ou
poucos objetos, proporcionando obter um amplo conhecimento, o que seria
impossível mediante o uso de outros delineamentos. De acordo com Yin (2010), o
estudo de caso é recomendado para as pesquisas que procuram explicar um
fenômeno social complexo e contemporâneo, quando é necessário que o
pesquisador observe as características holísticas e significativas do contexto
investigado. Desse modo, o estudo de caso é relevante quando a pesquisa exige
uma descrição ampla e profunda de uma situação.
O estudo de caso é uma pesquisa empírica que busca entender melhor um
ambiente no seu contexto real, assegurando que o problema seja investigado e
compreendido com profundidade. Ademais, esse método de pesquisa permite ao
pesquisador observar de maneira detalhada os fenômenos baseados em diferentes
fontes de dados (DRESCH et al., 2015).
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Considerando que o enfoque deste trabalho está centrado na investigação do
caso da UNISINOS, buscando identificar e analisar as contribuições dos Institutos
Tecnológicos para a estratégia de inflexão tecnológica da Universidade, a escolha
pelo método do estudo de caso demonstrou ser a mais adequada. A investigação
proposta neste trabalho apresenta todos os elementos descritos anteriormente:
explorar um fenômeno social complexo e contemporâneo; observar o problema
dentro do ambiente em que ele ocorre; compreender, em profundidade, as
características holísticas e significativas de uma situação real; explicar e descrever
um fenômeno de maneira detalhada -.
Segundo Yin (2010), a definição do método de pesquisa deve seguir três
condições: a) o tipo de questão de pesquisa proposto; b) a extensão do controle que
um investigador tem sobre os eventos comportamentais reais; e c) o grau de
enfoque sobre eventos contemporâneos em oposição aos eventos históricos. O
enquadramento da pesquisa dentro dessas condições também ajuda a distinguir os
diferentes métodos. As características da presente pesquisa correspondem
adequadamente às condições sugeridas por Yin (2010) para a definição do método
do estudo de caso.
Outro aspecto que reforça a escolha do estudo de caso está relacionado com
ao caráter indutivo deste trabalho. Ainda que não haja restrição para a utilização do
estudo de caso com a finalidade de testar teorias e hipóteses, Dresch et al. (2015)
destacam que esse tipo de método apresenta uma natureza indutiva. Isso porque o
estudo de caso produz teorias a partir de observações e análises de fenômenos
reais. Assim, não é preciso utilizar como ponto de partida uma hipótese já
estabelecida ou encontrar dados e evidências que confirmem ou neguem
suposições.
Dependendo da situação pesquisada, Yin (2010) esclarece que um estudo de
caso pode ser caracterizado como: a) estudo de caso único ou b) estudo de casos
múltiplos. O autor ainda apresenta cinco justificativas para realização de estudo de
caso único: 1) quando representar o caso crítico no teste de uma teoria bemformulada; 2) quando representar um caso extremo ou peculiar; 3) quando o caso é
representativo ou típico; 4) quando o caso é revelador; e 5) quando se trata de um
caso longitudinal. Ademais, quando o mesmo estudo envolver vários casos, então
ele é classificado como estudo de casos múltiplos (YIN, 2010). Assim sendo, o
método de pesquisa deste trabalho está classificado como Estudo de Caso Único.
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Por fim, Yin (2010) ressalta que o pesquisador que utiliza o método do estudo
de caso precisa ter acesso suficiente aos dados potenciais para entrevistar pessoas,
analisar documentos ou registros e fazer observações diretamente no ambiente
investigado. Sob esse aspecto, deve-se informar que o pesquisador obteve acesso
suficiente para conduzir o presente estudo de caso na UNISINOS.
O Quadro 5 apresenta uma síntese do delineamento desta pesquisa.
Quadro 5 – Síntese do Delineamento da Pesquisa
Perspectiva

Classificação desta pesquisa

Natureza

Aplicada

Abordagem

Qualitativa

Objetivo

Exploratória, Descritiva e Explicativa

Método Científico

Indutivo

Procedimento Técnico/Método de Pesquisa

Estudo de Caso Único

Fonte: Elaborado pelo autor.

3.2 MÉTODO DE TRABALHO
O método de trabalho é responsável por definir os passos lógicos para o
atingimento dos objetivos da pesquisa. Na elaboração do método de trabalho, o
pesquisador deve demonstrar e justificar detalhadamente a sequência de atividades
ao longo de toda a pesquisa. Dessa forma, o método de trabalho deve desdobrar o
método de pesquisa, com base no método científico, e posicionar as técnicas de
coleta e análise dos dados. Ademais, a estruturação adequada do método de
trabalho proporciona maior clareza e transparência na condução da pesquisa e,
consequentemente, possibilita que a sua validade seja reconhecida pela
comunidade científica (DRESCH et al., 2015). O método de trabalho desta pesquisa
foi construído a partir da condução de Estudo de Caso proposta por Cauchick Miguel
(2007), conforme ilustra a Figura 10.
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2. Planejamento do Caso

1. Definição da Estrutura
Conceitual Teórica

Figura 10 – Método de Trabalho

Seleção das Correntes Teóricas

Revisão da Literatura

Construção das Categorias Teóricas

Levantamento de Informações Preliminares
e Evidências da Unidade de Análise
Evidências
Empíricas

Observações
Preliminares

Análise Prévia de
Documentos

Seleção dos Entrevistados

3. Coleta
de Dados

Elaboração dos Protocolos de Entrevistas

Levantamento dos Indicadores
Quantitativos

Realização das Entrevistas

Transcrição das Entrevistas

4. Análise dos Dados

Realização das Correlações Quantitativas

Categorização das Entrevistas

Realização das Correlações Qualitativas

Consolidação do Mapa Sistêmico

Construção do Mapa Sistêmico Preliminar
Análise das Relações Causais
Expansão do Mapa Sistêmico Preliminar

5. Geração de
Relatórios

Identificação das Relações com Variáveis
Quantitativas

Síntese dos Resultados

Conclusão

Fonte: Elaborada pelo autor.

79

De acordo com Silva e Menezes (2005), a escolha do tema de pesquisa deve
levar em conta a área de interesse do pesquisador e o assunto que ele pretende
provar ou desenvolver. A partir da temática dessa pesquisa, foram selecionadas três
correntes teóricas principais: O Papel das Universidades na Sociedade do
Conhecimento; A Relação entre Universidade e Empresa e a Estratégia nas
Universidades. Na sequência, realizou-se a revisão dessa literatura. Nessa etapa,
emergiram as categorias teóricas de análise.
Após a definição da estrutura conceitual teórica, realizou-se o levantamento
de algumas informações preliminares da unidade de análise. Dessa forma, por meio
de evidências empíricas, relatos de profissionais e alguns documentos internos da
organização, restou possível obter informações, de ordem prática, sobre o contexto
dessa pesquisa. Em seguida, foram selecionados os entrevistados e elaborados os
protocolos de entrevistas, conforme descrito na seção 3.3 deste trabalho.
Na sequência, foram executadas as etapas de realização, transcrição e
categorização das entrevistas. A categorização foi realizada com base nas
categorias de análise consolidadas, que reúne as categorias teóricas de análise e as
categorias que emergiram da pré-análise das entrevistas. As categorias de análise
dessa pesquisa representam as variáveis que formam a estrutura do mapa
sistêmico. Assim, com o auxílio de um software de análise de dados qualitativos
(ATLAS.ti), obteve-se a matriz de co-ocorrência das categorias de análise. De
acordo com o método proposto por Yearworth e White (2013), esse tipo de matriz
pode ser utilizado para estabelecer as relações causais entre as variáveis. Dessa
maneira, produziram-se as correlações qualitativas das variáveis dessa pesquisa.
Essas correlações fundamentaram a construção do mapa sistêmico
preliminar. Outras variáveis de ligação foram utilizadas para expandir a estrutura do
mapa sistêmico. A análise, em detalhes, do mapa sistêmico evidenciou os
relacionamentos formados por variáveis quantitativas, ou seja, as relações que
podem ser quantitativamente testadas. O passo seguinte foi o levantamento dos
indicadores quantitativos dessas variáveis.
Após coletar esses indicadores, realizou-se um processo de correlação das
variáveis quantitativas. Tal processo permitiu verificar os reais sentidos (positivos ou
negativos) das relações entre as variáveis. Em seguida, o mapa sistêmico foi
revisado com base nas novas relações formadas pela correlação das variáveis
quantitativas. A partir do mapa sistêmico consolidado, efetuou-se a análise das
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relações causais. Por fim, foram elaboradas a síntese dos resultados e a conclusão
deste trabalho.
As seções seguintes apresentam as técnicas utilizadas para coletar e analisar
os dados da presente pesquisa.
3.3 COLETA DE DADOS
O objetivo desta seção é apresentar as fontes de dados deste estudo e a
técnica que foi empregada para coletá-los. Nesta pesquisa, buscou-se obter uma
diversidade de informações, evidências e elementos para construir uma visão
sistêmica do ambiente investigado. Segundo Bauer e Gaskell (2002), as pessoas
vivenciam problemas em suas realidades sociais, os quais podem ser mapeados e
compreendidos.
Conforme Dresch et al. (2015), os pesquisadores podem contar com uma
série de técnicas de coleta de dados, dependendo do objetivo e do método de
pesquisa. Normalmente, os pesquisadores da área da gestão utilizam a técnica
documental, pesquisa bibliográfica, entrevistas, grupo focal, questionários e
observação direta.
Considerando que o estudo de caso é desenvolvido com base em uma
pesquisa empírica sobre eventos e comportamentos complexos que ocorrem em um
contexto social, há um conjunto diversificado de fontes de evidências que o
pesquisador deve observar. As fontes de evidências no estudo de caso podem ser:
documentos, registros em arquivo, entrevistas, observação direta, observação
participante e artefatos físicos (YIN, 2010). Para Gil (2002, p.141), “Em termos de
coleta de dados, o estudo de caso é o mais completo de todos os delineamentos,
pois vale-se tanto de dados de gente quanto de dados de papel”.
Para os fins desta pesquisa, buscou-se coletar os dados através de
entrevistas em profundidade (fonte principal), além de documentos e observação
direta (fontes complementares), sendo tais procedimentos comuns em pesquisas
qualitativas (GODOY, 1995a) e estudos de casos (GIL, 2002; YIN, 2010). Dessa
forma, esta pesquisa procurou obter evidências diretas sobre os eventos e os
comportamentos humanos, tal como orienta Yin (2010). Esta coleta de dados teve
como objetivo principal encontrar evidências sobre as contribuições dos Institutos
Tecnológicos para a estratégia de inflexão tecnológica da Universidade.

81

De acordo com Yin (2010), a entrevista é uma das mais importantes fontes de
evidências nos estudos de casos, uma vez que fornece informações sobre os
assuntos humanos ou eventos comportamentais. A entrevista em profundidade é um
tipo de entrevista aberta e versátil em sua estrutura de questões, permitindo explorar
mais amplamente alguns assuntos e situações de interesse do pesquisador.
Segundo Bauer e Gaskell (2002), o emprego da entrevista possibilita interpretar as
narrativas dos entrevistados, fazendo relação a outras observações. Hair Junior et
al. (2005) dizem que a escolha da entrevista como abordagem para a coleta dos
dados permite ao pesquisador uma sondagem mais profunda e detalhada sobre
determinado tema, revelando dados, não raras vezes, ocultos nessa fase da
pesquisa.
Na seleção dos entrevistados desta pesquisa, procurou-se identificar um
grupo de pessoas para representar as principais partes envolvidas no processo de
implantação e consolidação dos Institutos Tecnológicos da Universidade. Os
entrevistados são profissionais de diversos setores e níveis da Universidade e
também de organizações externas. De acordo com Andrade et al. (2006), a
compreensão sobre determinada realidade é influenciada diretamente pela
percepção de cada observador.
Portanto, procurou-se obter múltiplas percepções e contribuições a respeito
do foco deste estudo. Isso se faz necessário, pois a análise da pesquisa foi realizada
à luz da Teoria do Pensamento Sistêmico, o que requer uma abordagem holística
durante a coleta de dados.
Nesse contexto, as entrevistas foram realizadas com dois grupos de
entrevistados. Um primeiro grupo é formado por colaboradores da Universidade.
Nesse caso, tem-se gestores (Vínculo Gestão) e também professores (Vínculo
Docência). A seleção de profissionais dessas duas áreas teve como objetivo
contemplar os interesses distintos dos subsistemas burocrático e profissional, tal
como discutido pelos autores Darkenwald (1971) e Hardy (1991). Os entrevistados
com vínculo de gestão são profissionais dos níveis diretivo e gerencial, além de
coordenadores. Contudo, deve-se observar que alguns desses profissionais podem
ter duplo vínculo com a Universidade, ou seja, a sua carga horária pode ser dividida
entre gestão e docência. Ainda assim, manteve-se o vínculo com a área da gestão,
uma vez que, no âmbito do processo estratégico organizacional, os interesses
assumidos pelo papel de gestores tendem a sobressair-se aos da docência.
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Na seleção dos entrevistados pertencentes ao corpo docente, foram
realizados dois recortes. O primeiro recorte procurou definir os professores
vinculados à Escola Politécnica, ou seja, que possuem relação com a área
tecnológica da Universidade. O outro recorte identificou apenas os professores dos
Programas de Pós-Graduação vinculados aos Institutos. Dois argumentos justificam
esse recorte. Primeiramente, os professores dos PPGs estão inseridos no ambiente
da pesquisa, ou seja, estão mais próximos da área de atuação dos Institutos. Além
disso, é necessário que os entrevistados tenham o mínimo de conhecimento
possível a respeito da realidade dessa pesquisa. Por esse motivo, foram
selecionados os professores dos programas vinculados aos Institutos.
A seleção dos entrevistados também procurou identificar os colaboradores
participantes e os não-participantes da implantação e consolidação dos Institutos
Tecnológicos. Os colaboradores participantes tiveram, de alguma forma, atuação
direta na implementação ou na operação dos Institutos. Já os colaboradores nãoparticipantes não tiveram nenhum tipo de influência nesse processo e também não
possuem vínculo com os Institutos.
Os entrevistados também podem ser identificados com base nos níveis de
relação com os Institutos Tecnológicos. Por um lado, os colaboradores podem
estabelecer uma relação geral com os cinco Institutos. Por outro lado, o entrevistado
também pode estar vinculado apenas a um Instituto específico. Dessa forma, a
coleta de dados dessa pesquisa buscou observar diferentes percepções dos
colaboradores da Universidade sobre a realidade dos Institutos Tecnológicos. Nesse
sentido, o Quadro 6 apresenta os entrevistados que compõem o grupo de
colaboradores da Universidade.
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Quadro 6 – Entrevistados Colaboradores da Universidade

Docência

Gestão

Vinculo

Cargo
Pró-Reitor Acadêmico
Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação
Gerente de Pesquisa, Desenv. e Inovação
Gerente Administrativa e de Projetos
Coord. Adm. dos Institutos Tecnológicos
Coord. de Rel. com o Merc. para os Inst. Tecn.
Coordenador do itt Fuse
Coordenador do itt Performance
Coordenador do itt Fossil
Coordenadora do itt Nutrifor
Coordenador do itt Chip
Decano da Escola Politécnica
Professor do PPG em Engenharia Elétrica
Professor do PPG em Engenharia Civil
Professor do PPG em Geologia
Professor do PPG em Biologia
Professora do PPG em Engenharia Elétrica
Professora do PPG em Engenharia Mecânica
Professor do PPG em Engenharia Civil

Participação nos
Institutos
Participante
Participante
Participante
Participante
Participante
Participante
Participante
Participante
Participante
Participante
Participante
Participante
Participante
Participante
Não-Participante
Não-Participante
Não-Participante
Não-Participante
Não-Participante

Instituto
Vinculado
Geral
Geral
Geral
Geral
Geral
Geral
itt Fuse
itt Performance
itt Fossil
itt Nutrifor
itt Chip
Geral
itt Chip
itt Performance
itt Fossil
itt Nutrifor
itt Chip
itt Fuse
itt Performance

Fonte: Elaborado pelo autor.

O outro grupo de entrevistados é formado por profissionais das empresas
clientes e não-clientes dos Institutos Tecnológicos. Apesar de não estarem
diretamente envolvidas na implementação dos Institutos, as empresas são
importantes no ambiente desta pesquisa, pois são os principais financiadores. Além
disso, as empresas são as responsáveis efetivamente pela produção da inovação
tecnológica.
As entrevistas com as empresas clientes tiveram por objetivo verificar as suas
necessidades em relação aos serviços contratados e a contribuição dos Institutos
para o desenvolvimento da inovação. As entrevistas com as empresas não-clientes
permitiram o acesso a uma fonte de evidências valiosas, pois possibilitam a
compreensão dos motivos pelos quais não contrataram os Institutos da
Universidade. Ademais, verificaram-se as alternativas que as empresas utilizaram
para substituir o serviço não contratado (desenvolver capacidade interna ou
contratar outros institutos). Esses são fatores importantes, pois têm impacto direto
no relacionamento com o mercado e também no faturamento dos Institutos.
Dois critérios foram utilizados para selecionar as empresas entrevistadas.
Primeiramente, procurou-se considerar clientes e não-clientes dos cinco Institutos
Tecnológicos. Contudo, cabe informar que não foi possível obter, no sistema da
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Universidade, informações sobre as empresas não-clientes dos Institutos itt Fossil e
itt Chip. Outro critério diz respeito à intensidade na contratação das empresas.
Nesse aspecto, buscou-se selecionar tanto os clientes assíduos quanto eventuais.
No Quadro 7 consta a relação das empresas entrevistadas nessa pesquisa.

Quadro 7 – Entrevistados Empresas Clientes e Não-Clientes dos Institutos

NãoCliente

Cliente

Relação

Segmento da
Empresa
Eletroeletrônico
Construção Civil
Alimentos
TI e Informática
Energia
Eletroeletrônico
Alimentos
Eletroeletrônico
Construção Civil

Cargo do Entrevistado
Gerente de P&D
Gerente da Área de Construção Civil
Gerente de P&D
Diretor Presidente
Gerente da Área Técnica
Coordenador Administrativo e de Projetos
Engenheira Química
Coordenador de Eng. e Desenv. de Produtos
Gerente Administrativa

Instituto
Vinculado
itt Fuse
itt Performance
itt Nutrifor
itt Chip
itt Fossil
itt Fuse
itt Nutrifor
itt Fuse
itt Performance

Fonte: Elaborado pelo autor.

As entrevistas foram conduzidas através de roteiros semiestruturados, ou
seja, definiu-se previamente um conjunto de perguntas para os entrevistados.
Contudo, os roteiros não são rígidos. Durante a condução das entrevistas, buscouse flexibilidade para explorar mais detalhadamente algumas questões de interesse
da pesquisa. Considerando a seleção de diferentes grupos de entrevistados, foram
desenvolvidos quatro roteiros distintos, tendo em vista as expectativas e os
interesses de cada grupo. No Quadro 8 é possível identificar os entrevistados aos
quais foi destinado cada roteiro.
Quadro 8 – Destino dos Roteiros de Entrevistas
Roteiro
Apêndice A
Apêndice B
Apêndice C
Apêndice D

Destino
Colaboradores Participantes nos Institutos
Colaboradores Não-Participantes nos Institutos
Empresas Clientes dos Institutos
Empresas Não-Clientes dos Institutos
Fonte: Elaborado pelo autor.

Além das entrevistas, esta pesquisa também utilizou outras duas fontes de
evidências: documentos e observação direta. De acordo com Yin (2010), em um
estudo de caso, os documentos devem ser utilizados para corroborar e aumentar a
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evidência de outras fontes. A documentação utilizada pelo pesquisador pode
assumir diferentes formatos (relatórios administrativos, registros internos, minutas de
reuniões, por exemplo). Além de proporcionar maiores detalhes para confirmar a
informação de outras fontes, os documentos são importantes por serem estáveis,
discretos, exatos e por abrangerem um longo período de tempo. (YIN, 2010). Dentre
os documentos utilizados na coleta de dados desta pesquisa, pode-se citar: os
Planos de Desenvolvimento Institucional (Ciclos 2006-2011, 2012-2013 e 20142017), relatórios contábeis e outros documentos internos.
Por fim, este estudo também contou com a observação direta como fonte de
evidência. A observação é “[...] quando se utilizam os sentidos na obtenção de
dados de determinados aspectos da realidade”. (SILVA; MENEZES, 2005, p. 33).
Considerando que o estudo de caso deve ocorrer no ambiente natural que está
sendo estudado, Yin (2010) afirma que o pesquisador pode observar e investigar
alguns

comportamentos

ou

condições

ambientais

de

relevância

para

o

desenvolvimento da pesquisa. Ademais, a evidência observacional é um auxiliar
valioso na coleta de dados, pois adiciona novas dimensões para o entendimento do
contexto estudado.
3.4 ANÁLISE DE DADOS
O conhecimento de determinado assunto ocorre após a análise dos dados
obtidos. (HAIR JUNIOR et al., 2005). A análise consiste em procurar sentidos e
compreensões dos dados coletados. Esta fase da pesquisa exige interpretação e
intuição criativa do pesquisador. (BAUER; GASKELL, 2002). De acordo com Yin
(2010, p. 154), “A análise dos dados consiste no exame, na categorização, na
tabulação, no teste ou nas evidências recombinadas de outra forma, para tirar
conclusões baseadas empiricamente”. Isto posto, essa seção apresenta a técnica
utilizada para analisar os dados coletados.
Conforme exposto na seção anterior, este estudo utilizou diferentes fontes de
dados e informações (entrevistas, documentos e anotações de campo). A técnica
aplicada para analisar os dados é a análise de conteúdo. Para Bardin (2014), a
análise de conteúdo pode ser definida da seguinte forma:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
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mensagens indicadores (quantitativos ou não) que permitam a interferência
de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens. (BARDIN, 2014, p. 44).

De acordo com Godoy (1995b), a análise de conteúdo é um instrumental
metodológico que pode ser utilizado para codificar e analisar, em princípio, qualquer
forma de comunicação que transmite significados de um emissor para um receptor.
A análise de conteúdo “[...] parte do pressuposto de que, por trás do discurso
aparente, simbólico e polissêmico, esconde-se um sentido que convém desvendar”
(GODOY, 1995b, p. 23). Corroborando essa posição, Vergara (2010, p.7) menciona
que “A análise de conteúdo é considerada uma técnica para o tratamento de dados
que visa identificar o que está sendo dito a respeito de determinado tema”. Ademais,
a análise de conteúdo é um método de análise tradicionalmente de materiais
textuais escritos, em que prevalece a valorização pelos “tipos”, “qualidades” e
“distinções” no seu conteúdo. (BAUER; GASKELL, 2002).
A técnica da análise de conteúdo pode apresentar um enfoque quantitativo ou
qualitativo. Uma análise quantitativa busca obter informações através do cálculo de
frequência com que surgem determinados conteúdos nas mensagens. Já na
abordagem qualitativa, busca-se interpretar as características e os padrões que
estão por trás do conteúdo das mensagens e documentos. (BARDIN, 2014; GODOY,
1995b). Nesse sentido, cabe informar que essa pesquisa utilizou a análise qualitativa
de conteúdo. Tratando-se de um estudo de caso, segundo Gil (2002, p. 141), “[...] é
natural admitir que a análise dos dados seja de natureza predominantemente
qualitativa”.
No caso das pesquisas qualitativas, Bauer e Gaskell (2002) sugerem que a
análise deve ser precedida de uma transcrição com boa qualidade dos dados
coletados. Assim, todas as entrevistas realizadas neste estudo foram transcritas.
Ademais, Gil (2002) explica que durante a análise e interpretação dos dados é
importante preservar a totalidade da unidade social. Dessa forma, juntamente com
as entrevistas, os documentos coletados na Universidade e as anotações de campo
foram submetidas ao processo de análise. Tendo em vista a solução do problema de
pesquisa e os objetivos deste trabalho, ao analisar o material, buscou-se fazer
conexões, encontrar padrões e dar sentido ao conteúdo analisado.
No que se refere à interpretação das mensagens, Bardin (2014) explica que
ela ocorre através de um processo de inferência (dedução lógica) de conhecimentos.
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Assim, o analista utiliza como ponto de partida a descrição (a enumeração das
características do texto, resumida após tratamento) e por meio da inferência de
conhecimentos é possível interpretar (dar significado às características).
A análise de conteúdo está estruturada em três fases fundamentais: 1) Préanálise: organização do material e definição dos procedimentos que vão permear a
análise; 2) Exploração do material: cumprimento dos procedimentos definidos na
fase anterior; e 3) Tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação: os
resultados brutos são tratados buscando torná-los significativos e válidos. (BARDIN,
2014). Conforme ilustra a Figura 11, os procedimentos aplicados na análise dos
dados desta pesquisa foram estruturados com base no modelo proposto por Bardin
(2014):
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Figura 11 – Procedimentos da Análise de Conteúdo
Objetivos da Pesquisa e Referencial Teórico

FASE I: PRÉ-ANÁLISE

Constituição do Corpus
Definição das Categorias Teóricas de Análise (variáveis)
Pré-Análise das Entrevistas
Codificação das Entrevistas: Definição das Regras de
Recorte; Enumeração e Classificação
Primeira Categorização

FASE III: TRATAMENTO DOS
RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO

FASE II: EXPLORAÇÃO
DO MATERIAL

Consolidação das Categorias de Análise (Variáveis)

Análise Categorial das Entrevistas
Análise de Co-ocorrência das Categorias de Análise
(Variáveis)
Identificação das Variáveis-Chave

Construção do Mapa Sistêmico Preliminar

Expansão do Mapa Sistêmico Preliminar

Análise de Correlação dos Indicadores Quantitativos

Revisão e Consolidação do Mapa Sistêmico

Síntese e Descrição dos Textos

Interpretação do Material

Fonte: Adaptado de Bardin (2014, p. 128).

Ao iniciar o procedimento de análise dos dados e informações, sempre com o
olhar para os objetivos da pesquisa e apoiado pelo referencial teórico, realizou-se a
constituição do Corpus. Segundo Bardin (2014, p. 122), “[...] o corpus é o conjunto
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dos documentos tidos em conta para serem submetidos aos procedimentos
analíticos”. Os documentos submetidos ao processo de análise dessa pesquisa
foram artigos, capítulo de livros e o conteúdo das entrevistas transcritas. A partir das
categorias que emergiram da revisão bibliográfica, foram definidas as categorias
teóricas de análise. Na sequência, realizou-se uma pré-análise do conteúdo das
entrevistas. O procedimento seguinte se refere à codificação das entrevistas. Bardin
(2014) define a codificação da seguinte forma:
A codificação corresponde a uma transformação – efetuada segundo regras
precisas – dos dados em bruto do texto, transformação esta que, por
recorte, agregação e enumeração, permite atingir uma representação do
conteúdo, ou da sua expressão; suscetível de esclarecer o analista acerca
das características do texto, que podem servir de índices (BARDIN, 2014, p.
129).

De acordo com Bardin (2014), a organização da codificação integra três
escolhas: 1) regras de recorte: definição das unidades de registro e de contexto; 2)
enumeração: escolha das regras de contagem; e 3) classificação e a agregação:
escolha das categorias.
A unidade de registro pode ser definida como “[...] unidade de significação a
codificar e corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade de
base, visando à categorização e a contagem frequencial”. (BARDIN, 2014, p. 130).
Nesse sentido, a unidade de registro pode ser, por exemplo: um tema, uma palavra
ou uma frase. (BARDIN, 2014). Durante a codificação da análise das entrevistas, foi
utilizado o tema como unidade de registro. Para Bardin (2014, p. 131), “O tema é a
unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo
certos critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura”.
A outra regra de recorte se refere à definição da unidade de contexto, a qual,
segundo Bardin (2014), corresponde ao segmento da mensagem superior à unidade
de registro, cujas dimensões permitem compreender o significado exato da unidade
de registro. Para os fins dessa pesquisa, definiu-se o parágrafo ou a frase como
unidade de contexto. Em relação à enumeração, Bardin (2014) explica que diz
respeito ao modo de contagem da unidade de registro. Esta pesquisa utilizou a
frequência como regra de enumeração, considerando que “[...] a importância de uma
unidade de registro aumenta com a frequência de aparição”. (BARDIN, 2014, p.
134).
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Após definir as regras de codificação, realizou-se a primeira categorização
das unidades de registro. Godoy (1995b) esclarece que esta etapa tem como
objetivo classificar as unidades de registro em diferentes blocos, que expressam
determinadas categorias. Para Bardin (2014), as categorias são rubricas ou classes,
devidamente identificadas com um título genérico, que agrupam as unidades de
registro com base em características comuns. O critério de categorização adotado
foi o semântico. Segundo Bardin (2014), esse é critério mais apropriado quando a
análise utiliza o tema como unidade de registro.
Durante o processo de formação das categorias preliminares, foi utilizado o
procedimento de análise que Vergara (2010) chama de grade aberta. Nesse
procedimento, “[...] identificam-se categorias de análise, conforme vão surgindo ao
pesquisador. Procede-se ao rearranjo das categorias durante o andamento da
pesquisa. Estabelecem-se categorias finais de análise”. (VERGARA, 2010, p. 9).
Dessa forma, a etapa de Primeira Categorização identificou as categorias de análise
a partir das entrevistas.
Na etapa seguinte, as categorias de análise dessa pesquisa foram
consolidadas, ou seja, buscou-se unificar as categorias teóricas, que emergiram a
partir da literatura, e as categorias identificadas nas entrevistas. As categorias de
análise consolidadas podem ser observadas no APÊNDICE E. Nesse aspecto, cabe
informar que as categorias de análise deste trabalho foram descritas na forma de
variáveis. Esse procedimento foi adotado para manter o alinhamento com a
linguagem sistêmica.
No método sistêmico, o conceito de variável “Está ligado à possibilidade de
medir a ocorrência dos eventos, permitindo ver um comportamento além do nível
visível [...]. Uma variável é a medida de uma força que influencia a realidade”
(ANDRADE et al., 2006, p. 98). As variáveis podem ser classificadas como
quantitativas, quando é possível atribuir algarismos ou quantidades, qualitativas ou
subjetivas. (ANDRADE et al., 2006).
Na fase de Exploração do Material, foram operacionalizados os passos
definidos na Pré-Análise. As duas primeiras etapas dessa fase foram realizadas com
base no método proposto por Yearworth e White (2013). Tal método tem como
objetivo criar relações causais entre as categorias de análise (variáveis), a partir do
processo de codificação de dados qualitativos. Essa abordagem exige a utilização
de um software de análise qualitativa, como ATLAS.ti e NVivo, por exemplo.
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(YEARWORTH; WHITE, 2013). A análise dessa pesquisa utilizou o software
ATLAS.ti como ferramenta de auxílio.
Na

etapa

Análise

Categorial

das

Entrevistas,

foram

aplicados

os

procedimentos de codificação e categorização. De acordo com Bardin (2014), a
análise categorial procura desmembrar o conteúdo em categorias, segundo
reagrupamentos analógicos. Nessa pesquisa, utilizou-se as funcionalidades do
ATLAS.ti para categorizar as entrevistas. A funcionalidade Codes foi utilizada para
identificar as categorias de análise (variáveis), e as Quotations representaram as
unidades de contexto, ou seja, os parágrafos e as frases das entrevistas.
Após concluir a análise categorial de todas as entrevistas, realizou-se a análise
de co-ocorrência das categorias de análise (variáveis). Nessa etapa, foi utilizada a
técnica específica de análise das co-ocorrências. Conforme Bardin (2014), a análise das
co-ocorrências procura extrair do texto as relações ou presenças simultâneas de dois
ou mais elementos na mesma unidade de contexto. Para Yearworth e White (2013), a
co-ocorrência de determinadas variáveis no mesmo parágrafo indica que elas estão
potencialmente relacionadas. Nesse sentido, a Figura 10 ilustra um exemplo de coocorrência entre duas variáveis identificadas no trecho de uma entrevista dessa
pesquisa (imagem extraída do software ATLAS.ti).
Figura 12 – Exemplo de Co-ocorrência entre Variáveis na Unidade de Contexto

Entrevistado

Fonte: Elaborada pelo autor.

Após o processo de codificação dos dados, Yearworth e White (2013)
propõem a utilização de um software de análise de dados qualitativos para gerar
uma matriz de co-ocorrência entre as categorias de análise (variáveis). Esse tipo de
matriz permite identificar as relações de co-ocorrências entre as variáveis
codificadas. A Figura 13 procura apresentar a matriz de co-ocorrência de quatro
variáveis dessa pesquisa (imagem extraída do software ATLAS.ti). Nesse caso, os
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números representam a quantidade de vezes que as variáveis estiveram
relacionadas na mesma unidade de contexto.
Figura 13 – Exemplo de Matriz de Co-ocorrência das Variáveis

Fonte: Elaborada pelo autor.

Dessa forma, gerou-se a matriz de co-ocorrência das 85 (oitenta e cinco)
categorias de análise (variáveis) dessa pesquisa. A partir dessa matriz, realizou-se a
etapa de Identificação das Variáveis-Chave. Segundo Andrade et al. (2006, p. 97) as
variáveis-chave são as “[...] forças importantes em atuação na realidade”. Assim
sendo, essa etapa procurou identificar as variáveis mais importantes dessa
pesquisa.
No processo de identificação das variáveis-chave foram realizados dois recortes
na matriz de co-ocorrência, com base no cálculo da frequência absoluta, conforme
ilustra o Quadro 9. Nesse caso, o número de relações representa a quantidade de
vezes que a variável “n” se relaciona com as demais variáveis da matriz. O número de
co-ocorrência é o somatório de ocorrências simultâneas da variável “n” com as demais
variáveis da matriz. A Frequência Total é o produto de N° Relações e N° CoOcorrências de cada variável. A Frequência Relativa (expressa em porcentagem) é o
quociente entre a Frequência Total de cada variável e o valor correspondente à soma
das frequências totais das variáveis da matriz. Por fim, a Frequência Absoluta é o
percentual acumulado das frequências relativas das variáveis.
Quadro 9 – Matriz para Contagem da Frequência Absoluta
Variáveis

Variável
1

...

Variável
“n”

N°
Relações

N°
Co-Ocorrências

Frequência
Total

Variável 1
...
Variável “n”
Total

Fonte: Elaborado pelo autor.

Frequência
Relativa

Frequência
Absoluta
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Além disso, para o recorte das variáveis foi aplicado o princípio de Pareto.
“Segundo o princípio de Pareto, também conhecido como princípio 80-20, a maior
quantidade de ocorrências ou efeitos depende de uma quantidade pequena de
causas”. (MAXIMIANO, 2011, p. 68). Nesse sentido, a análise de Pareto permite
identificar as prioridades quando há um grande número de problemas ou, ainda,
quando é preciso encontrar as causas mais importantes. (MAXIMIANO, 2011).
No primeiro recorte, as variáveis que formam as linhas da matriz foram
ordenadas com base na frequência total. Esse procedimento permitiu selecionar
as variáveis mais significativas, em termos de número de relações e de co ocorrências. O recorte da matriz foi feito a partir da variável com a Frequência
Absoluta igual a 81%, seguindo o princípio 80-20 da análise de Pareto. Ou seja,
foram selecionadas as variáveis que representam 80% da Frequência Absoluta
da matriz. Nesse primeiro recorte, dentre 85 variáveis analisadas, foram
selecionadas 19 (apenas nas linhas da matriz). Para o segundo recorte das
variáveis, as linhas e as colunas da matriz foram invertidas e igual lógica foi
adotada. Dessa maneira, foi possível identificar 26 variáveis-chave nessa
pesquisa. A matriz de co-ocorrências das variáveis-chave pode ser observada no
APÊNDICE F.
Com base na matriz de co-ocorrências das variáveis-chave, realizou-se a
etapa de Construção do Mapa Sistêmico Preliminar. Nessa etapa, buscou-se
estabelecer as relações causais entre as variáveis-chave. De acordo com
Yearworth e White (2013), a matriz de co-ocorrências pode apoiar a formação
dessas relações, na medida em que é possível identificar a correlação entre as
variáveis. Conforme ilustra a Figura 14, Yearworth e White (2013) utilizam uma
matriz de dados binários para mostrar como são construídas as relações entre as
variáveis a partir da matriz de co-ocorrências.
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Figura 14 – Construção das Relações Causais a partir da Matriz de Co-ocorrências

Fonte: Yearworth e White (2013, p. 154).

Cabe destacar que a estrutura causal entre as variáveis dificilmente pode
ser obtida apenas por meio dos dados codificados, uma vez que esse processo
não define a natureza das relações. Isso deve ser determinado ou decidido pelo
pesquisador, analisando as evidências dos dados. (YEARWORTH; WHITE,
2013). Dessa forma, na construção do mapa sistêmico preliminar foi utilizada a
matriz de co-ocorrências para identificar as relações entre as variáveis-chave. O
sentido das relações (positivo ou negativo) foi estabelecido a partir da análise dos
dados codificados. O mapa sistêmico preliminar dessa pesquisa pode ser
visualizado no APÊNDICE G.
Na sequência, realizou-se a Expansão do Mapa Sistêmico Preliminar. Essa
etapa procurou utilizar as outras categorias de análise da pesquisa (variáveis) e
variáveis definidas pelo pesquisador. Dessa forma, buscou-se incluir variáveis de
ligação para completar as relações causais. Em seguida, foram analisadas as
correlações entre os indicadores quantitativos. Tais indicadores se constituíram
de dados históricos das variáveis que podem ser medidas em uma escala
quantitativa. Dessa forma, aplicou-se a análise de correlação estatística, para
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verificar o sentido dos relacionamentos entre as variáveis. Os valores positivos
indicam uma relação de proporcionalidade direta. Ou seja, à medida que a
variável independente aumenta, a variável dependente tende a apresentar o
mesmo comportamento. Da mesma forma, os valores negativos representam as
relações de proporcionalidade inversa. Os resultados da análise de correlação
das variáveis podem ser observados no APÊNDICE H. Após analisar as
correlações entre os indicadores quantitativos, foram ajustadas as relações das
respectivas variáveis. Na etapa seguinte, efetuou-se a revisão e a consolidação
do mapa sistêmico, procurando-se fazer as últimas correções e alterações
necessárias. O mapa sistêmico consolidado dessa pesquisa será apresentado,
em detalhes, no Capítulo 5.
Em seguida, realizou-se a síntese e descrição dos textos. Segundo Godoy
(1995b), essa é uma etapa importante, pois o pesquisador que utiliza o método
do estudo de caso deve aprofundar a descrição sobre determinado fenômeno. Yin
(2014) destaca, também, que o estudo de caso requer o relato de uma “história” com início, meio e fim -, a partir de dados e evidências, a fim de aprofundar a
descrição sobre determinado fenômeno.
Por fim, a interpretação do material é a última etapa de análise dos dados.
Para Godoy (1995b), a interpretação busca transformar os resultados brutos em
significativos e válidos. Nesse momento, o pesquisador busca padrões,
tendências ou relações implícitas, devendo enxergar além do teor das
mensagens e documentos, visto que o interesse está no conteúdo latente.
Portanto, observa-se que a análise dos dados dessa pesquisa contempla
etapas do método do Pensamento Sistêmico. A partir do processo de análise
categorial das entrevistas e com o auxílio do software ATLAS.ti, obteve-se uma
matriz de co-ocorrências das categorias de análise (variáveis). De acordo com
Yearworth e White (2013), essa matriz pode ajudar a identificar a estrutura de
relações entre as variáveis. Dessa forma, o mapa sistêmico preliminar foi
construído e depois expandido. Após analisar as correlações estatísticas entre as
variáveis quantitativas, o mapa sistêmico foi revisado e consolidado. Com isso,
obteve-se o mapa sistêmico que será utilizado como base para descrever os
resultados dessa pesquisa.
A seguir, será apresenta a universidade que serviu como objeto de estudo
do presente trabalho. O conceito da estratégia de inflexão tecnológica e o
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processo de desenvolvimento dos Institutos Tecnológicos também serão
abordados no próximo capítulo.
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4 CONTEXTO DA UNIVERSIDADE E PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DOS
INSTITUTOS TECNOLÓGICOS
Esse capítulo apresenta a caracterização geral da Universidade pesquisada,
o contexto da estratégia de inflexão tecnológica, as influências do ambiente externo
e o processo de desenvolvimento dos Institutos Tecnológicos. Esses aspectos
fornecem subsídios para a contextualização e a compreensão da análise deste
estudo de caso.
A primeira seção desse capítulo explora o ambiente da Universidade que
serviu como local de estudo. Para desenvolver uma pesquisa que está inserida no
contexto da mudança estratégica da Instituição, foi necessário realizar uma
contextualização sobre a sua história. Nesse sentido, descreve-se alguns fatos
históricos considerados relevantes para fundamentar o conceito que envolve a
inflexão tecnológica da Universidade. Além disso, são apresentados aspectos
relacionados à gestão estratégica da organização.
A segunda seção contextualiza a estratégia de inflexão tecnológica e as
influências do ambiente externo. Em um primeiro momento, forma-se um conceito
geral com base nas percepções dos entrevistados. A partir dessas percepções,
verifica-se como a inflexão tecnológica está representada nos últimos três
planejamentos estratégicos da Universidade. Ainda, nessa seção são identificadas
as possíveis circunstâncias conjunturais que influenciaram a decisão da Instituição
de implementar uma estratégia com foco no desenvolvimento da área tecnológica.
A última seção desse capítulo descreve o processo de desenvolvimento dos
Institutos Tecnológicos, procurando explorar as intenções estratégicas e as
principais ações adotadas pela Universidade nesse processo. Por fim, as
características específicas de cada Instituto Tecnológico são apresentadas.
4.1 A UNIVERSIDADE ONDE SE REALIZOU A PESQUISA
Esta pesquisa foi realizada na Universidade do Vale do Rio dos Sinos UNISINOS, instituição de ensino superior privada, localizada na cidade de São
Leopoldo, no Estado do Rio Grande do Sul (Brasil), uma universidade de natureza
comunitária e de inspiração confessional. A UNISINOS é mantida pela Associação
Antônio Vieira (ASAV), uma entidade sem fins lucrativos, fundada no ano de 1899 e
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com sede administrativa na cidade de Porto Alegre (RS). A ASAV é mantenedora de
21 unidades no Brasil, entre instituições de ensino e entidades de assistência social,
presentes nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso,
Rondônia, Amazonas, Piauí e Pará. (UNISINOS, [2017b]).
A ASAV é vinculada à Companhia de Jesus, também conhecida como Ordem
dos Jesuítas, fundada por Santo Inácio de Loyola, em 1534, e aprovada oficialmente
pelo Papa Paulo III, no ano de 1540. Uma das maiores e mais importantes ordens
religiosas da Igreja Católica, a Companhia de Jesus está presente em mais de 130
países. A Rede Jesuíta de Educação é uma das maiores redes de Educação do
mundo, com mais de 800 colégios, 200 universidades e faculdades e mais de 2.700
centros de Educação Popular da Fundação Fé e Alegria, atendendo cerca de três
milhões de pessoas nos cinco continentes. (ASSOCIAÇÃO ANTONIO VIEIRA
(ASAV), [2017a]). A Figura 15 mostra o mapa das instituições de ensino jesuítas no
Mundo (pontos marcados em vermelho escuro).
Figura 15 – Instituições de ensino jesuítas no mundo

Fonte: ASAV ([2017b]).

A Companhia de Jesus está presente no Brasil desde 1549 e tem o país
como um de seus principais territórios em todo o mundo. Ao longo da história, os
jesuítas exerceram um papel de grande influência social no Brasil. A Ordem dos
Jesuítas foi pioneira no trabalho de educação no país e esteve à frente da fundação
de escolas, igrejas e cidades brasileiras. (COMPANHIA DE JESUS, [2017]).
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A UNISINOS é fruto do projeto educacional implantado pelos padres jesuítas
alemães no sul do Brasil, a partir de 1850. Os padres jesuítas que chegaram à região do
Vale do Rio dos Sinos, entre 1849 e 1870, foram destinados a trabalhar na Missão dos
Jesuítas, dedicando-se inteiramente à assistência religiosa aos colonos alemães. Os
jesuítas fundaram as primeiras paróquias na região de imigração alemã e multiplicaram
igrejas e capelas em várias cidades do Rio Grande do Sul. (RAMBO, 2009).
Juntamente com o processo de expansão da infraestrutura eclesiástica, os
jesuítas iniciaram um projeto educacional que marcou a presença da Companhia de
Jesus na região sul do Brasil. Em contato com a realidade social, econômica e
política da região, os padres jesuítas perceberam o forte potencial de
desenvolvimento das comunidades de colonos alemães, no Vale do Rio dos Sinos.
(RAMBO, 2009). As pequenas aldeias dos imigrantes alemães transformar-se-iam
nos primeiros centros urbanos da região e as oficinas familiares tornar-se-iam a base
para o desenvolvimento da indústria local. Além disso, a cidade de São Leopoldo era
o núcleo central da região e um local estratégico sob o ponto de vista geográfico.
(SOCIEDADE UNIVERSITÁRIA DA REGIÃO GEO-EDUCACIONAL DOS SINOS
(SURGES), 1970). No entanto, segundo Rambo (2009), os jesuítas acreditavam que
a formação elementar, das escolas que existiam nas comunidades, não poderia
atender às necessidades de desenvolvimento da região.
Nesse contexto foi fundado, em 1869, o primeiro colégio jesuíta no Rio
Grande do Sul - Colégio Nossa Senhora da Conceição de São Leopoldo, instituição
de Ensino Médio, inicialmente pensado como seminário para formação de
sacerdotes e professores, com a intenção de atender as escolas comunitárias dos
imigrantes alemães. Em 1913, o Colégio Nossa Senhora da Conceição de São
Leopoldo viabilizou a instalação do Seminário Central, que passou a ministrar ensino
superior voltado para a formação humanística, filosófica e teológica dos sacerdotes.
Esse fato marca a entrada dos jesuítas no ensino superior, em São Leopoldo.
(RAMBO, 2009).
No ano de 1942, os membros da Companhia de Jesus instalaram, no prédio
do Seminário Central, as Faculdades de Filosofia e Teologia Cristo Rei, consagrando
o destino de São Leopoldo como cidade universitária. (SURGES, 1970). Em
fevereiro de 1953, a Sociedade Literária Padre Antônio Vieira, hoje renomeada
Associação Antônio Vieira – ASAV, fundou a Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras Cristo Rei de São Leopoldo, o embrião da Universidade do Vale do Rio dos

100

Sinos – UNISINOS. O excelente nível de formação dos jesuítas possibilitou a
oficialização dos primeiros cursos: Filosofia e Letras. (RAMBO, 2009).
Até 1957, a Faculdade destinava-se a atender à demanda interna da Ordem
dos Jesuítas. Com a transferência da faculdade eclesiástica para a cidade de
Viamão (RS), os jesuítas puderam utilizar os amplos prédios do Seminário Central
para uma nova fase, no ensino superior da Companhia de Jesus, em São Leopoldo.
(RAMBO, 2009). Assim, no ano de 1958, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
permitiu o acesso do público estudantil externo, não jesuíta. (SURGES, 1970). A
intenção dos jesuítas era ampliar e consolidar a Faculdade para instalar uma futura
universidade na região, definindo-se como base acadêmica as áreas das
Humanidades, Ciências Naturais e Letras, conforme explica Rambo (2009, p. 60):
Como sugere o nome, tratava-se de organizar por assim dizer o núcleo
acadêmico por excelência da futura universidade, apoiado no tripé:
Humanidades, Ciências Naturais e Letras. As Humanidades compreendiam
Filosofia, História, Geografia, Ciências Sociais e Pedagogia; as Letras
abarcavam Letras Clássicas, Neolatinas, e Anglo-Germânicas; as Ciências
Naturais reuniam História Natural (biologia, botânica, zoologia, geologia,
paleontologia), Matemática, Física e Química.

De acordo com o Regimento de 1963, os cursos ministrados eram orientados
pelos princípios da Filosofia Cristã. A essência da formação profissional estava
declarada na finalidade que constituía a Faculdade: “[...] formar, em nível
universitário, quadros culturais compostos de elementos habilitados para o exercício
do magistério e das profissões cientificas”. (FACULDADE DE FILOSOFIA,
CIÊNCIAS E LETRAS DE SÃO LEOPOLDO (FFCL), 1963, p. 3).
A Sociedade Literária Padre Antônio Vieira também fundou a Faculdade de
Economia Vale do Rio dos Sinos, no ano de 1958, e a Faculdade de Direito Rio dos
Sinos, em 1967, ambas instaladas em São Leopoldo. Os dirigentes da Mantenedora
construíram um projeto para unificar todas as instituições de ensino superior da
cidade, em um formato moderno de universidade e com base nas normas da
Companhia de Jesus. Dessa forma, em julho de 1969, é criada a Universidade do
Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. (SURGES, 1970). A Figura 16 apresenta uma
visão do prédio da UNISINOS, no ano de 1969.
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Figura 16 – Prédio da UNISINOS em 1969

Fonte: UNISINOS ([2017k]).

O objetivo primário da Universidade é mencionado na Agenda Unisinos –
1970: “A Universidade do Vale do Rio dos Sinos tem como objetivo a pesquisa, o
desenvolvimento das ciências, letras e artes, e formação de profissionais de nível
universitário, a serviço da comunidade, na sua área geo-educacional”. (GIEHL, 1970,
p. 14). A Agenda Unisinos – 1970 também evidencia o interesse dos jesuítas em
fazer da UNISINOS um instrumento para o desenvolvimento regional, conforme
pode ser ilustrado no seguinte trecho:
[...] a Mantenedora, Companhia de Jesus da Província do Extremo Sul
Brasileiro, sente-se satisfeita em poder apresentar à região geo-educacional
e geo-econômica do Vale do Rio dos Sinos, uma UNIVERSIDADE
responsável pelo progresso tecnológico, pelo incremento de ideias e
investigação, pela educação em profundidade e generalizada [...]. Esta
viabilidade já foi demonstrada pelas faculdades, que deram origem à
UNISINOS, pela participação, em grau razoável, no desenvolvimento sócioeconômico-cultural da Região. [...] a UNISINOS deverá responder à
realidade brasileira e, além de se engajar, adiantar-se sobre o estágio de
desenvolvimento em que se encontra o País e principalmente a região em
que atua. (GIEHL, 1970, p. 7).

Inicialmente, os cursos oferecidos pela Unisinos, os quais foram derivados
das três Faculdades que deram origem à Universidade, eram os seguintes: Ciências
Sociais, Filosofia, Física, História, História Natural, Letras, Matemática, Estudos
Sociais, Pedagogia, Ciências Administrativas, Ciências Contábeis, Economia e
Direito. (GIEHL, 1970). Dessa forma, iniciavam as atividades acadêmicas da
UNISINOS no primeiro semestre letivo de 1970.
Em síntese, pode-se dizer que esse foi o processo histórico que resultou na
formação da UNISINOS. Não foi o objetivo deste trabalho realizar uma análise
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extensiva sobre a história da Universidade, mas há duas características sobre a
construção da UNISINOS que merecem destaque. Primeiramente, a partir dos registros
apresentados, é possível perceber que a origem da Universidade tem profundas
relações com a cultura humanista, filosófica e científica dos padres jesuítas que
habitavam a região do Vale do Rio dos Sinos. O segundo aspecto mostra que a
UNISINOS é fruto do projeto educacional da Companhia de Jesus, que tem por
finalidade o progresso cultural, social e econômico da região.
Essa breve exposição sobre a origem da Universidade foi necessária para
fundamentar a compreensão sobre a estratégia de inflexão tecnológica da
Instituição, que será apresentada na sequência do trabalho. De fato, deve-se
considerar que o ambiente contemporâneo mudou consideravelmente e, ao longo de
47 anos de existência, a Universidade passou por diversas transformações no
âmbito institucional. A UNISINOS expandiu o seu espaço de atuação, ultrapassando
os limites da região do Vale do Rio dos Sinos.
Atualmente, a Universidade possui 2 campi instalados em São Leopoldo e
Porto Alegre, 5 unidades nas cidades de Belo Horizonte (MG); Bento Gonçalves e
Caxias do Sul (RS); Florianópolis (SC); e São Paulo (SP), além de 10 polos EAD,
conforme apresenta a Figura 17.
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Figura 17 – Campi, Unidades e Polos EAD da UNISINOS

Fonte: UNISINOS ([2017m]).

O campus localizado no município de São Leopoldo tem uma área que
totaliza 90 hectares, com aproximadamente 190 mil metros quadrados de área
construída. São mais de 400 salas de aula, laboratórios para pesquisa e
experimentação e uma das maiores bibliotecas universitárias da América Latina, que
conta com um acervo de 220 mil títulos e 700 mil itens. Além disso, no campus de
São Leopoldo também estão instalados os 5 Institutos Tecnológicos da UNISINOS.
A Figura 18 apresenta uma visão do campus São Leopoldo.
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Figura 18 – Vista aérea do campus da UNISINOS em São Leopoldo

Fonte: UNISINOS ([2015a]).

A UNISINOS expandiu as suas atividades acadêmicas para a capital gaúcha,
no ano de 2006. Em março de 2017, iniciaram as aulas no novo prédio do campus
Porto Alegre. A Figura 19 apresenta uma visão aérea do campus Porto Alegre,
localizado próximo à sede da Mantenedora da Universidade.
Figura 19 – Vista aérea do campus da UNISINOS em Porto Alegre

Fonte: UNISINOS ([2017a]).
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Através dos seus diferentes cursos de graduação, pós-graduação e extensão,
nas modalidades presencial e EAD, a Universidade conta com cerca de 27.800
alunos matriculados nos três níveis de ensino, conforme pode ser observado no
Gráfico 2. Atualmente, a UNISINOS oferece 68 cursos de graduação (UNISINOS,
[2017c]), 7 mestrados profissionais, 19 mestrados acadêmicos, 18 doutorados
(UNISINOS, [2017r]), 28 cursos de pós-graduação lato sensu (UNISINOS, [2017d]),
além de diversos cursos de extensão.
Gráfico 2 – Discentes matriculados na UNISINOS por nível de ensino

Fonte: UNISINOS ([2017a]).

No início de 2013, a UNISINOS desenvolveu o conceito de Escolas, que
compreendem as seis áreas da Universidade. Cada Escola é constituída por um
conjunto de cursos, programas, projetos e atividades de pesquisa, ensino e
extensão de uma determinada área temática, a saber:
a) Escola de Direito;
b) Escola de Gestão e Negócios;
c) Escola de Humanidades;
d) Escola de Indústria Criativa: Design, Comunicação e Linguagens;
e) Escola Politécnica;
f) Escola de Saúde.
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As Escolas Unisinos são lideradas por um Decano(a), que tem como principal
papel interagir com as diferentes áreas da Universidade, buscando a integração
entre pesquisa, ensino e extensão e a articulação entre os cursos de graduação e
pós-graduação. (UNISINOS, [2017h]). A intenção da Universidade em criar o
conceito de Escolas pode ser ilustrada no seguinte trecho:
Na busca da inflexão tecnológica e da internacionalização, a Unisinos
começa a dar passos importantes para criar uma identidade institucional de
conhecimento. Um deles é o conceito de Escolas. Dentro do planejamento
estratégico da Unisinos, as Escolas têm um papel extremamente
importante, que é a sinergia, dentro de confluências temáticas próprias, dos
diferentes Cursos, Programas, Projetos e Atividades de pesquisa, ensino e
extensão a partir de seis polos de articulação, integração e promoção do
debate teórico-metodológico nos processos de produção do conhecimento e
formação profissional.
As Escolas, como são concebidas na Unisinos, são uma inovação em
termos de estrutura acadêmica para responder às novas exigências de
transversalidade, na superação das limitações da segmentação da estrutura
acadêmica antiga, de departamentos e centros. (UNISINOS, [2017h]).

Conforme o planejamento estratégico das Escolas Unisinos, os Institutos
Tecnológicos estão entre os agentes institucionais que interagem com todas as
Escolas. Contudo, a Escola que tem o foco de atuação mais voltado para a área
dos Institutos Tecnológicos é a Politécnica. As Ciências Exatas, Tecnológicas e
a Biologia são as áreas de conhecimento que compõem a Escola Politécnica.
Portanto, os cursos, projetos e atividades da Escola Politécnica têm uma
relação direta com o escopo de trabalho dos Institutos Tecnológicos. Nesse
sentido, a Escola Politécnica será detalhada no âmbito dessa pesquisa.
Todas as engenharias e outros cursos com viés tecnológico estão vinculados
à Escola Politécnica, conforme pode ser visualizado no Quadro 10, que apresenta os
cursos de graduação e pós-graduação stricto e lato sensu da Escola Politécnica da
UNISINOS.
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Quadro 10 – Cursos da Escola Politécnica da UNISINOS
Nível
Acadêmico

Graduação

Especialização

Mestrado
Profissional
Mestrado
Acadêmico
Doutorado

Cursos da Escola Politécnica da UNISINOS
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Engenharia Elétrica
Arquitetura e Urbanismo
Engenharia Eletrônica
Biologia
Engenharia Mecânica
Ciência da Computação
Engenharia Química
Engenharia Ambiental
Física
Engenharia Biomédica
Geologia
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura
Gestão Ambiental
Engenharia Civil
Gestão da Produção Industrial
Engenharia da Computação
Gestão da Tecnologia da Informação
Engenharia de Alimentos
Jogos Digitais
Engenharia de Controle e Automação
Matemática
Engenharia de Energia
Segurança da Informação
Engenharia de Materiais
Sistemas de Informação
Engenharia de Produção
Sistemas para Internet
Caracterização Geológica e Modelagem de Reservatórios
Cidades: Gestão Estratégica do Território Urbano
Energia Solar Fotovoltaica: Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos
Engenharia de Confiabilidade
Patologia e Desempenho das Construções
Arquitetura e Urbanismo
Engenharia Elétrica
Biologia
Engenharia de Produção e Sistemas
Computação Aplicada
Engenharia Mecânica
Engenharia Civil
Geologia
Biologia
Engenharia de Produção e Sistemas
Computação Aplicada
Geologia
Engenharia Civil

Fonte: Elaborado pelo autor com base em UNISINOS ([2017c, 2017d, 2017r]).

Embora o foco de interesse dos Institutos Tecnológicos esteja ligado à área
de conhecimento da Escola Politécnica, não há qualquer restrição para a interação
com as demais Escolas da UNISINOS. Nesse sentido, é importante ressaltar que,
durante o desenvolvimento dessa pesquisa, foi possível observar a colaboração
entre os Institutos Tecnológicos e as outras Escolas.
Além disso, também cabe destacar que o itt Nutrifor tem uma particularidade
em relação aos demais Institutos Tecnológicos, pois, além da Escola Politécnica, ele
também articula com a Escola de Saúde. Isso ocorre pelo fato do itt Nutrifor trabalhar
com as áreas de Alimentos e Nutracêutica, as quais estão associadas ao
conhecimento no campo da saúde. Inclusive, o curso de Mestrado Profissional em
Nutrição e Alimentos, que faz parte do itt Nutrifor, é representado pela Escola de
Saúde da UNISINOS.
Sobretudo, no desenvolvimento da pesquisa, verificou-se que os cursos e as
atividades da Escola Politécnica são mais próximos dos Institutos Tecnológicos. Isso
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pode ser explicado pelo fato de a área de conhecimento das Ciências Tecnológicas
se identificar com o campo de atuação da Escola Politécnica.
Nesse momento, cabe verificar que alguns dos cursos da Escola Politécnica,
como Biologia, Física e Geologia, têm suas origens na área das Ciências Naturais,
que constituía o núcleo acadêmico da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras,
embrião da UNISINOS, conforme exposto anteriormente.
No que concerne à gestão estratégica da UNISINOS, o Plano de
Desenvolvimento Institucional – PDI UNISINOS 2014 - 2017 apresenta o
posicionamento, objetivos, direcionadores estratégicos, políticas, projetos e outros
elementos da gestão organizacional. O PDI UNISINOS 2014 - 2017, construído a partir
do processo de revisão do planejamento estratégico da Universidade, indica o plano de
desenvolvimento e expansão da UNISINOS para o quadriênio 2014 - 2017, tendo como
perspectiva a trajetória a ser seguida até o ano de 2025. (UNISINOS, [2014b]).
Apesar das profundas mudanças no âmbito institucional, a UNISINOS
conserva os fundamentos da educação jesuíta. Conforme Follmann (2015), a
Companhia de Jesus quer que suas universidades contribuam cada vez mais para o
progresso da sociedade. Isso fica evidente nos valores institucionais da UNISINOS,
conforme pode ser visualizado no Quadro 11.
Quadro 11 – Valores institucionais da UNISINOS
Missão

Visão

Promover a formação integral da
pessoa humana e sua capacitação
ao exercício profissional, mediante
a produção do conhecimento, o
aprendizado contínuo e a atuação
solidária, para o desenvolvimento
da sociedade.

Ser Universidade
global de pesquisa.

Credo
A UNISINOS crê que o seu compromisso
fundamental com a sociedade é
promover a cultura do ser
humano, que provém do ser humano e é
para o ser humano. Ao promover a
cultura do ser humano, integra-o na
própria humanidade, assumindo o lastro
cultural da história, para dotá-lo de
energia e inspirá-lo a tornar-se artífice da
própria realização. A promoção da cultura
é a promoção da vida, ancorada na fé em
Cristo, que manifesta o ser humano ao
ser humano, pois Cristo é a chave, o
centro e o fim da história humana.

Fonte: UNISINOS ([2014b], p. 17).

A construção da identidade e as ações das UNISINOS são orientadas por
valores e princípios que professam os compromissos da Instituição, são eles
(UNISINOS, [2014b]):
a) conduta ética;
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b) subsidiariedade e solidariedade;
c) responsabilidade social e cidadania;
d) respeito à natureza e ao ambiente;
e) socialização dos bens culturais.

A UNISINOS também definiu 8 objetivos permanentes da Instituição,
conforme apresenta o Quadro 12.
Quadro 12 – Objetivos permanentes da UNISINOS
Objetivos
Permanentes
Excelência Acadêmica
Ensino
Qualidade do Ensino
Pesquisa
Extensão e Integração
Comunitária

Recursos Humanos

Autonomia e
Sustentabilidade
Parcerias e
Intercâmbios

Descrição
Distinguir-se pelo desenvolvimento de um ambiente de excelência
acadêmica, sintonizado com a Missão da Universidade e com as
necessidades do contexto em que está inserida.
Promover formação humana e profissional da comunidade acadêmica
para atuação responsável e solidária na sociedade.
Assegurar ensino de qualidade com sólidas bases científicas, de forma
transdisciplinar e com visão atualizada de mundo, domínio e aplicação de
tecnologias educacionais, formas participativas e práticas inovadoras.
Promover a produção de conhecimento comprometida com a melhoria do
ensino e voltada ao atendimento das necessidades sociais.
Promover a prática criativa da integração, por meio de educação
continuada, difusão cultural e desenvolvimento social e comunitário,
definidos a partir da prospecção e da avaliação crítica das demandas
sociais internas e externas.
Preparar e formar pessoas solidárias, qualificadas, comprometidas,
dispostas ao aprendizado contínuo e dedicadas para assegurar um
modelo organizacional flexível e eficiente, bem como práticas de gestão
eficazes e adequadas às necessidades da Universidade e às exigências
externas.
Garantir a autonomia institucional e a sustentabilidade dos seus
empreendimentos.
Desenvolver parcerias e intercâmbios com instituições representativas
dos segmentos sociais, para a realização das finalidades e objetivos da
Universidade e do diálogo entre os diversos tipos de saber e fazer
humanos.

Fonte: UNISINOS ([2014b], p. 18-19).

Outro importante elemento que fundamenta o planejamento e a gestão da
UNISINOS são os seus 3 Direcionadores Estratégicos, que são expressos da
seguinte maneira:
- Educação por toda a vida: Promoção da formação humana e profissional
com qualidade e condições de atualização e redirecionamento da
aprendizagem em todas as fases da existência humana.
- Transdisciplinaridade: Integração de saberes e visão holística que
enfatizam as interconexões existentes na realidade, que constroem
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interrelações e produzem significados na apreensão de contextos mais
amplos e na intervenção da realidade.
- Desenvolvimento Regional: Integração na sociedade e participação nos
esforços científicos, tecnológicos, culturais, assistenciais e ambientais de
construção do desenvolvimento humano, social e econômico da região.
(UNISINOS, [2014b], p. 20).

A partir da Missão Organizacional e dos Direcionadores Estratégicos, a
UNISINOS criou as suas Trilhas Estratégicas, que indicam o caminho necessário
para atingir a visão de “ser uma Universidade global de pesquisa”, através da
obtenção do “[...] reconhecimento internacional como centro de excelência em
pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras”. (UNISINOS, [2014b], p.
17). São 5 grandes trilhas estratégicas definidas pela UNISINOS ([2014b]), a saber:
a) excelência acadêmica;
b) responsabilidade social universitária;
c) crescimento e sustentabilidade econômico-financeira;
d) pesquisa, inovação e tecnologia;
e) internacionalização.

Para comunicar os grandes objetivos institucionais, a UNISINOS desenvolveu
um Mapa Estratégico, ilustrando o caminho a ser seguido pela Universidade para
alcançar a sua visão organizacional, conforme pode ser observado na Figura 20.
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Figura 20 – Mapa estratégico da UNISINOS

Fonte: UNISINOS ([2017l]).

Em termos de estrutura administrativa, a Universidade possui uma
organização baseada na lógica matricial. Esse modelo tem se mostrado adequado à
estratégia da UNISINOS, “por se caracterizar como uma estrutura mais flexível, leve,
dinâmica e acessível, que propicia uma maior abertura para a inovação e uma
comunicação mais eficiente entre todos os setores da Universidade”. (UNISINOS,
[2014b], p. 39).
Conforme pode ser visto na Figura 21, a Estrutura Organizacional da
UNISINOS tem o Conselho Universitário como órgão colegiado máximo de
administração da Universidade, compreendendo o Colegiado Pleno, como instância
geral de deliberação, e duas Câmaras, de Graduação e de Pós-Graduação,
Pesquisa e Extensão, como instâncias especializadas. A Reitoria é o órgão de
administração superior, constituída pelo Reitor, Vice-Reitor e dois Pró-Reitores
(Acadêmico e de Administração). A estrutura de gestão da UNISINOS também é
composta por duas Unidades Acadêmicas (Graduação e Pesquisa e Pós-
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Graduação), responsáveis pela operacionalização e gestão das atividades
acadêmicas. As Escolas, como campos de conhecimento, são instâncias
complementares às Unidades Acadêmicas, que buscam a integração entre ensino,
pesquisa e extensão. Além disso, as três Unidades de Apoio (Serviços Acadêmicos,
Administração de Infraestrutura e Serviços e Finanças e Gestão de Pessoas) são
responsáveis pela gestão e execução dos serviços de apoio às Unidades
Acadêmicas. Por fim, os Órgãos Suplementares e de Assessoramento integram a
estrutura administrativa da UNISINOS, com a finalidade de prestar assessoria e
assistência aos órgãos de Administração Superior e às Unidades Acadêmicas e de
Apoio. (UNISINOS, [2014b]).
Figura 21 – Estrutura organizacional da UNISINOS

Fonte: UNISINOS ([2017j]).
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Cabe informar que a Universidade atribuiu à Unidade Acadêmica de Pesquisa
e Pós-Graduação (UAPPG) a responsabilidade direta pela condução e gestão dos
processos de implantação e consolidação dos Institutos Tecnológicos. Ademais,
uma das trilhas estratégicas da UNISINOS é a Excelência Acadêmica. Os seus
cursos de graduação e pós-graduação são reconhecidos e atestados por avaliações
regulares do Ministério da Educação (MEC). (UNISINOS, [2017s]). A Figura 22
mostra o reconhecimento que a Universidade recebeu pela sua qualidade
acadêmica, no período de 2008 a 2013, segundo avaliação do MEC.
Figura 22 – Reconhecimento acadêmico da UNISINOS, no período 2008-2013

Fonte: UNISINOS ([2017s]).

As avaliações organizadas pelo MEC são realizadas com base no Índice
Geral de Cursos (IGC) da Instituição, que é obtido através das notas dos cursos de
graduação, mestrado e doutorado. Dessa forma, os seguidos reconhecimentos da
UNISINOS expressam a qualidade do ensino e da pesquisa realizada na
Universidade, proporcionando a manutenção dos padrões de excelência acadêmica.
Por fim, um aspecto importante, que deve ser considerado, é a mudança na
trajetória da Universidade. Ao longo do tempo, a Instituição vem ampliando o seu espaço
de atuação. A UNISINOS se posiciona como uma das maiores universidades privadas do
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país, com a visão de “ser uma Universidade global de pesquisa”, por meio do “[...]
reconhecimento internacional como centro de excelência em pesquisa e desenvolvimento
de tecnologias inovadoras”. (UNISINOS, [2014b], p. 17).
Essa visão estratégica representa uma mudança significativa na trajetória da
Universidade. Nas palavras do Magnífico Reitor da UNISINOS, Pe. Marcelo
Fernandes de Aquino, trata-se de um processo de “evolução e consolidação de
Universidade de Ensino para Universidade de Pesquisa”. (UNISINOS, [2014a], p. 13).
O Reitor descreve três ciclos que marcaram o caminho percorrido pela UNISINOS,
conforme segue:
O primeiro transcorreu da década de oitenta até fins de dois mil e dez e
implantou as bases da Pesquisa Científica e os Programas de PósGraduação. Neste arco de tempo formou-se a massa crítica constituída por
nossos professores doutores e mestres, bem como pelos alunos de nossos
Doutorados e Mestrados. [...]
O segundo iniciou-se a partir de 2008 e se intensificou no último quadriênio.
Nesse período, se consolidam os PPGs, se dissemina a cultura das
parcerias segundo o modelo da tríplice hélice e se amplia nossa capacidade
de geração de Tecnologia. A captação de mais de 50 milhões de reais de
fontes públicas permite o investimento no desenvolvimento de capacidades
tecnológicas de nossos doutores e em importantes projetos estruturantes
que geram as condições para a implantação do Sistema de C&T&I Unisinos.
Cinco Institutos Tecnológicos são implementados, em torno dos quais se
constituem laboratórios de P&D. A Unisinos cria as condições necessárias
de transferência tecnológico-científico para a Indústria e a Sociedade.
O terceiro ciclo, ainda em sua fase inicial, poderá atingir sua maturidade entre
5 e 10 anos, tempo necessário para a consolidação da Unisinos como agente
de Inovação Tecnológica e Social. [...] Se ao longo dos ciclos anteriores
nosso aprendizado foi o de saber nos mover nas exigências da produção
científica preconizadas pela CAPES e pelas agências de fomento como, por
exemplo, a FINEP, para buscar recursos, agora nosso aprendizado é o de
entrar nos padrões de velocidade e confiabilidade para operar com a
indústria, o mercado e a sociedade. (UNISINOS, [2014a], p. 13-14).

Esse é um caminho de mudança que a Universidade está percorrendo. Por
um lado, as origens da UNISINOS tiveram grande influência no desenvolvimento e
na consolidação, sobretudo, das áreas de Humanidades, Ciências Naturais, Letras,
Direito e Ciências Econômicas (Faculdades que deram origem à UNISINOS). Por
outro lado, a visão de futuro da Universidade manifesta o interesse de ser
reconhecida como um centro de excelência em pesquisa e desenvolvimento de
tecnologias inovadoras. Isso direciona o foco estratégico da Universidade para a
pesquisa aplicada na área tecnológica.
De fato, a tradição histórica da UNISINOS em outras áreas de conhecimento
não impede a consecução do seu objetivo estratégico, pelo contrário, isso permitiu
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construir a base para o fortalecimento da pesquisa científica na Universidade. Não
obstante, a visão estratégica da UNISINOS manifesta a necessidade de desenvolver
e consolidar as suas capacidades na área de tecnologia. É nesse contexto de
transformação institucional que se desenvolve a ideia sobre a estratégia de inflexão
tecnológica da Universidade, que será objeto de análise da próxima seção.
4.2 A INFLEXÃO TECNOLÓGICA DA UNIVERSIDADE E O AMBIENTE EXTERNO
Os objetivos dessa seção são contextualizar e conceituar a estratégia de
inflexão tecnológica da Universidade. Primeiramente, procura-se descrever o
conceito dessa estratégia com base nas percepções dos entrevistados. A partir
disso, busca-se verificar como a inflexão tecnológica pode estar representada nos
últimos três planejamentos estratégicos da Instituição. Na sequência, serão
identificados os principais fatores externos que podem ter influenciado a
implementação da estratégia de inflexão tecnológica.
4.2.1 O Contexto da Estratégia de Inflexão Tecnológica da Universidade
Nos últimos tempos, o termo “Inflexão Tecnológica” tem sido frequentemente
utilizado para expressar uma intenção estratégica da UNISINOS. Para ilustrar isso, o
Quadro 13 apresenta trechos extraídos de alguns documentos e materiais da
Universidade que fazem referência à inflexão tecnológica.
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Quadro 13 – Referências à inflexão tecnológica da UNISINOS
Fonte
Encontro de Abertura
do Semestre Letivo
2010/1
Fala do Diretor de
Pesquisa e PósGraduação da
UNISINOS no evento
“6º Pesquisando a
Pesquisa”
Encontro de Abertura
do Semestre Letivo
2012/2

Página Web Escolas
UNISINOS

Página Web Pesquisa
e Inovação UNISINOS
Mensagem do
Provincial dos Jesuítas
do Brasil dirigida ao
Reitor da UNISINOS

Descrição
“Estratégias 2010 a 2020:
 Ser agente de inflexão tecnológica, realizando
pesquisa aplicada com empreendedorismo e inovação.
 Assegurar que as dimensões empreendedorismo,
inflexão tecnológica e inovação permeiem o ensino a
pesquisa e a extensão.”

Referência

UNISINOS ([2010], p. 81)

“[...] A decisão da Unisinos em priorizar a inflexão
tecnológica não é estratégica para a própria
universidade, e sim para o Brasil. [...]”
“Oportunidades - Estratégias Robustas:
[...]
 Ser protagonista no diálogo da sensibilidade
sociocultural, mediante o envolvimento entre a área de
humanidades e a inflexão tecnológica”
“Na busca da inflexão tecnológica e da
internacionalização, a Unisinos começa a dar passos
importantes para criar uma identidade institucional de
conhecimento. Um deles é o conceito de Escolas.”
“[...] a Unisinos vem desenvolvendo ações para fortalecer
o desenvolvimento regional, atrair novos investimentos e
oportunidades de empreendedorismo, e orientar as
atividades de pesquisa de base e aplicada desenvolvidas
para a inflexão tecnológica.”
“[...] vale a pena enfatizar, nos próximos anos, o debate
pedagógico, fortalecer sempre mais a inflexão
tecnológica, dar atenção ao planejamento estratégico
[...]”

Titton (2010)

UNISINOS ([2012a], p.
111)

UNISINOS ([2017h])

UNISINOS ([2017o])

UNISINOS ([2017n])

Fonte: Elaborado pelo autor.

Embora o conceito “inflexão tecnológica” esteja disseminado na Instituição,
não foi possível encontrar uma definição formal que a UNISINOS tenha utilizado
para caracterizá-lo. Mesmo que seja reconhecida como uma estratégia institucional,
a

inflexão

tecnológica

não

foi

descrita,

explicitamente,

nos

últimos

três

Planejamentos Estratégicos (PDI 2006-2011; PDI 2012-2013 e PDI 2014-2017).
Assim sendo, tendo em vista a necessidade de contextualizar tal estratégia,
sobretudo com o enfoque na implantação dos Institutos Tecnológicos, essa seção
define seu significado para a estratégia da UNISINOS.
Primeiramente, cabe fazer uma breve consideração sobre o conceito da
palavra “inflexão”. No campo de conhecimento da matemática, a inflexão é o ponto
da curva, de uma determinada função, onde muda o sentido da sua curvatura - para
cima ou para baixo. (MANOCHA; CANNY, 1992; STONE; DEROSE, 1989). A partir
dessa perspectiva, a inflexão pode ser compreendida como uma mudança de
direção, de sentido, ou de orientação. De fato, outros conceitos podem ser
encontrados para a palavra “inflexão”, mas se entende que esse é o significado que

117

melhor se enquadra no tema desse trabalho. Da mesma forma, a palavra
“tecnologia” também possui diferentes definições. Contudo, não é objetivo dessa
pesquisa realizar uma discussão extensiva sobre as variações conceituais, mas sim
apresentar um conceito para expressar a intenção estratégica adotada pela
UNISINOS.
Posto isso, com base nas percepções dos entrevistados e na análise dos
últimos três Planejamentos Estratégicos da UNISINOS (período 2006-2017), essa
pesquisa buscou encontrar evidências que indicassem um possível significado para
a estratégia de inflexão tecnológica. Essa etapa do trabalho se constituiu de duas
partes. Na primeira parte, buscou-se compreender o significado que os entrevistados
atribuem para essa estratégia. A partir das interpretações dos entrevistados, a
segunda parte procurou identificar como a inflexão tecnológica estaria representada
nos Planos Estratégicos da Universidade.
A análise das percepções gerais dos entrevistados está organizada em cinco
tópicos. O primeiro é o objetivo geral da estratégia de inflexão tecnológica. O
segundo tópico aborda a dimensão acadêmica, identificando as áreas de
conhecimento que representam a área tecnológica da UNISINOS. O terceiro tópico
busca descrever a área de atuação da Universidade na qual se manifesta essa
estratégia. O quarto tópico diz respeito à finalidade social da inflexão tecnológica. O
quinto e último tópico procura analisar as mudanças e os efeitos que a estratégia
está provocando no ambiente institucional.
Um primeiro aspecto que pode ser observado é que a estratégia tem como
objetivo geral desenvolver a área tecnológica da UNISINOS. Tal intenção revela uma
mudança na trajetória histórica da Universidade. Se por um lado, a UNISINOS tem uma
longa tradição na área das Ciências Humanas, devido à cultura humanista que a
Universidade carrega em sua formação, por outro lado, a Instituição resolveu implementar
uma estratégia para desenvolver a sua área tecnológica, que, até então, não era o foco
estratégico. As seguintes afirmações podem representar essa perspectiva:
“Ao longo desses 47 anos, nos primeiros 40 anos, a Universidade não se
preocupou muito com a questão tecnológica. Então, ela foi muito voltada
para a questão das humanas, do direito, da administração, onde se fazia
ciência, mas não se exigia laboratórios de grande complexidade. Então,
durante quase toda a vida dela, a UNISINOS lidou com esse tipo de
ciência. No momento em que o Reitor fala sobre inflexão tecnológica, tem
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que haver uma mudança de paradigma, de pensamento, realmente isso
está ocorrendo nos últimos anos.” (Entrevistado 4).
“A estratégia da UNISINOS é fortalecer a área tecnológica, capacitar as
pessoas e começar a fazer pesquisa, porque a Universidade não tem
tradição na área de tecnologia [...].” (Entrevistado 3).
“[...] O que a UNISINOS fez com a inflexão tecnológica, foi voltar-se para
a tecnologia, dar espaço para a área tecnológica dentro da Universidade
[...].” (Entrevistado 5).
No que se refere à dimensão acadêmica, a inflexão tecnológica está voltada
para as Ciências Exatas, Tecnológicas e para a Biologia (Escola Politécnica),
sobretudo, áreas de base tecnológica, como informática e engenharia de um modo
geral. Os entrevistados destacaram, ainda, que a área tecnológica sempre existiu na
UNISINOS, mas havia necessidade de ampliá-la, visto que a Universidade estava
consolidada em outras áreas de atuação. Essas questões podem ser observadas
nos seguintes trechos:
“[...] sem dúvida, a UNISINOS é tradicional na área das Humanas. Mas é
preciso lembrar que ela também já tinha bons cursos de graduação, nas
Engenharias, na Arquitetura, na área tecnológica [...].” (Entrevistado 6).
“[...] Até 2005, a Escola Politécnica tinha apenas os PPGs em Geologia,
Biologia e Computação Aplicada, na parte de informática [...]. Com a
inflexão tecnológica, a Universidade começa a enxergar a necessidade de
ter uma melhor consolidação, do ponto de vista de desenvolvimento
cientifico, na área tecnológica, e as Engenharias passam a ser
fundamentais nessa questão [...].“ (Entrevistado 8).
Embora a estratégia

institucional demonstre claramente o foco no

desenvolvimento tecnológico, isso não significou que as demais áreas foram
desconsideradas ou desvalorizadas. Pelo contrário, na percepção dos entrevistados,
a UNISINOS tem interesse em desenvolver todas as suas áreas acadêmicas,
especialmente, aquelas mais tradicionais, como, por exemplo, Filosofia, História,
Direito e Administração.
“[...] a área das ciências humanas, em uma universidade jesuíta, é algo
que sempre vai ser forte, não tem como imaginar que não haja esse
esforço. Acho que é algo altamente importante e vai continuar assim. As
outras áreas não perderam espaço, nem diminuíram, em função da
inflexão tecnológica. Os cursos que eram ótimos, continuam sendo
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ótimos. A Universidade não diminuiu professor, não diminuiu quantidade
de pesquisa nas outras áreas.” (Entrevistado 13).
“Assim como houve o desenvolvimento da área de Humanidades, em uma
determinada história dos jesuítas, de uma forma muito firme, eles
souberam como conduzir essa inflexão tecnológica, não deixando uma
área já consolidada e que continua cada vez mais forte na Universidade.”
(Entrevistado 2).
“Uma universidade é um universo. Então, obrigatoriamente, a UNISINOS
tem que pensar em todas as áreas [...].” (Entrevistado 4).
Além disso, um dos entrevistados afirma: “a Universidade sempre procura
fazer a conexão entre as humanidades e a área tecnológica”. (Entrevistado 10).
Nesse sentido, a estratégia de inflexão tecnológica não parece desvincular a
UNISINOS de outras áreas, principalmente das Humanidades, onde a Universidade
tem uma tradição histórica. Um fato importante, que corrobora essa percepção, é
que os Programas de Pós-Graduação stricto sensu da UNISINOS com os melhores
conceitos da CAPES são: Educação (conceito 7 – nota máxima), Direito (conceito 6)
e Comunicação (conceito 6). O padrão de qualidade desses programas é uma
evidência de que a Universidade está desenvolvendo e consolidando todas as suas
áreas acadêmicas, não apenas a tecnológica.
No ambiente de uma universidade, a área tecnológica pode abranger diferentes
frentes de atuação. No caso da UNISINOS, observou-se que a inflexão tecnológica
contemplou, sobretudo, o ensino (formação), a pesquisa e as relações da Universidade
com as comunidades empresarial e governamental. O ensino está relacionado à
ampliação da oferta de cursos de Graduação e Pós-Graduação stricto sensu, da área
tecnológica. Observa-se que os entrevistados fizeram referências aos cursos de
Engenharia, em particular, e à Escola Politécnica, de modo geral:
“No começo de todo o processo, nós tínhamos 4 graduações nas
Engenharias [...]. Hoje, nós temos 14 Engenharias. Quer dizer, em 10
anos, praticamente, a gente passou de 4 para 14 cursos de Engenharia.
Então, isso significou fazer a inflexão tecnológica.” (Entrevistado 5).
“Primeiro, veio a questão dos PPGs, que saímos de 4 para 13 cursos na
área tecnológica. Depois, veio toda a parte dos itts, para a consolidação
como universidade tecnológica.” (Entrevistado 9).
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Para evidenciar essas afirmações, o Gráfico 3 ilustra a evolução do número
de cursos de Graduação em Engenharia da Universidade.
Gráfico 3 – Evolução do número de Cursos de Graduação em Engenharia

Fonte: UNISINOS ([2017g]).

O Quadro 14 apresenta o ano de início do funcionamento de cada curso.
Cabe destacar que foi considerado o semestre letivo de início das aulas dos cursos,
no campus São Leopoldo, e não a data de reconhecimento pelo MEC.
Quadro 14 – Início de funcionamento dos Cursos de Graduação em Engenharia
Cursos
Engenharia Civil
Engenharia Mecânica
Engenharia de Produção
Engenharia de Alimentos
Engenharia Elétrica
Engenharia da Computação
Engenharia Ambiental
Engenharia de Controle e Automação
Engenharia de Energia
Engenharia Cartográfica e de Agrimensura
Engenharia de Materiais
Engenharia Eletrônica
Engenharia Química
Engenharia Biomédica

Início de Funcionamento
1977
1977
1984
1992
1993
2003
2010
2010
2010
2011
2012
2012
2012
2016

Fonte: UNISINOS ([2017g]).
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Corroborando as afirmações dos entrevistados, pode-se observar que, até o
ano de 2009, a UNISINOS ofertava 6 cursos de Graduação em Engenharia. A partir
de 2010, a Universidade implantou 8 novos cursos na área. Portanto, entre o
período de 2009 e 2016, houve um aumento de 133% no número de cursos de
Graduação em Engenharia. Cabe destacar que se levou em conta apenas os cursos
de Engenharia, pois os entrevistados, em sua maioria, utilizaram essa referência na
área tecnológica, entre os cursos de Graduação.
A evolução do número de cursos de Pós-Graduação stricto sensu, da área
tecnológica, pode ser observada no Gráfico 4. Nesse caso, além dos cursos de
Mestrado Profissional, Mestrado Acadêmico e Doutorado em Engenharia, apresentase os dados dos outros cursos que compõem a Pós-Graduação stricto sensu da
Escola Politécnica.
Gráfico 4 – Evolução do número de Cursos de Pós-Graduação stricto sensu
da Escola Politécnica

Fonte: UNISINOS ([2017g]).

Da mesma forma, o Quadro 15 detalha o ano de início do funcionamento de
cada curso. Cabe informar que o início do funcionamento pode ser diferente da data
de reconhecimento do curso pelo MEC.
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Quadro 15 – Início de funcionamento dos Cursos de Pós-Graduação stricto sensu da
Escola Politécnica
Cursos
Geologia
Biologia
Computação Aplicada
Engenharia de Produção e Sistemas
Engenharia Civil
Engenharia Mecânica
Arquitetura e Urbanismo
Engenharia Elétrica

Início de Funcionamento
Mestrado
Mestrado
Doutorado
Acadêmico
Profissional
1992
1998
2000
2006
2000
2015
2006
2013
2007
2016
2010
2014
2013

Fonte: UNISINOS ([2017g]).

No caso da Pós-Graduação stricto sensu, pode-se verificar que os primeiros
cursos de mestrado e doutorado, da Escola Politécnica, foram implantados na área
da Geologia e, na sequência, os mestrados em Biologia e Computação Aplicada.
Nesse sentido, é importante lembrar que os padres jesuítas que fundaram a
UNISINOS tinham formação e experiência no campo das Ciências Naturais, que
contempla as áreas da Geologia e Biologia. Chama atenção que, até o ano de 2005,
a UNISINOS não tinha nenhum curso de Pós-Graduação stricto sensu de
Engenharia. Contudo, no período entre 2006 e 2016, a Universidade implantou 6
novos cursos na área da Engenharia. Atualmente, esses cursos representam 46%
da Pós-Graduação stricto sensu da Escola Politécnica.
Considerando que a atividade de pesquisa é realizada, essencialmente, nos
Programas de Pós-Graduação stricto sensu, consequentemente, a inflexão
tecnológica da UNISINOS também envolveu o ambiente da pesquisa. Os
entrevistados destacaram que o desenvolvimento da pesquisa de base tecnológica é
fundamental para o reconhecimento da UNISINOS como uma “universidade global
de pesquisa”, conforme definido no Planejamento Estratégico. Esse envolvimento da
pesquisa com a inflexão tecnológica pode ser ilustrado nas seguintes afirmações:
“A UNISINOS tinha uma prática bastante humanista, dos PPGs muito
voltados para as questões das Ciências Humanas, do Direito e da
Administração, e pouca pesquisa na área tecnológica.” (Entrevistado 7).
“[...] a área de Humanidades nos deu toda a fundamentação para
construir uma pesquisa sólida na UNISINOS, ela também nos deu um
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indicativo de que essa pesquisa sólida precisa avançar para a área da
tecnologia [...].” (Entrevistado 2).
“[...] se a UNISINOS quer ser uma universidade global de pesquisa, ela
tinha que investir na área tecnológica também [...].” (Entrevistado 10).
Um dos indicadores que pode ser utilizado, para analisar a evolução da
pesquisa na Universidade, é a produção científica dos Programas de Pós-Graduação
stricto sensu. Dessa forma, conforme pode ser observado no Gráfico 5, houve um
incremento significativo da produção científica da Escola Politécnica, em geral, e dos
cursos de Engenharia, em particular. É possível verificar que houve um aumento
expressivo a partir do ano de 2010, ou seja, após a implantação dos novos cursos de
Pós-Graduação stricto sensu. No período que compreende 2009-2016, a variação de
crescimento no quantitativo da produção científica foi de 90%, da Escola Politécnica, e
de 152%, dos cursos de Engenharia de modo geral. Cabe informar que esses dados
contemplam a produção bibliográfica e técnica, dos professores e dos alunos
vinculados aos Programas de Pós-Graduação stricto sensu.
Gráfico 5 – Evolução da produção científica da Escola Politécnica

Fonte: UNISINOS ([2017q]).

No que concerne aos reflexos da inflexão tecnológica sobre as relações da
UNISINOS com as empresas e os órgãos governamentais, os entrevistados se
referem, por exemplo, aos Institutos Tecnológicos, ao Complexo Tecnológico
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UNITEC e ao Parque Tecnológico de São Leopoldo – TECNOSINOS. Isso pode ser
evidenciado nos seguintes trechos:
“[...] existe uma série de medidas e de criações relacionadas à Inflexão
Tecnológica, tem o TECNOSINOS, os Institutos Tecnológicos [...].”
(Entrevistado 4).
“[...] a universidade mudou com a inflexão tecnológica. Isso pode ser visto,
por exemplo, no desenvolvimento da UNITEC, que já estamos com o
prédio da UNITEC 3, e a passagem do Polo de Informática para um
Parque Tecnológico de São Leopoldo.” (Entrevistado 5).
“[...] os Institutos Tecnológicos vêm com a intenção da UNISINOS em
fazer a inflexão tecnológica.” (Entrevistado 8).
Os Institutos Tecnológicos e as suas contribuições para a estratégia de
inflexão tecnológica da UNISINOS serão abordados, com profundidade, na
sequência da pesquisa. Cabe ressaltar que, tanto o Parque Tecnológico de São
Leopoldo – TECNOSINOS, quanto o Complexo Tecnológico UNITEC, são anteriores
à estratégia de inflexão tecnológica. Contudo, os entrevistados, em sua maioria,
destacaram

a

importância

desses

empreendimentos

no

processo

de

desenvolvimento da área tecnológica da Universidade.
O TECNOSINOS é o Parque Tecnológico de São Leopoldo, localizado dentro
do campus da UNISINOS e inaugurado no ano de 1999. O Parque abriga,
aproximadamente, 75 empresas de diferentes países, com especialidades nas áreas
de Tecnologia da Informação; Semicondutores; Automação e Engenharias;
Comunicação e Convergência Digital; Tecnologias para a Saúde e Energias
Renováveis e Tecnologias Socioambientais. O TECNOSINOS se caracteriza como
um ambiente tecnológico que tem como objetivo “[...] fomentar novas economias da
área da tecnologia orientadas pelo empreendedorismo inovador, e auxiliar no
desenvolvimento sustentável da região”. (TECNOSINOS, [2017c]).
Além de gerar em torno de 6 mil empregos, o Parque Tecnológico de São
Leopoldo movimenta o montante de R$ 1 bilhão/ano. (TECNOSINOS, [2017d]). A
governança do TECNOSINOS é dividida com base no modelo hélice tríplice, assim
representada: Prefeitura Municipal de São Leopoldo (Governo); Associação
Comercial, Industrial e de Serviços de São Leopoldo – ACIS-SL – e o Polo de
Informática

de

São

Leopoldo

(Empresa);

e

UNISINOS

(Universidade).
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(TECNOSINOS, [2017b]). Nos anos de 2010 e 2014, o TECNOSINOS foi eleito o
melhor Parque Tecnológico do Brasil, pela Associação Nacional de Entidades
Promotoras de Empreendimentos Inovadores – Anprotec. (UNISINOS, [2017s]). A
Figura 23 apresenta uma visão do Parque Tecnológico de São Leopoldo –
TECNOSINOS.

Figura 23 – Visão do Parque Tecnológico de São Leopoldo – TECNOSINOS

Fonte: TECNOSINOS ([2017a]).

Os entrevistados ressaltaram que a instalação do TECNOSINOS dentro do
campus da UNISINOS, em São Leopoldo, aproximou a Universidade do ambiente
tecnológico e inovador que envolve as empresas do Parque. Além disso, a criação
de novos cursos na área tecnológica, que culminou na inflexão tecnológica da
UNISINOS, tinha como objetivo, em parte, atender à demanda de mão de obra do
TECNOSINOS. Isso pode ser ilustrado na seguinte afirmação:
“[...] a gente percebeu, por exemplo, que um dos grandes gargalos do
Parque Tecnológico era a mão de obra. Houve um momento que tinham
300 vagas ociosas no Parque. As empresas precisavam buscar
profissionais de fora, porque não tinha mão de obra qualificada, não
tinham engenheiros.” (Entrevistado 5).
Com base nas percepções gerais dos entrevistados, o Complexo Tecnológico
UNITEC - Unidade de Desenvolvimento Tecnológico da UNISINOS - é outra figura
importante no contexto da inflexão tecnológica da Universidade. A UNITEC é a
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unidade de negócios da UNISINOS que “[...] fomenta, planeja e realiza a inovação
tecnológica, promovendo o conhecimento gerado na universidade e o integrando
com as empresas por meio de pesquisa aplicada.” (UNISINOS, [2014b], p. 22). Além
de ser a incubadora de empresas da UNISINOS, a UNITEC é responsável pela
gestão executiva do TECNOSINOS, representando a Universidade na governança
do Parque Tecnológico. (UNISINOS, [2017t]). Em 2014, a UNITEC recebeu o
Primeiro Lugar em Sustentabilidade e a honraria máxima: o Prêmio Global de Melhor
Incubadora, no evento The Technopolicy Network. (UNISINOS, [2017s]).
Ademais, a UNITEC atua na atração e no desenvolvimento de projetos
tecnológicos e inovadores, por meio de parcerias com a iniciativa privada e o poder
público. Ao proporcionar um ambiente que fomenta negócios inovadores, a UNITEC
cria um canal de relacionamento entre a UNISINOS e o mundo empresarial,
impulsionando e fortalecendo a área tecnológica da Universidade.
Além dos Institutos Tecnológicos, do Parque Tecnológico – TECNOSINOS e
da UNITEC, cabe informar que a UNISINOS possui outras áreas que se relacionam
com o mercado e, consequentemente, influenciaram a inflexão tecnológica da
Universidade. A título de exemplo, destacam-se os grupos de pesquisa, os
laboratórios de P&D e a Unidade Acadêmica de Educação Continuada (UAEC).
Extinta no ano de 2016, a UAEC era o órgão executivo incumbido do ensino
de Pós-graduação lato sensu, do ensino de extensão, das atividades artísticoculturais, bem como dos serviços educacionais, técnico-científicos e profissionais
voltados para atender às demandas do setor produtivo. Ademais, a UAEC também
era a responsável pela comercialização dos produtos e serviços educacionais
desenvolvidos e

oferecidos pelas

Unidades

Acadêmicas da

Universidade.

(UNISINOS, [2014b]). Cabe informar que, após a extinção da UAEC, as suas
atividades foram redistribuídas para as outras Unidades da Universidade.
Portanto, com base nas suas atribuições, deve-se considerar que a Unidade
Acadêmica de Educação Continuada também se caracterizava como um dos canais
de relacionamento entre a UNISINOS e o mercado. Nesse sentido, o Gráfico 6
apresenta a evolução da receita de serviços e captação de projetos vinculados à
UAEC, no período que abrange 2009-2016. Tal receita é proveniente dos serviços e
projetos de assessoria, consultoria e ensaios desenvolvidos para empresas e órgãos
governamentais. Convém destacar que, para preservar a confidencialidade e o sigilo
dos dados, os valores reais (atualizados pelo IGPM/FGV anual) foram multiplicados
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por um fator decimal “X”. Assim, conforme pode ser observado, entre os anos de
2009 e 2016, houve um aumento real de 94,4% da receita total de serviços e
captação de projetos da UAEC.
Gráfico 6 – Receita de serviços e captação de projetos da UAEC

Fonte: UNISINOS ([2017f]).

A partir da inflexão tecnológica da UNISINOS, que se manifesta, sobretudo,
nas esferas do ensino e da pesquisa e na relação da Universidade com o mercado e
o Governo, os entrevistados interpretaram que a estratégia da Universidade tem um
viés de desenvolvimento econômico e social da região. Nesse contexto, a inflexão
tecnológica foi o meio que a Universidade encontrou para gerar novos produtos,
serviços, projetos e atividades que pudessem atender às necessidades de
desenvolvimento da sociedade. Esse entendimento pode ser explicado com base
nas seguintes afirmações:
“[...] a Universidade entendeu que poderia ter maior impacto na
sociedade. Um dos pilares da UNISINOS é o desenvolvimento regional.
Quando a Universidade começou, a formação de professores era a
grande necessidade da sociedade. Atualmente, a grande necessidade da
sociedade é uma universidade protagonista, para gerar novas
oportunidades de trabalho, nova matriz econômica e fazer com que os
jovens tenham mais oportunidades. Nesse sentido, o drive tecnológico é
fundamental para a universidade que quer se posicionar como
protagonista. Por isso, a UNISINOS traz essa ideia de inflexão
tecnológica”. (Entrevistado 9).
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“[...] a UNISINOS teve a visão de querer fazer a diferença nessa região.
Então, é imperativo que ela se modifique e que faça essa inflexão
tecnológica. Se ficar formando apenas nas áreas de Humanidades, da
Administração e do Direito, não seria suficiente para mudar a realidade da
sociedade local”. (Entrevistado 11).
“A UNISINOS tem uma tradição do humanismo, ela foi criada assim. Só
que se percebeu que a contribuição para o desenvolvimento regional,
teria sentido apenas, se nós fizéssemos uma inflexão tecnológica,
apostando no desenvolvimento de tecnologias”. (Entrevistado 5).
Uma última consideração que pode ser feita diz respeito aos efeitos e as
mudanças que a estratégia de inflexão tecnológica provocou no ambiente
institucional. Os entrevistados avaliaram que a implementação dessa estratégia foi
fundamental para a melhoria da Universidade, na medida em que possibilitou a
abertura de novos mercados e a identificação de novas fontes de recursos. O
desenvolvimento da área tecnológica permitiu, por exemplo, ampliar a atração de
investimentos para a área da pesquisa na Universidade. De forma geral, a
implementação da estratégia de inflexão tecnológica gerou capacidades internas
que viabilizaram o desenvolvimento da UNISINOS. Essas questões podem ser
ilustradas nos seguintes trechos:
“Eu estou convencido de que, apesar de todos os problemas, a decisão
mais acertada da UNISINOS e talvez a que contribuiu para a
sobrevivência da Universidade foi a inflexão tecnológica [...]. Se não
tivéssemos feito essa inflexão tecnológica, talvez não teríamos construído
o campus em Porto Alegre.” (Entrevistado 5).
“[...] a Universidade começa a enxergar melhor também de onde vem as
grandes entradas de recursos para pesquisas e projetos, que são das
Engenharias, da Arquitetura, da Tecnologia. Isso já começa a ficar muito
claro na inflexão tecnológica.” (Entrevistado 8).
“[...] com a inflexão tecnológica, começamos a olhar para a UNISINOS
como uma universidade empreendedora, no sentido de melhorar,
aprimorar, ver as áreas tecnológicas como portadoras do futuro [...] a
gente está olhando como tornar a Universidade mais sustentável a partir
da tecnologia.” (Entrevistado 2).
Além disso, a inflexão tecnológica teria provocado mudanças na maneira de
pensar e agir das pessoas e, por consequência, no ambiente geral da Instituição. De
fato, deve-se considerar que isso também tenha sido provocado por outros fatores,
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como, por exemplo, reestruturação organizacional e mudanças no cenário externo. Não
obstante, as percepções dos entrevistados indicam que a inflexão tecnológica contribuiu
para implementar uma cultura empreendedora na UNISINOS e quebrar modelos
mentais que estavam arraigados na Universidade. Essas percepções também podem
ser confirmadas com base nas seguintes afirmações dos entrevistados:
“Eu acho que a UNISINOS se tornou mais tecnológica e mais profissional.
O nível de exigência aumentou bastante, com os mestrados, os Institutos
e o incentivo à pesquisa.” (Entrevistado 17).
“[...] a cabeça da Universidade mudou com a inflexão tecnológica. A
UNISINOS hoje é outra universidade [...]. A UNISINOS vivia como uma
grande universidade pública, as pessoas não estavam preocupadas com
o resultado [...].” (Entrevistado 5).
Enfim, as percepções gerais dos entrevistados indicam que a inflexão
tecnológica expressa o interesse estratégico da UNISINOS em fortalecer as suas
capacidades na área de tecnologia. Em virtude da tradição da Universidade nas
áreas Humanas e Sociais, essa estratégia representaria um processo de mudança
institucional. O interesse no desenvolvimento tecnológico poderia estar associado à
visão estratégica da UNISINOS, que procura obter o “reconhecimento internacional
como centro de excelência em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias
inovadoras”. (UNISINOS, [2014b], p. 17). Ademais, a inflexão tecnológica tem como
finalidade social o desenvolvimento regional, que fundamenta a missão da
Universidade. O Quadro 16 sintetiza os tópicos de análise das percepções dos
entrevistados sobre a estratégia de inflexão tecnológica da UNISINOS.
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Quadro 16 – Percepções dos entrevistados sobre a inflexão tecnológica
Tópico de Análise

Objetivo Geral da
Estratégia

Dimensão Acadêmica

Área de Atuação da
Universidade

Finalidade Social
Mudanças e Efeitos na
Universidade

Síntese
Desenvolver a área tecnológica da Universidade. A estratégia
representa uma mudança na trajetória histórica da Instituição, visto
que o desenvolvimento tecnológico se tornou o foco estratégico de
uma Universidade com tradição nas áreas Humanas e Sociais.
Contudo, isso não significa dizer que a UNISINOS perdeu a sua
dimensão humanista. A inflexão tecnológica é fundamental para
atingir a visão estratégica de “ser uma Universidade Global de
Pesquisa”.
Escola Politécnica da UNISINOS, contemplando as Ciências Exatas,
Tecnológicas e Biologia, sobretudo, áreas de base tecnológica, como
informática e engenharia de um modo geral.
A inflexão tecnológica se manifesta, principalmente, nas áreas do
ensino, da pesquisa e na relação com o mercado e o Governo. O
ensino diz respeito à implantação de novos cursos de Graduação e
Pós-Graduação stricto sensu na área de tecnologia. A pesquisa se
refere ao desenvolvimento de pesquisas tecnológicas. A relação com
o mercado e o Governo se manifesta, por exemplo, nos Institutos
Tecnológicos, na UNITEC e no TECNOSINOS.
Desenvolvimento socioeconômico da região.
A estratégia possibilitou a abertura de novos mercados, a geração de
novas fontes de receitas e provocou a mudança de modelo mental da
Universidade.

Fonte: Elaborado pelo autor.

Com base nas percepções gerais dos entrevistados, essa pesquisa verificou
como a inflexão tecnológica estaria representada nos Planejamentos Estratégicos da
UNISINOS (Ciclo 2006-2017). Sendo assim, foram identificados os elementos da
estratégia organizacional que estão alinhados com o desenvolvimento da área
tecnológica da Universidade. Dentre esses elementos, foi possível encontrar
Objetivos e Diretrizes Estratégicas, Premissas de Gestão, Planos de Ação e
Políticas Institucionais. Cabe destacar que não é o objetivo desse trabalho analisar o
conteúdo geral dos planos estratégicos ou a implementação das estratégias
definidas. Contudo, a relação das percepções dos entrevistados com a estratégia da
Universidade deve revelar como a inflexão tecnológica está formalizada nas
intenções estratégicas da Instituição. Essa compreensão é relevante no contexto da
pesquisa.
O Quadro 17 apresenta os elementos estratégicos do Ciclo 2006-2011 que
podem representar a estratégia de inflexão tecnológica da Universidade.
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Quadro 17 – Representação da inflexão tecnológica no planejamento estratégico da
Universidade – Ciclo 2006-2011
Elemento Estratégico
Objetivo Estratégico
Diretrizes Estratégicas da
Unidade de Pesquisa e PósGraduação
Premissa de Gestão em termos
de oferta de produtos e serviços

Descrição
Oferecer produtos e serviços de inovação tecnológica
Apoiar e incentivar as ações relacionadas à inovação
tecnológica visando à integração com o setor produtivo.

Ação Estratégica

- Ampliar a experiência de incubação de empresas de
base tecnológica na Universidade.
- Apoiar a ação da comunidade universitária junto aos
órgãos de fomento da pesquisa e do desenvolvimento
tecnológico.

Ampliação e foco nas áreas tecnológicas

Fonte: Elaborado pelo autor.

Nesse primeiro ciclo, chama a atenção que, dentre as premissas de gestão
em termos de oferta de produtos e serviços, definiu-se a “ampliação e foco nas
áreas tecnológicas”. Isso corrobora por explicar as argumentações dos entrevistados
e os dados apresentados anteriormente, em relação à criação de novos cursos de
Graduação e Pós-Graduação stricto sensu, nas áreas tecnológicas. Também cabe
informar que, no processo de revisão da estratégia, a UNISINOS utilizou a matriz
SWOT para consolidar o relacionamento das oportunidades e ameaças do ambiente
externo com os pontos fortes e fraquezas do ambiente interno. Na análise do
ambiente interno, foi identificada a “Carência de mestrados e doutorados com foco
tecnológico” como um dos pontos fracos da Universidade. Isso também poderia
explicar a implantação de novos mestrados e doutorados nas áreas tecnológicas,
especialmente os cursos de engenharia, conforme visto anteriormente.
Além disso, a criação de novos cursos na área tecnológica estaria relacionada
com as necessidades e potencialidades da região. A UNISINOS havia definido os
pólos regionais, com os quais assumiu o compromisso de apoiar o desenvolvimento.
Nesse sentido, um aspecto evidenciado foi o estabelecimento, na região, de
indústrias ligadas à tecnologia da informação e da comunicação e tecnologias
biobaseadas. Assim sendo, por um lado, a Universidade entendeu que esse cenário
era favorável para o “desenvolvimento de ensino, de graduação e tecnológicos, de
extensão e de pós-graduação, tanto lato como stricto sensu, e pesquisa de base
tecnológica, nas áreas de informática e engenharia de um modo geral”. (UNISINOS,
[2006], p. 92). Além disso, também é possível considerar que a Universidade estaria
ampliando a sua área de tecnologia com o objetivo de atender às necessidades da
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região. Esse aspecto também se alinha com a percepção dos entrevistados sobre a
inflexão tecnológica estar voltada para o desenvolvimento regional.
Como resultado da análise do ambiente externo, identificou-se a oportunidade
em relação à “Demanda por inovação tecnológica”. Essa oportunidade poderia estar
associada com a definição do objetivo de “Oferecer produtos e serviços de inovação
tecnológica”. Tal questão manifesta o interesse estratégico da UNISINOS com a
inovação e o desenvolvimento tecnológico.
Por fim, cabe ressaltar que, em termos de oferta de produtos e serviços, a
Universidade também definiu como premissa de gestão a “preservação da qualidade
das iniciativas nas áreas humanas e sociais”. Tal disposição também corrobora a
visão dos entrevistados, na medida em que a estratégia de inflexão tecnológica não
estaria distanciando a UNISINOS das áreas Humanas e Sociais.
Os elementos do Plano Estratégico do período 2012-2013 que poderiam se
alinhar com a estratégia de inflexão tecnológica estão sintetizados no Quadro 18.
Quadro 18 – Representação da inflexão tecnológica no planejamento estratégico da
Universidade – Ciclo 2012-2013
Elemento Estratégico

Descrição

Políticas de Pesquisa e de
Difusão do Conhecimento

- Fortalecimento da pesquisa aplicada de base tecnológica
com foco em inovação e aplicação no setor produtivo.
- Parceria com empresas para transferência de conhecimento
e transformação de ciência em tecnologia.
- Incremento da captação de recursos junto ao setor produtivo
e aos órgãos de fomento para a realização de atividades de
pesquisa e inovação tecnológica.
- Implementação de Institutos tecnológicos para a realização
de pesquisa aplicada e a prestação de serviços tecnológicos,
permitindo que o conhecimento gerado na universidade
agregue valor para o setor produtivo e para a sociedade de
maneira geral.
- Desenvolvimento do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT)
com o objetivo de articular as oportunidades de pesquisa
aplicada entre o setor produtivo e os pesquisadores da
universidade.

Políticas sobre o compromisso
com o Desenvolvimento
Regional e Socioambiental

Participação da Universidade no processo de expansão e
consolidação do Parque Tecnológico de São Leopoldo.

Políticas relativas à
Sustentabilidade financeira

Incremento da captação de recursos junto ao setor produtivo e
aos órgãos de fomento para a realização de atividades de
pesquisa e inovação tecnológica.

Fonte: Elaborado pelo autor.

No planejamento do ciclo 2012-2013, dentre as escolhas estratégicas
definidas no período anterior, a UNISINOS manteve o foco no desenvolvimento e na
inovação tecnológica. Isso pode ser evidenciado nas Políticas de Pesquisa e de
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Difusão do Conhecimento, as quais revelam, por exemplo, a orientação estratégica
da Universidade para o “fortalecimento da pesquisa aplicada de base tecnológica
com foco em inovação e aplicação no setor produtivo”. Observa-se, também, que
algumas políticas voltadas para o desenvolvimento tecnológico estão associadas à
colaboração com o meio empresarial, por exemplo: “Parceria com empresas para
transferência de conhecimento e transformação de ciência em tecnologia” e
“Incremento da captação de recursos junto ao setor produtivo e aos órgãos de
fomento para a realização de atividades de pesquisa e inovação tecnológica”.
Nesse sentido, a existência de diferentes políticas institucionais orientadas
para o desenvolvimento tecnológico, a partir de pesquisas em colaboração com as
empresas, pode demonstrar uma mudança da Universidade em relação ao período
anterior. No planejamento estratégico de 2006-2011, havia a necessidade de
consolidar o ensino na área tecnológica, o que pode ser confirmado no processo de
criação dos novos cursos. Contudo, no ciclo 2012-2013, a UNISINOS parece
avançar e concentrar o desenvolvimento da tecnologia nas atividades de pesquisa,
sobretudo realizadas em parcerias com o setor produtivo. Tal aspecto poderia
expressar a intenção estratégica de utilizar as bases científicas e tecnológicas da
Universidade para apoiar a inovação empresarial.
Nessa mesma linha, outra política estabelecida foi a “Implementação de
Institutos Tecnológicos para a realização de pesquisa aplicada e a prestação de
serviços tecnológicos”. É possível verificar que os Institutos foram concebidos com o
propósito de transferir o conhecimento científico e agregar valor para o setor
produtivo e para a sociedade de maneira geral. Ademais, os Institutos Tecnológicos
podem ampliar a área de atuação da UNISINOS, em termos de prestação de
serviços e desenvolvimento de pesquisas em áreas tecnológicas especializadas.
O Quadro 19 ilustra os elementos estratégicos do ciclo 2014-2017 que podem
ser associados à estratégia de inflexão tecnológica da UNISINOS.
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Quadro 19 – Representação da inflexão tecnológica no planejamento estratégico da
Universidade – Ciclo 2014-2017
Elemento Estratégico
Visão Estratégica

Políticas de Pesquisa

Política de Extensão e
Intervenção Social
Política de Sustentabilidade
Financeira
Objetivos Estratégicos

Programa Estratégico Institucional
Projeto Estratégico

Descrição
Ser uma Universidade global de pesquisa, por meio do
reconhecimento internacional como centro de excelência em
pesquisa e desenvolvimento de tecnologias inovadoras.
- Fortalecimento da pesquisa aplicada de base tecnológica com foco
em inovação e aplicação no setor produtivo.
- Parceria com empresas para transferência de conhecimento e
transformação de ciência em tecnologia.
- Incremento da captação de recursos junto ao setor produtivo e aos
órgãos de fomento para a realização de atividades de pesquisa e
inovação tecnológica.
- Consolidação dos Institutos Tecnológicos e criação de novos
institutos destinados à realização de pesquisa aplicada e à prestação
de serviços tecnológicos.
- Participação da Universidade no processo de expansão e
consolidação do Parque Tecnológico São Leopoldo.
Incremento da captação de recursos junto ao setor produtivo e aos
órgãos de fomento para a realização de atividades de pesquisa e
inovação tecnológica.
- Consolidar e viabilizar economicamente o Sistema UNISINOS de
Ciência, Tecnologia e Inovação.
- Oferecer portfólio de produtos e serviços inovadores
Criar Centro de Referência em Encapsulamento e Teste de
Semicondutores para P&D&I e suporte empresarial, articulado com o
Sistema Nacional e Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação.
Implantação do Instituto Tecnológico de Semicondutores [itt CHIP]

Fonte: Elaborado pelo autor.

A UNISINOS reafirma o foco estratégico no desenvolvimento e na inovação
tecnológica para o período de 2014-2017. O principal elemento da estratégia, que
expressa a visão de futuro da Instituição, estabeleceu a intenção de “Ser uma
Universidade global de pesquisa”, por meio do “[...] reconhecimento internacional
como centro de excelência em pesquisa e desenvolvimento de tecnologias
inovadoras”. (UNISINOS, [2014b], p. 17). Tal aspiração demonstra a relevância e a
dimensão da área de tecnologia na estratégia da UNISINOS.
A visão estratégica serve como uma orientação para as ações e decisões
institucionais. Por esse motivo, pode-se observar uma série de elementos que
sustentam o desenvolvimento tecnológico da UNISINOS. Além das políticas e
diretrizes estabelecidas no plano estratégico anterior, o planejamento de 2014-2017
abrange novos elementos. Considerando que alguns Institutos Tecnológicos haviam
sido implementados até o ano de 2014, a Universidade definiu como uma de suas
Políticas de Pesquisa a “consolidação dos Institutos Tecnológicos e criação de
novos institutos destinados à realização de pesquisa aplicada e à prestação de
serviços tecnológicos”. Tal intenção manifesta o interesse institucional em relação ao
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desenvolvimento dos Institutos, bem como reforça a importância desse modelo de
negócio para o avanço da área tecnológica da Universidade.
Em função do desenvolvimento da indústria de semicondutores na região, um
dos quatro Programas Estratégicos Institucionais visa a “Criar Centro de Referência
em Encapsulamento e Teste de Semicondutores para P&D&I e suporte empresarial”.
A área de Semicondutores possui um alto grau de complexidade tecnológica. Dessa
forma, a criação de um centro de referência nessa área representa uma intenção
estratégica expressiva, em termos de desenvolvimento tecnológico. Nesse caso, o
projeto estratégico de implantar o Instituto Tecnológico de Semicondutores - itt CHIP
poderia contribuir para a implementação desse centro de referência.
Por fim, cabe destacar outro Programa Estratégico Institucional intitulado
“Humanidades e Tecnologia”, que tem como objetivo “[...] fomentar o diálogo entre as
humanidades, as ciências naturais, a tecnologia e as artes para entender melhor o ser
humano e promover o desenvolvimento de tecnologias sociais em favor da qualidade
de vida das pessoas”. (UNISINOS, [2014b], p. 77). Esse aspecto corrobora a percepção
dos entrevistados sobre a intenção da UNISINOS de propiciar a relação entre as áreas
humanas e tecnológicas. Além disso, também traz a cultura humanista dos Jesuítas no
contexto de uma estratégia com foco no desenvolvimento tecnológico.
Assim sendo, nos últimos três planejamentos estratégicos da UNISINOS
(Período 2006-2017), foi possível identificar um conjunto de intenções estratégicas que
evidenciam o foco da Universidade no desenvolvimento da área tecnológica. Em geral,
as percepções dos entrevistados, no que se refere à inflexão tecnológica, encontram-se
alinhadas com tais intenções. Portanto, seria possível considerar que a implementação
dessas estratégias teria como resultado o desenvolvimento tecnológico da UNISINOS.
Assim, poderia se caracterizar o contexto da estratégia de inflexão tecnológica.
Com base na pesquisa realizada para se delinear o contexto da estratégia de
Inflexão Tecnológica da Universidade, faz-se possível se traçar um conceito de
Inflexão Tecnológica no âmbito das Universidades. Assim, a Inflexão Tecnológica se
concretiza quando as Universidades, voltadas, inicialmente, para o modelo
tradicional da área das humanidades, veem-se obrigadas a se adequarem aos
anseios sociais, promovendo e difundindo tecnologia. Essa inclinação das
Universidades para a área de tecnologia pode se manifestar de diferentes formais,
destacando-se as seguintes: (i) pesquisa, por meio do desenvolvimento de estudos
no setor da tecnologia; (ii) ensino, com a oferta crescente de cursos de graduação e
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pós-graduação voltados para a área tecnológica (ciências exatas), visando à
capacitar pessoas para a área tecnológica; (iii) relacionamento com o mercado,
voltado para o desenvolvimento da inovação tecnológica nas empresas, etc.
Para Miles et al. (1978), os objetivos estratégicos das organizações são
consequência de um processo dinâmico de adaptação às mudanças e incertezas do
ambiente externo. Com base nessa visão, a seguir serão apresentados alguns
aspectos do ambiente externo que podem ter influenciado a decisão da
Universidade de implementar a estratégia de inflexão tecnológica.
4.2.2 O Contexto do Ambiente Externo
A partir da análise sobre as motivações da UNISINOS para implementar a
estratégia de inflexão tecnológica, ocorreu a identificação das influências do
ambiente externo. Nesse sentido, o Quadro 20 apresenta as principais influências
que poderiam ter motivado a implementação da estratégia, bem como os trechos
que ilustram as percepções dos entrevistados. Na sequência, apresenta-se alguns
dados para caracterizar o ambiente externo, procurando estabelecer uma relação
com a estratégia da Universidade.
Quadro 20 – Influências do ambiente externo sobre a estratégia de inflexão
tecnológica da Universidade
Influências do Ambiente Externo

Investimento em Infraestrutura

Demanda por profissionais nas
áreas tecnológicas
Existência de atividade industrial na
região

Dispêndio em Pesquisa e
Desenvolvimento – P&D

Dispêndio Público em Ciência e
Tecnologia – C&T

Percepções dos Entrevistados
“A partir do final da primeira década do século XXI, começa a ter mais
investimentos em infraestrutura no Brasil, ou seja, estradas,
edificações, grandes projetos. Isso fez crescer a demanda por
engenheiros e outros profissionais na área de tecnologia.”
(Entrevistado 8).
“[...] o mercado precisa de profissionais capacitados nas áreas
tecnológicas. Então, a Universidade precisa formar pessoas nessa
área. Há uma demanda da sociedade.” (Entrevistado 3).
“[...] A UNISINOS está localizada em uma região extremamente
industrializada. [...] Estando a Universidade localizada em um polo
industrial, é preciso atender as demandas tecnológicas dessa
indústria.” (Entrevistado 14).
“No final da década passada, houve uma mudança significativa no
Brasil, em termos de política de desenvolvimento tecnológico [...] teve
um aumento na quantidade de investimento em pesquisa aplicada no
país. [...] Então, a UNISINOS, que possuía uma relação com a área
tecnológica muito de formação de recursos humanos na graduação,
começou a desenvolver cursos de Pós-Graduação stricto sensu em
Engenharia.” (Entrevistado 12).
“A UNISINOS investiu nas áreas tecnológicas por uma questão pontual
de mercado econômico nacional [...] o Governo estava incentivando e
necessitando de desenvolvimento tecnológico. A Universidade
identificou essa oportunidade e viu que era necessário dar uma
atenção especial para a área de tecnologia.” (Entrevistado 18).

Fonte: Elaborado pelo autor.
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O primeiro aspecto que deve ser observado em relação ao ambiente externo
é o investimento em infraestrutura no país. A influência desse fator sobre a
estratégia de inflexão tecnológica da UNISINOS pode estar associada à demanda
por recursos da área tecnológica, incluindo, por exemplo, a formação de
profissionais de nível superior e a prestação de serviços técnicos.
Nesse sentido, conforme pode ser observado no Gráfico 7, entre o período de
2007 a 2014, houve um aumento, em termos reais, nos investimentos em
infraestrutura no Brasil de 77%. Em 2014, o investimento total foi de R$ 130 bilhões
em valores correntes, representando 2,3% do Produto Interno Bruto – PIB.
(CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI), [2016]). Cabe destacar que
os valores reais foram corrigidos com base no IGPM (FGV) anual, a fim de descontar
a inflação acumulada no período.
Gráfico 7 – Investimentos em infraestrutura no Brasil (em R$ bilhões)

Fonte: CNI ([2016], p. 38).

De forma geral, o incremento de investimentos em infraestrutura poderia
fomentar setores que dependem da mão de obra de profissionais ligados à área das
engenharias, como, por exemplo, o setor da construção civil. Por consequência, as
universidades seriam pressionadas para formar pessoas nessas áreas que o
mercado necessita. Além disso, um aumento nas atividades de infraestrutura
também poderia provocar um crescimento na demanda por serviços técnicos, como
análises laboratoriais, ensaios, medições, etc. Tal cenário também poderia
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apresentar uma oportunidade para as universidades utilizarem o conhecimento
especializado e a infraestrutura acadêmica para realizar esse tipo de serviço.
No caso da UNISINOS, é possível que esse ambiente externo favorável
para o desenvolvimento da área tecnológica tenha influenciado a decisão de
implementar a estratégia de inflexão tecnológica. No entanto, essa realidade
também pode ser observada nas universidades brasileiras, de modo geral. A
expansão da infraestrutura nacional pode ter contribuído para o aumento da
demanda dos cursos de engenharia no Brasil. Conforme ilustra o Gráfico 8, houve
um incremento significativo no número total de discentes matriculados nos cursos
de graduação (áreas engenharia, produção e construção) e pós-graduação stricto
sensu (áreas engenharias). No caso das matriculas de graduação, houve um
aumento de 167%, no período de 2006 a 2013. O crescimento das matrículas nos
cursos de pós-graduação stricto sensu foi de 58%, entre os anos de 2006 e 2015.

Gráfico 8 – Alunos matriculados nos Cursos de Engenharia no Brasil

Fonte: Brasil ([2017a; 2017b]).

A expansão das matrículas nos cursos de engenharia, no Brasil, também
pode estar associada ao aumento da oferta de cursos nessa área, conforme pode
ser observado no Gráfico 9. Entre 2006 e 2013, foram criados 2.427 novos cursos de
graduação e pós-graduação stricto sensu, nas áreas de engenharia. Nesse mesmo
período, o incremento no número de cursos de graduação foi 135%, enquanto nos
cursos de pós-graduação stricto sensu o acréscimo foi de 40%.
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Gráfico 9 – Cursos de Engenharia no Brasil

Fonte: Brasil ([2017b, 2017e]).

Outro fator que também pode ter contribuido para o aumento, tanto das
matrículas quanto dos cursos nas áreas de engenharia, refere-se à mudança na
política nacional de educação superior. Conforme destaca Ésther (2016), na primeira
década dos anos 2000, houve um aumento de investimentos nas universidades
brasileiras e a criação de programas e políticas sociais de expansão do acesso ao
ensino superior, como, por exemplo, o PROUNI (Programa Universidade para
Todos). Em geral, esse ambiente poderia apresentar condições favoráveis para o
desenvolvimento do ensino superior no país.
Ademais, a concentração industrial existente, na região do Vale do Rio dos
Sinos, também poderia se caracterizar como uma influência do ambiente externo
sobre a estratégia de inflexão tecnológica da UNISINOS. O Vale do Rio dos Sinos é
composto por quatorze municípios predominantemente urbanos. A região possui um
perfil econômico voltado às atividades de serviços e industriais, abrangendo
diferentes segmentos, tais como: calçados, alimentos, móveis, metalurgia e médiaalta tecnologia. (RIO GRANDE DO SUL, 2015). A cidade de São Leopoldo, em
particular, concentra empresas dos setores de metalurgia, borracha, coureirocalçadista, semicondutores, informática, etc. Em 2014, o PIB do município foi de R$
6,7 bilhões - 9° do Estado do Rio Grande do Sul. (SÃO LEOPOLDO, 2017).
Portanto, observa-se que a região na qual a UNISINOS está instalada
apresenta uma atividade econômica considerável e uma indústria bastante
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diversificada. Nesse caso, é possível que as necessidades das empresas, em
termos de desenvolvimento tecnológico, também tenham exercido alguma influência
externa sobre a estratégia de inflexão tecnológica da Universidade.
Outra influência do ambiente externo pode estar associada ao nível de
investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento – P&D. Nesse sentido, o Gráfico 10
apresenta a evolução do dispêndio em P&D no Brasil, contemplando os dispêndios
públicos e privados. Pode-se observar um incremento significativo entre os anos de
2006 e 2014. Nesse período, houve um aumento, em termos reais, de 93% do
dispêndio nacional em P&D. Em média, no mesmo período em análise, o dispêndio
total foi distribuído da seguinte forma: Governo 53% e Empresas 47%. Em 2014, o
dispêndio total foi de R$ 73 bilhões (valores correntes), que corresponde a 1,27% do
PIB brasileiro. (BRASIL, [2017d]). Cabe informar que os valores foram corrigidos pelo
IGPM (FGV) anual.
Gráfico 10 – Dispêndio em pesquisa e desenvolvimento no Brasil

Fonte: Brasil ([2017d]).

Os dados do dispêndio nacional em P&D consideram, dentre outras
aplicações,

as

atividades

internas

das

empresas,

a

pós-graduação

nas

universidades públicas, além de projetos de P&D realizados em parceria com as
universidades privadas ou institutos. Assim sendo, esse fator pode apresentar um
impacto direto nas atividades de pesquisa das universidades, sobretudo, as
instituições privadas, que dependem, em grande parte, dos recursos externos para
desenvolver as suas pesquisas. Além disso, no caso das pesquisas de base
tecnológica, a influência pode ser ainda maior, uma vez que essa área exige
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investimentos substanciais na contratação de mão de obra especializada, na compra
de equipamentos, componentes e infraestrutura, em geral. No âmbito da estratégia
de inflexão tecnológica da UNISINOS, a expansão dos investimentos em P&D pode
ter contribuído, por exemplo, para captação de recursos externos para desenvolver
projetos de pesquisas na área de tecnologia.
O dispêndio público em Ciência e Tecnologia – C&T é o último fator externo
analisado, que poderia ter alguma influência sobre a estratégia da UNISINOS. Esse
indicador contempla os dispêndios em P&D, conforme visto anteriormente, e as
Atividades Científicas e Técnicas Correlatas – ACTC, as quais incluem, por exemplo,
os serviços científicos e tecnológicos. Conforme exposto no Gráfico 11, pode-se
verificar que os dispêndios públicos em C&T apresentam uma taxa de crescimento
real de 100%, no período que compreende 2006 e 2014. Cabe destacar que os
valores reais foram corrigidos com base no IGPM (FGV) anual.
Gráfico 11 – Dispêndios públicos em ciência e tecnologia no Brasil

Fonte: Brasil ([2017c]).

Primeiramente, pode-se considerar que a evolução dos dispêndios públicos em
C&T tenha contribuído para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, que, per
si, é um fator importante para o ambiente universitário. Ademais, um cenário com maior
disponibilidade de recursos públicos para ciência e tecnologia, apresenta uma maior
possibilidade de captação desses recursos como fonte de financiamento para as
atividades das universidades. De certa forma, esse aspecto estava contemplado nas
políticas institucionais, dos planejamentos estratégicos da UNISINOS, nos ciclos 2012-
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2013 e 2014-2017, nos quais se estabeleceu o “incremento da captação de recursos
junto ao setor produtivo e aos órgãos de fomento para a realização de atividades de
pesquisa e inovação tecnológica”. Observando desse ponto de vista, é possível que a
estratégia de inflexão tecnológica da UNISINOS tenha sido influenciada pelo aumento
dos dispêndios públicos em C&T.
Assim sendo, essa seção procurou abordar alguns fatores do ambiente
externo que podem ter influenciado a estratégia de inflexão tecnológica da
Universidade. A seção a seguir apresenta o processo de desenvolvimento dos
Institutos Tecnológicos.
4.3 PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS
O objetivo dessa seção é descrever o processo que resultou na implantação e
na consolidação dos Institutos Tecnológicos da Universidade – itt Fossil, itt Fuse, itt
Nutrifor, itt Chip e itt Performance. Explora-se, ao longo da seção, os seguintes
temas: caracterização geral dos Institutos, intenções estratégicas da Universidade e
as principais ações adotadas nesse processo. Por fim, serão apresentadas as
características específicas de cada Instituto Tecnológico.
Primeiramente, cabe uma breve explicação sobre os conceitos dos termos
“implantação” e “consolidação” que são utilizados nessa pesquisa. De forma geral,
pode-se dizer que o processo de implantação considera o tempo de execução do
projeto que financiou a construção e a instalação do instituto. Com o término desse
projeto, espera-se que a infraestrutura predial esteja concluída, os equipamentos
devidamente instalados e a equipe técnica formada. Dessa forma, o instituto está
preparado para iniciar as suas atividades operacionais. A partir desse momento,
seria possível considerar que o instituto está consolidado, uma vez que ele já tem
condições de obter recursos para manter a sua operação. Esse entendimento pode
ser observado no seguinte trecho:
“Nós temos usado a expressão consolidado quando o instituto então foi
implantado e o projeto de captação de recursos está finalizado e
aprovado [...]. De fato, nós podemos dizer que o instituto está consolidado
no momento em que ele estiver operando com um modelo de negócio e
fontes de receitas que garantem a sua sustentação. Eu acho que isso é
consolidação.” (Entrevistado 1).
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No que concerne à caracterização geral, os Institutos Tecnológicos podem ser
vistos como um canal de interação entre a universidade e a indústria. Os itts são
estruturas tecnológicas constituídas de laboratórios, equipamentos e recursos
humanos especializados, que oferecem serviços e projetos na área de PD&I para
empresas de diferentes setores. Por meio das capacitações tecnológicas, os itts
também fortalecem o papel da Universidade na formação de pessoas para o
exercício profissional. Além disso, o ambiente dos Institutos permite a aplicação do
conhecimento e da pesquisa científica, sobretudo, das áreas de tecnologia da
Universidade, para fomentar a inovação tecnológica e o desenvolvimento regional.
No Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI UNISINOS 2014-2017, os
Institutos Tecnológicos estão caracterizados da seguinte maneira:
Os Institutos Tecnológicos [itt] da UNISINOS reforçam o foco estratégico da
instituição na prestação de serviços e atendimento de necessidades de
pesquisa, desenvolvimento e inovação de empresas e organizações, além
da formação de quadros técnicos altamente especializados. Fortemente
ligados à pesquisa desenvolvida na universidade e estruturados com
equipamentos de alta tecnologia, os Institutos Tecnológicos atuam como
parceiros de empresas e organizações, contribuindo para a competitividade
e sustentabilidade do Estado e do País. (UNISINOS, [2014b], p. 32).

Nesse sentido, observa-se um alinhamento da iniciativa de implementar os
Institutos Tecnológicos com o direcionamento estratégico da Instituição. Conforme
apresentado na seção que trata do contexto da estratégia de inflexão tecnológica da
Universidade, a criação e o desenvolvimento dos Institutos compõem o conjunto de
intenções estratégicas da UNISINOS com enfoque na área tecnológica. Enquanto
estratégia institucional, o processo de desenvolvimento dos Institutos tem origem no
ciclo do planejamento estratégico que compreende o horizonte de tempo 2012-2013.
Nesse momento, a UNISINOS estabelece a implementação de Institutos Tecnológicos
como uma de suas políticas de pesquisa e de difusão do conhecimento. Tal política
institucional está assim descrita no PDI UNISINOS 2012-2013:
Implementação de Institutos tecnológicos para a realização de pesquisa
aplicada e a prestação de serviços tecnológicos, permitindo que o
conhecimento gerado na universidade agregue valor para o setor produtivo
e para a sociedade de maneira geral. (UNISINOS, [2012b], p. 102).

Ao término do ciclo 2012-2013, a UNISINOS havia celebrado todos os convênios
que deram origem aos projetos de implantação dos Institutos Tecnológicos. Nesse
período, o Laboratório de Micropaleontologia, já instalado na Universidade desde 2011,
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passa a ser denominado Instituto Tecnológico de Micropaleontologia – itt Fossil. No ano
de 2012, inaugura-se o itt Fuse, que imediatamente começa a operar. Nesse período,
também é concluída a instalação do itt Performance e inicia a obra do prédio destinado
ao itt Nutrifor. Além disso, o convênio com a FINEP que visa a implantar o itt Chip é
assinado no final do ano de 2013.
No planejamento estratégico subsequente, que contempla o quadriênio 20142017, a Universidade avança no processo de desenvolvimento dos Institutos
Tecnológicos. Considerando que alguns Institutos estavam em operação, nesse ciclo
estratégico é estabelecida a seguinte Política de Pesquisa: “Consolidação dos
Institutos Tecnológicos e criação de novos institutos destinados à realização de
pesquisa aplicada e à prestação de serviços tecnológicos”. (UNISINOS, [2014b], p.
69). Ademais, define-se a implantação do Instituto Tecnológico de Semicondutores itt Chip como sendo um projeto estratégico institucional. Esse projeto estaria
vinculado ao Programa Estratégico que visa a “Criar Centro de Referência em
Encapsulamento e Teste de Semicondutores para P&D&I e suporte empresarial”.
(UNISINOS, [2014b], p. 77).
Assim, a partir do ano de 2014 até a conclusão da presente pesquisa, a
Universidade consolidou quatro Institutos Tecnológicos. Além dos três Institutos que
haviam sido instalados no ciclo estratégico anterior (itt Fossil, itt Fuse e itt
Performance), o itt Nutrifor completa a lista dos Institutos consolidados. O itt Chip se
encontra na fase de implantação: a obra desse Instituto foi concluída em meados de
2016 e os equipamentos estão sendo adquiridos e instalados. Mesmo antes do
término da obra, o itt Chip já estava operando, parcialmente, em outro local da
Universidade.
É evidente que entre a definição das intenções estratégicas e a
implementação efetiva dos Institutos Tecnológicos há um longo caminho percorrido
pela Universidade. Tal caminho pode ser representado por meio das ações
institucionais realizadas ao longo desse processo. Nesse sentido, as entrevistas com
os profissionais da Universidade possibilitaram identificar as principais ações
adotadas no desenvolvimento dos Institutos Tecnológicos. Tais ações e as
evidências obtidas na pesquisa de campo estão sintetizadas no Quadro 21. Para
manter o alinhamento com a linguagem do mapa sistêmico, as ações estão
expressas na forma de variável.
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Quadro 21 – Ações adotadas no desenvolvimento dos Institutos Tecnológicos
Ações Adotadas pela
Universidade

Uso de recursos públicos
na implantação dos itts

Premissa de
sustentabilidade
econômica

Vinculação dos itts aos
PPGs

Foco no atendimento
das necessidades do
mercado
Qualificação e
experiência de mercado
da equipe dos itts
Gestão profissional dos
itts

Formação de estrutura
administrativa de apoio
Desenvolvimento da
identidade visual dos itts

Evidências
“Todos os institutos foram implementados com verba externa, desde a
reforma dos prédios até a aquisição dos equipamentos tecnológicos.”
(Entrevistado 7).
“Nenhum instituto foi construído com dinheiro da Unisinos, todos foram
financiados com recursos públicos, em grande parte, recursos do Governo
Federal.” (Entrevistado 8).
“Quando se apresentou na Reitoria o projeto dos Institutos Tecnológicos,
todos foram criados com o pressuposto de autossustentabilidade. Isso está
claro, é uma premissa dos institutos.” (Entrevistado 5).
“Eu acho que uma das coisas que deu certo foi vincular os itts à área de
pesquisa e pós-graduação, que não esteja ligada à graduação tradicional.”
(Entrevistado 19).
“Todos os nossos cinco institutos são locais de pesquisa e produção de
conhecimento, uns mais e outro menos, mas todos eles têm relação com
os programas de pós-graduação da Universidade.” (Entrevistado 5).
“A ideia dos itts é muito mais mercado, de gerar P&D para a indústria, e
menos a visão clássica de gerar valor de forma acadêmica internamente. A
ideia dos institutos é gerar valor para a indústria.” (Entrevistado 9).
“A formação acadêmica é importante nos institutos, especialmente para os
coordenadores, mas também é necessário que haja experiência de
mercado. Isso tem sido considerado também nos processos seletivos de
analistas, técnicos e laboratoristas.” (Entrevistado 1).
“Uma das primeiras estratégias da Universidade, para construir os
institutos, foi a realização de um plano de negócios.” (Entrevistado 4).
“Talvez a UNISINOS foi uma das primeiras universidades a fazer um plano
de negócios para os seus institutos, ou seja, algo mais profissional. ”
(Entrevistado 6).
“A Universidade se movimentou para que os institutos pudessem atender o
mercado na velocidade e na qualidade adequada. Então, criou o Portal de
Inovação, com gestão administrativa, contábil, jurídica e comercial, ou seja,
toda essa parte concentrada.” (Entrevistado 6).
“Nós desenvolvemos todo um conceito dos Institutos Tecnológicos e uma
marca própria para eles.” (Entrevistado 9).

Fonte: Elaborado pelo autor.

A Universidade decidiu não utilizar recursos próprios nem tomar crédito de
instituições financeiras, para financiar a implantação dos Institutos Tecnológicos.
Assim, uma primeira ação foi realizar projetos de P&D em parceria com órgãos e
empresas públicas federais, a fim de viabilizar os investimentos necessários para
implantar os Institutos. Os principais parceiros externos que financiaram esses
projetos foram a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP, empresa pública
brasileira

vinculada

ao

Ministério

da

Ciência,

Tecnologia,

Inovações

e

Comunicações; e a Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS, empresa estatal de
economia mista.
O itt Fossil é resultado de uma parceria com a PETROBRAS, que tinha como
objetivo implantar um Laboratório de Micropaleontologia na Universidade. Os
Institutos itt Nutrifor e itt Chip foram apoiados por projetos de encomendas da
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FINEP. Já os projetos que deram origem aos Institutos itt Fuse e itt Performance
surgem de chamdas públicas lançadas pela FINEP. Nesse sentido, deve-se
observar que, além do esforço necessário para estruturar os projetos de implantação
dos Institutos, o fato de envolver recursos externos exigiu grande capacidade de
articulação da Universidade com os órgãos financiadores.
Conforme pode ser observado no Gráfico 12, o valor total dos projetos de
implantação dos cinco Institutos Tecnológicos foi de, aproximadamente, R$ 35,6
milhões. A maior parte desse valor financiou a infraestrutura dos Institutos,
contemplando a obra dos prédios, aquisição e instalação dos equipamentos. O
projeto de implantação do itt Chip representa a maior parte desse recurso, em torno
de 39%. Já, o itt Performance tem a menor participação, cerca de 7% do valor total
dos projetos de implantação dos Institutos Tecnológicos da Universidade.

Gráfico 12 – Valores totais dos projetos de implantação dos Institutos Tecnológicos
itt Performance
R$ 2.432.638

itt Fossil
R$ 3.515.720

itt Chip
R$ 14.047.100

itt Fuse
R$ 4.971.807
itt Nutrifor
R$ 10.678.004

Valor Total R$ 35.645.269

Fonte: UNISINOS ([2017f]).

A segunda ação destacada pelos entrevistados é que a Universidade
estabeleceu
Tecnológicos.

uma
Isso

premissa
significa

de
que

sustentabilidade
o

negócio

econômica
dos

Institutos

aos

Institutos

precisa

ser

autossustentável do ponto de vista econômico-financeiro. Os recursos necessários
para manter a atividade operacional dos Institutos devem ser obtidos através da
receita de venda dos seus produtos. De certa forma, essa premissa não é uma
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condição imposta exclusivamente aos Institutos Tecnológicos. De acordo com o PDI
UNISINOS 2014-2017, um dos objetivos permanentes da Universidade é “Garantir a
autonomia

institucional

e

a

sustentabilidade

dos

seus

empreendimentos”.

(UNISINOS, [2014b], p. 19). Sob esse aspecto, deve-se ressaltar que a UNISINOS é
uma instituição filantrópica e sem fins lucrativos. Considerando que os Institutos
estão vinculados à natureza jurídica da Universidade, eles são concebidos sob essa
mesma finalidade. Assim, um eventual resultado operacional positivo dos Institutos
deve ser aplicado integralmente na manutenção e no desenvolvimento dos objetivos
institucionais e sociais da Universidade.
A vinculação dos Institutos Tecnológicos à área de Pesquisa e PósGraduação da Instituição foi outra ação adotada. De fato, os Institutos não são
estruturas isoladas da área acadêmica. Observa-se que existe uma relação entre as
especialidades técnicas dos Institutos e determinadas áreas de conhecimento dos
Programas de Pós-Graduação stricto sensu – PPGs, sobretudo, programas
vinculados às áreas tecnológicas. Isso pode ser explicado pelo fato de que os PPGs
forneceram toda a base de conhecimento e a competência acadêmica necessária
para implementar os Institutos.
A partir da consolidação da pesquisa de algumas áreas da Universidade PPGs Geologia e Engenharia Civil - foi possível implementar, respectivamente, os
Institutos itt Fossil e itt Performance. Nos casos do itt Nutrifor e do itt Chip não
existiam PPGs vinculados diretamente às suas áreas de atuação. Dessa forma, a
Universidade estabeleceu a criação de Mestrados Profissionais no escopo dos
projetos de implantação desses dois Institutos. Assim, o Mestrado Profissional em
Engenharia Elétrica integra o itt Chip e o Mestrado Profissional em Nutrição e
Alimentos faz parte do itt Nutrifor. O itt Fuse foi concebido a partir do trabalho de
professores do Programa de Pós Graduação em Engenharia Mecânica e de
especialistas na área de Engenharia Elétrica.
Além disso, a implantação, consolidação e operacionalização dos Institutos
são responsabilidades da Unidade Acadêmica de Pesquisa e Pós-Graduação, que é
o mesmo órgão executivo incumbido da gestão dos PPGs. De certa forma, essa
administração centralizada facilita a articulação e o alinhamento entre os Institutos e
a área da pesquisa na Universidade.
A ação de vincular os Institutos Tecnológicos aos PPGs da Universidade
também está alinhada com a política institucional de “Fortalecimento da pesquisa
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aplicada de base tecnológica com foco em inovação e aplicação no setor produtivo”.
(UNISINOS, [2014b], p. 69). Isso porque os Institutos podem ser um canal de
intermediação entre a ciência da Universidade e as atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação das empresas. Sob essa perspectiva, a Universidade
procurou estabelecer o seu próprio Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação –
CT&I. Um sistema de CT&I é constituído por diferentes atores, dentre os quais se
destacam as empresas, universidades, instituições de pesquisa e os órgãos
governamentais. A interação desses agentes tem como objetivo central o
desenvolvimento da inovação. A concepção do Sistema UNISINOS de CT&I pode
ser observada no seguinte trecho:
“Então, decidimos pensar a UNISINOS como um Sistema de Ciência,
Tecnologia e Inovação. Nós já tínhamos o conhecimento nos Programas
de Pós-Graduação e as empresas no Parque Tecnológico, mas estava
faltando a figura dos itts”. (Entrevistado 9).
Conforme ilustra a Figura 24, o Sistema UNISINOS de CT&I é constituído,
sobretudo, pela área de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade (Ciência);
pelos Institutos Tecnológicos, outros laboratórios de PD&I e o Núcleo de Inovação e
Transferência de Tecnologia – NITT (Tecnologia); e pelas empresas do Parque
Tecnológico TECNOSINOS (Inovação). Observa-se que o Sistema UNISINOS de
CT&I retrata, de forma simbólica, a interação entre as capacidades e os recursos
instalados no campus da Universidade.
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Figura 24 – Sistema UNISINOS de Ciência, Tecnologia e Inovação

ACADÊMICO
(cursos / programas)
Programas de Doutorado
Programas de Mestrado
Grupos de Pesquisa
Projetos de Pesquisa

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS
PARQUE TECNOLÓGICO
(TECNOSINOS)
Empresas
Empresas Incubadas

itt CHIP (semicondutores)
itt FUSE (automação)
itt FOSSIL (micropaleontologia)
itt NUTRIFOR (nutracêutica)
itt PERFORMANCE (construção civil)
Outros Laboratórios de P&D&I
NITT

Fonte: adaptado de UNISINOS ([2016a], p. 15).

Outra ação da Universidade foi estabelecer que os Institutos Tecnológicos
devem ter um foco no atendimento das necessidades do mercado. Isso significa que os
Institutos não foram concebidos como um laboratório de pesquisa tradicional,
orientando-se pela lógica da produção de pesquisa de natureza estritamente
acadêmica. Pelo contrário, a orientação estratégica dos Institutos é atender às
necessidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de empresas e organizações.
Para isso, os Institutos oferecem três linhas de produtos:
a) projetos de pesquisa e desenvolvimento - P&D, que contempla as
pesquisas realizadas sob demanda de clientes externos;
b) serviços tecnológicos, que inclui as atividades de ensaios, testes, análises,
inspeções, avaliações, certificações, assessorias e consultorias;
c) capacitações tecnológicas, que compreende os cursos de formação
profissional em áreas específicas.

Embora os Institutos não estejam voltados exclusivamente às demandas e
atividades acadêmicas, deve-se destacar que eles também desenvolvem pesquisas
científicas. Contudo, essa produção científica é de natureza aplicada, ou seja, tem
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origem na utilização do conhecimento acadêmico para solucionar problemas reais das
organizações.
Outra ação adotada pela Universidade foi a seleção e contratação de
profissionais qualificados e com experiência de mercado. Para que os Institutos
possam atender com qualidade às demandas das empresas, a Universidade
procurou formar uma equipe de pessoas com qualificação técnica, formação
acadêmica e, principalmente, vivência prática nas indústrias em que os Institutos
atuam. Pelo fato de o Instituto estar vinculado a uma universidade e realizar
atividades de P&D, a formação acadêmica dos seus profissionais é um aspecto
importante, especialmente, para os coordenadores e pesquisadores. Não
obstante, o conhecimento de mercado dos profissionais tende a facilitar o acesso
dos Institutos às empresas. Além disso, a vivência na indústria pode ajudar a
solucionar os problemas práticos dos clientes e favorecer a interação entre os
Institutos e o mercado.
Os entrevistados também destacaram a ação da Universidade de construir
um modelo de gestão profissional dos Institutos Tecnológicos, que resultou em
uma série de movimentos institucionais. Nesse sentido, deve-se destacar o
desenvolvimento de planos de negócios específicos para cada Instituto
Tecnológico. No final de 2011, a Universidade elaborou uma primeira versão dos
planos de negócios com base em um planejamento estratégico dos Institutos. No
decorrer do ano de 2016, esses planos passaram por um processo de revisão.
Outra iniciativa em que se verifica a gestão profissional dos Institutos é a
aquisição e implementação de um software para gestão de laboratórios. Com o
apoio dessa ferramenta foi possível acompanhar, por exemplo, os orçamentos
solicitados pelos clientes, o status dos serviços, o faturamento e a emissão de
laudos técnicos. Isso permitiu um maior nível de controle e gestão da operação
dos Institutos.
A formação de uma estrutura administrativa de apoio foi outra ação
adotada no desenvolvimento dos Institutos Tecnológicos. De certa forma, essa
ação está associada ao modelo de gestão profissional anteriormente descrito, na
medida em que abrange a estrutura de administração dos itts. Com a intenção de
oferecer as condições necessárias para a operação efetiva dos Institutos, a
Universidade formou e consolidou algumas áreas de apoio administrativo. Nesse
sentido, os entrevistados destacaram que a estruturação do Escritório de Projetos
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e do Portal de Inovação Unisinos foram iniciativas que contribuíram para o
desenvolvimento dos Institutos. Cabe destacar que essas estruturas são
compartilhadas com outras áreas da Universidade, ou seja, não são exclusivas
para atendimento das demandas dos itts.
O Escritório de Projetos é um núcleo que auxilia na gestão dos projetos de
pesquisa desenvolvidos pela Universidade, com atuação em todas as etapas do
projeto, desde a identificação de oportunidades até entrega final. (UNISINOS,
[2017i]). O Escritório de Projetos funciona com base em uma estrutura matricial
formada

por

diferentes

áreas

da

Instituição,

tais

como

contabilidade,

procuradoria, suprimentos, etc. Isso permite centralizar a gestão e a operação de
diferentes atividades do projeto, como a elaboração de propostas, assessoria
jurídica, prestação de contas e suporte à propriedade intelectual, por exemplo.
A estruturação do Escritório de Projetos contribuiu para o desenvolvimento
dos Institutos Tecnológicos por duas razões. A primeira se refere ao apoio na
implementação dos projetos que deram origem aos Institutos, os quais exigiram
um maior nível de controle e gestão da Instituição, devido à magnitude desses
empreendimentos. A segunda diz respeito ao suporte oferecido pelo Escritório de
Projetos na execução dos projetos de P&D dos Institutos. Deve-se considerar que
há uma certa complexidade no desenvolvimento de projetos na área tecnológica.
Por exemplo, esse tipo de projeto possui atividades inovadoras, grande volume
de recursos financeiros envolvidos e riscos inerentes à área de tecnologia. Assim,
a operação dos projetos de P&D dos Institutos requer apoio constante do
Escritório de Projetos.
No que se refere à estrutura do Portal de Inovação Unisinos, esse é um
ambiente que procura integrar universidade, empresas, governo e sociedade,
para

o

desenvolvimento

de

inovações

através

de

redes

colaborativas.

(UNISINOS, [2017p]). De forma geral, o Portal de Inovação tem um papel
importante na articulação de práticas de inovação colaborativa entre a
Universidade, abrangendo os Institutos, e o mercado. Além disso, no espaço do
Portal

de

Inovação

há

uma

Coordenação

Administrativa

dos

Institutos

Tecnológicos, que é responsável pela gestão da operação dos itts, incluindo, por
exemplo,

acompanhamento

dos

processos

administrativos,

controle

de

faturamento, gestão comercial, suporte e atendimento ao cliente. Portanto, assim
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como o Escritório de Projetos, o Portal de Inovação também pode ser
considerado uma estrutura de apoio aos Institutos.
Por

fim,

a

última

ação

identificada

pelos

entrevistados

foi

o

desenvolvimento da identidade visual dos Institutos Tecnológicos. Sob esse
aspecto, cabe destacar que a Universidade criou um site e uma marca própria
para os Institutos. Através do site é possível, por exemplo, consultar os serviços
prestados, a infraestrutura instalada e a equipe de profissionais, além de solicitar
orçamentos. Esse é um canal que as empresas interessadas podem utilizar para
obter informações e contatar os Institutos. Além disso, foram criados logotipos
para a identificação e a comunicação visual da marca dos itts, conforme pode ser
observado na Figura 25.
Figura 25 – Logotipo dos Institutos Tecnológicos da UNISINOS

Fonte: UNISINOS ([2016c]).

A seguir, apresenta-se as características específicas de cada Instituto
Tecnológico da Universidade.
4.3.1 Instituto Tecnológico em Alimentos para Saúde – itt Nutrifor
O itt Nutrifor foi concebido a partir de uma encomenda da FINEP, que tinha como
objetivo criar um Centro de Excelência em P&DI Empresarial em Alimentos para a
Saúde, Funcionais e Nutracêutica. O projeto de implantação iniciou em 2010 e encerrou
em 2015, e a inauguração oficial do Instituto ocorreu em novembro de 2014.
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O itt Nutrifor atua nas áreas de alimentos para a saúde, nutrição e
nutracêutica. O Instituto desenvolve pesquisa básica e aplicada, bem como
executa serviços de base tecnológica às empresas dos setores de alimentos e
bebidas com foco na saúde. Os principais segmentos industriais atendidos pelo itt
Nutrifor são: Indústria de Alimentos, Indústria Nutracêutica, Indústria de Bebidas
e Indústria de Cosméticos.
Entre pesquisadores, técnicos laboratoristas, bolsistas, estagiários e outros
profissionais da área, a equipe atual do Instituto é formada por 23 pessoas. A
infraestrutura é constituída por duas plantas para testes em escala piloto de
alimentos, bebidas e nutracêuticos, além de oito laboratórios temáticos e
multidisciplinares:
a) Laboratório de Nanotecnologia Aplicada a Alimentos;
b) Laboratório de Bioquímica Nutricional;
c) Laboratório de Biotecnologia de Alimentos e Bebidas;
d) Laboratório de Gastronomia, Tecnologia e Inovação;
e) Laboratório de Segurança Alimentar - Microbiologia de Alimentos;
f) Laboratório de Nutracêuticos;
g) Laboratório de Nutriproteômica;
h) Laboratório de Nutrição e Cultivo Celular.

O prédio do itt Nutrifor pode ser visualizado na Figura 26.
Figura 26 – Prédio do itt Nutrifor da UNISINOS

Fonte: UNISINOS ([2016b]).
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Além disso, o Mestrado Profissional em Nutrição e Alimentos faz parte do itt
Nutrifor, o que caracteriza a vinculação do Instituto à área da Pesquisa e PósGraduação da Universidade.
4.3.2 Instituto Tecnológico de Semicondutores – itt Chip
O itt Chip também é resultado de uma encomenda da FINEP, que tinha como
objetivo criar um centro de excelência nacional para P&D&I e suporte empresarial,
com foco no encapsulamento, montagem e teste de semicondutores. O projeto de
implantação iniciou em 2013 e se encontra em fase de execução (até a conclusão
da presente pesquisa). Nesse sentido, cabe destacar que o itt Chip está operando
de forma parcial, pois ainda devem ser adquiridos alguns equipamentos para
completar a infraestrutura do Instituto. Apesar disso, a cerimônia de inauguração do
prédio foi realizada em maio de 2017.
O Instituto atua com foco na área de semicondutores, realizando pesquisa
aplicada e serviços tecnológicos em encapsulamento e teste de semicondutores
(chips), materiais, dispositivos e produtos eletrônicos. As empresas atendidas pelo itt
Chip

estão

localizadas,

principalmente,

na

cadeia

produtiva

da

indústria

eletroeletrônica e de semicondutores.
Atualmente, 32 pessoas compõem a equipe do Instituto, distribuídas em
diferentes funções, tais como pesquisadores, engenheiros, técnicos, assistentes,
bolsistas e estagiários. Dentre os laboratórios que constituem a infraestrutura do itt
Chip, pode-se citar: Laboratório de Modelamento Elétrico, Térmico e Mecânico;
Laboratório de Eletrônica de Polímeros; Laboratório de Teste Elétrico; Laboratório de
Encapsulamento e SMT. A infraestrutura do Instituto conta com a maior sala limpa
(ambiente com controle de partículas, temperatura e umidade) instalada em uma
universidade brasileira, com aproximadamente 750m². A Figura 27 apresenta uma
imagem do prédio do itt Chip.
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Figura 27 – Prédio do itt Chip da UNISINOS

Fonte: UNISINOS ([2016b]).

Além disso, vinculado ao itt Chip existe o Mestrado Profissional em
Engenharia

Elétrica,

que

possui

uma

linha

de

pesquisa

voltada

para

encapsulamento de semicondutores e manufatura eletrônica.
4.3.3 Instituto Tecnológico de Micropaleontologia – itt Fossil
O itt Fossil é fruto de um projeto financiado pela PETROBRAS, que tinha
como objetivo construir um laboratório para o desenvolvimento de atividades de
pesquisa de ponta nas áreas de micropaleontologia e bioestratigrafia. O projeto de
implantação iniciou em 2009 e foi concluído em 2013. O prédio do Instituto foi
inaugurado em dezembro de 2011.
O Instituto desenvolve pesquisa básica e aplicada em micropaleontologia,
bioestratigrafia e paleoecologia, bem como presta serviços tecnológicos em áreas
aplicadas às ciências exatas e da terra. O principal foco de atuação do itt Fossil é
a área de Petróleo e Gás. No entanto, o Instituto também pode atender empresas
ligadas aos segmentos da Agroindústria, Mineração e Construção Civil, por
exemplo.
A equipe do itt Fossil é formada por pesquisadores de diferentes áreas,
geólogos, engenheiros, especialistas, técnicos, bolsistas e estagiários: no total 23
pessoas estão envolvidas atualmente nas atividades do Instituto. A infraestrutura
conta com laboratórios de preparação de amostras, uma central analítica, além
de equipamentos importados de alta tecnologia, como, por exemplo, o
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Microscópio Eletrônica de Varredura - MEV e o Analisador de Carbono Orgânico
Total - COT. O itt Fossil é um dos maiores laboratórios de micropaleontologia da
América Latina (não vinculado à empresa de Petróleo) e pode ser observado na
Figura 28.
Figura 28 – Prédio do itt Fossil da UNISINOS

Fonte: UNISINOS ([2016d]).

O itt Fossil surgiu a partir da consolidação da pesquisa desenvolvida por um
grupo de professores do Programa de Pós-Graduação em Geologia da
Universidade. Consequentemente, o Instituto mantém um forte vínculo com a
pesquisa realizada nesse PPG.
4.3.4 Instituto Tecnológico em Ensaios e Segurança Funcional – itt Fuse
O itt Fuse foi implementado com o apoio financeiro da FINEP, no âmbito da
Chama Pública de infraestrutura laboratorial para o desenvolvimento de projetos
relacionados à exploração de petróleo na camada do pré-sal. O projeto de
implantação iniciou em 2010 e foi concluído em 2016. O Instituto foi inaugurado em
julho de 2012.
O Instituto é focado no desenvolvimento de produtos e processos que tenham
confiabilidade e qualificação para atuar na segurança funcional de sistemas. O itt
Fuse opera com o Sistema de Gestão da Qualidade Laboratorial em conformidade
com normas da ABNT NBR ISO e conta com o reconhecimento da Rede Metrológica
– RS (para o ensaio de corrosão e envelhecimento acelerado por exposição à névoa
salina para materiais metálicos e não metálicos). Dentre os segmentos industriais
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atendidos pelo Instituto, pode-se destacar o Metal-mecânico, Eletroeletrônico,
Biotecnologia, Automotivo, Petroquímico, Óleo e Gás.
Engenheiros e técnicos formam a equipe de profissionais do Instituto,
atualmente 6 pessoas estão vinculadas ao itt Fuse. A infraestrutura é composta por
três laboratórios:
a) Laboratório de Caracterização Eletroeletrônica;
b) Laboratório de Microscopia e Análises de Materiais;
c) Laboratório de Confiabilidade e Desempenho.

Os laboratórios do Instituto contam com recursos físicos para realizar ensaios
de tempo de vida de produtos e avaliação de processos produtivos. A Figura 29
apresenta uma imagem do prédio do itt Fuse.
Figura 29 – Prédio do itt Fuse da UNISINOS

Fonte: UNISINOS ([2016b]).

O itt Fuse é o único Instituto que não possui um vínculo direto com algum
Programa de Pós-Graduação. No entanto, observa-se que a sua estrutura
multidisciplinar permite estabelecer relações com diferentes áreas da Universidade,
como, por exemplo, o PPG em Engenharia Mecânica e o Mestrado Profissional em
Engenharia Elétrica.
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4.3.5 Instituto Tecnológico em Desempenho e Construção Civil –
itt Performance
O projeto que originou o itt Performance foi financiado pela FINEP, no âmbito
da Chama Pública para fortalecimento da infraestrutura laboratorial na área da
construção civil. O projeto de implantação, que tinha como objetivo geral estruturar
um Laboratório de Desempenho, teve início em 2011 e término em 2014. A
cerimônia de inauguração do prédio foi realizada em novembro de 2014.
O itt Performance atua na área da construção civil. A prestação de serviços
do Instituto se caracteriza pela avaliação e desenvolvimento de sistemas
construtivos convencionais e inovadores, com foco no desempenho, atendendo às
premissas da ABNT NBR 15575/2013 (Norma de desempenho de edificações
habitacionais). Além disso, o itt Performance realiza projetos de pesquisa voltados
para o desempenho das construções. As principais empresas e organizações
atendidas pelo Instituto fazem parte da cadeia da construção civil, incluindo as
construtoras, incorporadoras e fornecedores de materiais, além de sindicatos
patronais e associações de classe.
A equipe atual do itt Performance é formada por 45 profissionais, tais como
pesquisadores, engenheiros, arquitetos, bolsistas e estagiários. A infraestrutura
instalada no Instituto conta com seis laboratórios:
a) Laboratório de Durabilidade e Caracterização;
b) Laboratório de Estanqueidade à Água;
c) Laboratório de Resistência Mecânica;
d) Laboratório de Desempenho Acústico de Edifícios;
e) Laboratório de Segurança contra Incêndio; e
f) Laboratório de Protótipos Sinduscon-NH.

O itt Performance é o único Instituto no segmento, na Região Sul do Brasil,
preparado para desenvolver e avaliar sistemas construtivos e estruturais seguindo
as diretrizes da Norma ABNT NBR 15575/2013. O prédio do itt Performance, de
aproximadamente 750m², pode ser observado na Figura 30.
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Figura 30 – Prédio do itt Performance da UNISINOS

Fonte: UNISINOS ([2016b]).

O itt Performance foi concebido a partir do trabalho de um grupo de
pesquisadores

do

Programa

de

Pós-Graduação

em

Engenharia

Civil

da

Universidade, o que caracteriza a vinculação do Instituto à pesquisa realizada nesse
PPG. Além disso, a abordagem do itt Performance também está alinhada com a
atuação do Mestrado Profissional em Arquitetura e Urbanismo.
Enfim, essa seção teve por objetivo descrever o processo de desenvolvimento
dos Institutos Tecnológicos, revelando as intenções estratégicas e as principais
ações adotadas pela Universidade nesse processo. Além disso, apresentou-se, em
detalhes, os cinco Institutos Tecnológicos da UNISINOS.
A implantação dos Institutos conta com um investimento de R$ 35,6 milhões,
que foi obtido através de projetos desenvolvidos em parceria com empresas estatais
do Governo Federal – FINEP e PETROBRAS. Atualmente, em torno de 130
profissionais estão envolvidos nas atividades dos Institutos.
Os Institutos se apresentam como um canal de intermediação entre o
conhecimento científico e a inovação tecnológica. O foco de atuação está no
atendimento das necessidades de pesquisa, desenvolvimento e inovação de
empresas e organizações. Basicamente, as linhas de trabalho dos Institutos estão
voltadas para cinco grandes áreas: nutracêutica (itt Nutrifor), semicondutores (itt
Chip), micropaleontologia (itt Fossil), automação (itt Fuse) e construção civil (itt
Performance).
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Cabe observar também que a implementação dos Institutos está alinhada
com a estratégia de inflexão tecnológica, na medida em que essas estruturas se
caracterizam pelo desenvolvimento de pesquisas, serviços e capacitações na área
tecnológica. Nesse sentido, a próxima seção busca analisar as contribuições dos
Institutos Tecnológicos para a inflexão tecnológica da Universidade. O processo de
análise será conduzido a partir de uma perspectiva sistêmica dos dados coletados
em campo. Para isso, apresenta-se o mapa sistêmico consolidado do ambiente
dessa pesquisa.
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5 ANÁLISE SISTÊMICA DAS CONTRIBUIÇÕES DOS INSTITUTOS
TECNOLÓGICOS PARA A INFLEXÃO TECNOLÓGICA DA UNIVERSIDADE
Conforme apresentado na seção 3.4, essa pesquisa foi desenvolvida com
base em uma análise sistêmica, cujo principal produto é o mapa sistêmico. Enquanto
modelo simplificado da realidade, o mapa sistêmico possibilita encontrar as causas
estruturais dos padrões de comportamento do sistema em análise. (ANDRADE et al.,
2006). Nesse sentido, a partir dos dados coletados em campo, da observação direta
como fonte de evidências e da revisão da literatura, foi construído o mapa sistêmico
do presente estudo de caso.
De forma a representar a realidade dos Institutos Tecnológicos no contexto da
estratégia de inflexão tecnológica da Universidade, a Figura 31 apresenta o mapa
sistêmico consolidado. Para a compreensão ampla e integrada da pesquisa, utilizouse o mapa sistêmico como base para o processo de análise dos dados. Em virtude
do foco desse trabalho, definiu-se como varável central a “Inflexão Tecnológica”.
Assim, procura-se entender quais as contribuições da implantação e consolidação
de Institutos Tecnológicos para a estratégia de inflexão tecnológica em uma
Universidade.
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Figura 31 – Mapa sistêmico consolidado da pesquisa
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A compreensão do mapa sistêmico permitiu encontrar as relações causais
que existem no ambiente da pesquisa e mapear a estrutura das variáveis que
contribuem para a inflexão tecnológica. Esses aspectos serão abordados, em
detalhes, nas próximas seções. Na análise dos dados, os cinco Institutos
Tecnológicos da Universidade estão identificados como Instituto Tecnológico A, B,
C, D e E. Tal procedimento foi realizado com o objetivo de preservar a identidade
dos Institutos. Contudo, cabe destacar que foram mantidas as mesmas
identificações individuais durante a apresentação dos dados, a fim de manter a
coerência na análise da pesquisa.
5.1 RELAÇÕES CAUSAIS NO AMBIENTE DA PESQUISA
Observa-se que o mapa sistêmico é constituído de relações de causa e efeito
entre as variáveis que formam a estrutura do todo. Nessa seção, apresenta-se as
relações causais encontradas no ambiente da pesquisa, ou seja, os enlaces de
reforço e de balanceamento. Na identificação e seleção dessas relações, buscou-se
mapear a estrutura dos elementos que se relacionam diretamente com a variável
central do mapa sistêmico. Assim, as relações que serão analisadas, na sequência,
representam as causas estruturais dos fatores que podem influenciar na contribuição
dos Institutos Tecnológicos para a inflexão tecnológica da Universidade.
A primeira relação identificada se refere ao enlace de reforço da pesquisa na
área tecnológica. Conforme descrito na seção anterior, a UNISINOS definiu que os
Institutos Tecnológicos ficariam vinculados aos Programas de Pós-Graduação stricto
sensu - PPGs, nas áreas de conhecimento equivalentes às especialidades técnicas
de cada Instituto. Isso possibilita, por exemplo, alocar horas de pesquisa dos
professores desses programas nas atividades dos Institutos. Essa alocação de horas
poderia potencializar as pesquisas na área tecnológica da Universidade, uma vez
que os Institutos oferecem uma infraestrutura de alta tecnologia. Esse aspecto pode
ser evidenciado na seguinte afirmação:
“A partir dos institutos, nós conseguimos implantar uma infraestrutura
tecnológica de alto padrão, que a Universidade não teria conseguido
implementar se não fosse por meio dos itts. Para fazer pesquisa na área
tecnológica, é preciso ter cientistas e equipamentos de ponta [...]. Nós já
tínhamos os pesquisadores, mas faltava a tecnologia. [...]. Com os itts,
nós conseguimos adquirir vários equipamentos para modernizar a
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infraestrutura tecnológica da UNISINOS e gerar pesquisas de impacto.”
(Entrevistado 9).
Conforme pode ser observado no Gráfico 13, o valor da infraestrutura dos
Institutos Tecnológicos é de, aproximadamente, R$ 31,6 milhões, desse montante,
R$ 15,9 milhões são investimentos em equipamentos nacionais e importados. Uma
parcela desse valor também contempla os recursos destinados para execução de
obras e instalações, R$ 15,7 milhões. Embora haja uma certa proporção nessa
divisão dos investimentos totais, percebe-se que há variações na distribuição dos
investimentos entre os Institutos. Isso pode estar associado às necessidades
individuais, na medida em que um Instituto pode ter demandado mais recurso para
comprar equipamentos, e outro Instituto precisou de mais investimentos em
infraestrutura predial, por exemplo. Além disso, cabe destacar que esses valores se
referem apenas ao realizado nos projetos de implantação dos Institutos. Assim,
deve-se considerar que também há investimentos feitos com recursos de outros
projetos desenvolvidos nos Institutos, os quais podem disponibilizar verba para
obras, instalações e aquisições de equipamentos. No entanto, os projetos de
implantação

representam

a

maior

parte

dos investimentos

realizados

infraestrutura dos Institutos.

Valor de Investimento em Infraestrutura
(em R$)

Gráfico 13 – Valor da infraestrutura na implantação dos Institutos Tecnológicos
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Uma outra questão, colocada na relação de reforço da pesquisa na área
tecnológica, mostra que o fato dos Institutos estarem vinculados aos PPGs poderia
aproximá-los dos cursos da Universidade, tanto de graduação como de pósgraduação. O compartilhamento das atividades docentes, por exemplo, permite
integrar os Institutos à área acadêmica. Essa aproximação pode incentivar os
alunos, sobretudo, de Mestrado e Doutorado, a utilizarem a infraestrutura dos
Institutos para desenvolver as suas pesquisas, provocando um aumento na
produção científica da Universidade. Esse incremento tem impacto direto no conceito
dos Programas de Pós-Graduação stricto sensu, nas avaliações da CAPES/MEC,
por exemplo. Ao obter melhores resultados nas avaliações acadêmicas, a
Universidade seria reconhecida pela qualidade da sua pesquisa, contribuindo para a
imagem e o nome da Instituição no mercado. Como decorrência, poderia se esperar
atrair um número maior de alunos na área tecnológica, resultando em mais
pesquisas no futuro. Tais aspectos podem ser observados nos seguintes trechos:
“O instituto tecnológico E tem contribuído na formação de mestres e
doutores e na produção científica qualificada, que está refletindo
diretamente nos indicadores de qualidade do nosso PPG [...]. Se a gente
fizer pesquisas de boa qualidade, a Universidade ganha na sua projeção,
e mais alunos vão querer estudar no nosso programa.” (Entrevistado 16).
“Do ponto de vista da Pós-Graduação, a implantação dos institutos
conseguiu agregar valor nas dissertações envolvidas nos mestrados em
engenharia mecânica, civil e elétrica, pelo fato de ter infraestrutura para
desenvolver as pesquisas.” (Entrevistado 8).
Esse enlace de reforço da pesquisa na área tecnológica pode ser visualizado
na Figura 32.
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Figura 32 – Relações de reforço da pesquisa na área tecnológica
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Outro enlace que aparece no mapa sistêmico é a relação de reforço sobre o
interesse das empresas em contratar os Institutos Tecnológicos. Durante a pesquisa
de campo, foi possível identificar nove variáveis que poderiam influenciar o interesse
da empresa em contratar, ou não, os Institutos Tecnológicos para executar serviços
ou desenvolver projetos em parceria. Essas influências podem ter efeitos positivos
ou negativos e incluem aspectos internos das empresas, atributos dos Institutos e
fatores do ambiente externo. O Quadro 22 sintetiza as influências identificadas na
pesquisa e apresenta não só o número de vezes que as variáveis influentes foram
correlacionadas com a variável “Interesse da empresa em contratar os itts”, como
também as evidências nos dados coletados e uma breve descrição.
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Quadro 22 – Variáveis que influenciam o interesse da empresa em contratar os Institutos Tecnológicos
Variáveis Influentes

N° Correlações

Evidências

Capacidade da empresa
na área de PD&I

12

“Internamente na empresa, nós não conseguimos fazer, pois não
temos toda a estrutura e a equipe capacitada que tem lá no itt C.”
(Empresa Cliente 1).

Cultura de inovação das
empresas

11

“A meta da nossa empresa é lançar, no mínimo, um produto novo
por ano. ” (Empresa Não-Cliente 3).
“A gente não tem um orçamento separado para inovação. ”
(Empresa Não-Cliente 1).
“É uma característica minha de buscar a inovação dentro do nosso
setor, é lógico que essas inovações dependem de pesquisas que
estão dentro da universidade. “ (Empresa Cliente 5).
“O serviço compulsório tem impacto, porque se a empresa não
fizer, ela não vai poder participar de uma concorrência pública ou
atender às exigências por parte dos fornecedores. ” (Empresa
Cliente 5).
“A gente não tem muito conhecimento na área automotiva. Nós
estávamos desenvolvendo um grande projeto nessa área e
precisávamos saber como o produto se comportava em condições
de extrema variação de temperatura. ” (Empresa Não-Cliente 1).

Exigência de certificações
de produtos

8

Necessidade de
desenvolver novos
conhecimentos

8

Proximidade geográfica
entre universidade e
empresa

7

“Eu acho que é positivo a localização, o fato de estar dentro de
uma universidade na Grande Porto Alegre. ” (Empresa Cliente 2).

Exclusividade do serviço
prestado

5

“No Brasil, com certeza, e talvez na América Latina, o itt E é o
único que tem condições de atender a nossa área, em escala
industrial. ” (Empresa Cliente 3).

Problemas nos produtos e
processos

5

“Nos testes internos, nós identificamos problemas nos produtos
que estavam na linha de produção. Então, nós solicitamos uma
análise nos equipamentos do itt B. ” (Empresa Cliente 2).

Preços dos serviços

3

“(...) tem que ter um preço acessível para o mercado, porque a
empresa está investindo em algo que ela só vai conseguir
enxergar um retorno dois anos depois. ” (Empresa Cliente 1).

Obrigatoriedade de
investimento em PD&I
nas IES

2

“Se não houvesse a obrigação de investir em P&D,
eventualmente, as empresas não iriam contratar institutos ou
universidades. ” (Empresa Cliente 4).

Fonte: Elaborado pelo autor.

Descrição
A impossibilidade de desenvolver algumas atividades na empresa,
devido à falta de uma estrutura interna na área de PD&I, incluindo
recursos humanos e materiais, poderia aumentar o interesse em
contratar os Institutos Tecnológicos.
A cultura organizacional pode influenciar o comportamento da empresa
em relação à inovação e melhoria de produtos e processos. Isso tem um
impacto, por exemplo, na decisão de contratar serviços ou desenvolver
projetos na área de inovação tecnológica.
Certos serviços podem ser demandados em decorrência de exigências
que as empresas devem atender quanto à homologação técnica de
produtos. Isso pode ter uma influência ainda maior, nos casos de
laboratórios credenciados por algum órgão oficial.
A necessidade de obter um conhecimento técnico especializado pode fazer
com que a empresa contrate os Institutos Tecnológicos. Exemplo:
Caracterização de um determinado material para aplicação em um produto.
O fato do Instituto Tecnológico estar instalado próximo a empresa poderia
influenciar a contratação do serviço, na medida em que facilita a comunicação
entre as partes e o deslocamento de peças e produtos, por exemplo.
A exclusividade pode ser associada com a inexistência de outros
fornecedores no mercado ou com a baixa oferta de um determinado
serviço. Além disso, a infraestrutura instalada, a qualificação técnica ou
o fato de possuir laboratórios acreditados, também poderia conferir
exclusividade para o Instituto. Quanto mais exclusivo o serviço ou difícil
de encontrá-lo no mercado, maior será o interesse da empresa em
contratar os Institutos.
A empresa pode estar interessada em contratar os Institutos Tecnológicos
para resolver algum problema nos seus produtos ou processos.
Se a empresa tiver a necessidade de contratar os Institutos
Tecnológicos, o preço cobrado pelo serviço é um fator que pode
influenciar a sua decisão. Nessa lógica, quanto maior o preço do
serviço, menor será o interesse da empresa em contratar.
Essa variável tem relação com as políticas públicas de fomento à inovação.
O Governo concede incentivos fiscais para empresas de alguns setores
específicos. Como contrapartida, a empresa beneficiária é obrigada a
investir uma parte do seu faturamento anual em P&D, nas instituições de
ensino e pesquisa (Exemplo: Lei da Informática, Lei do Bem e PADIS).
Nesses casos, o interesse em contratar os Institutos Tecnológicos pode ser
influenciado por essa obrigação de investimento das empresas.

168

No mapa sistêmico, o interesse da empresa gera a contratação de serviços e
projetos tecnológicos. Em geral, quando as empresas contratam os Institutos, elas
procuram corrigir, melhorar ou desenvolver novos produtos e processos. Para
responder a essas necessidades, os Institutos atuam como uma estrutura de apoio
às atividades empresariais de PD&I. Assim, por meio do desenvolvimento de
pesquisas, da aplicação de conhecimento técnico e da utilização de equipamentos
de alta tecnologia, os Institutos poderiam contribuir para a inovação e melhoria de
produtos e processos das organizações. Tal contribuição dos Institutos Tecnológicos
pode ser ilustrada nos seguintes trechos:
“A gente não desenvolve novos produtos internamente, nós buscamos
uma parceria externa. No caso, a gente trabalha bastante com o itt C para
desenvolver os nossos produtos, em escala laboratorial [...].” (Empresa
Cliente 1).
“Os resultados que a nossa empresa obteve nos serviços do itt B
ajudaram na melhoria da qualidade dos nossos produtos. Então, eu acho
que esse é o ponto mais importante nos trabalhos que a gente faz com o
instituto”. (Empresa Cliente 2).
Corroborando essa percepção, a última Pesquisa de Inovação (PINTEC 2014) revela que as empresas inovadoras têm utilizado, cada vez mais, as
informações geradas pelas instituições de produção de conhecimento tecnológico,
dentre as quais se encontram as universidades, os institutos de pesquisa e centros
tecnológicos. Segundo os resultados da PINTEC - 2014, 11,6% das empresas
indicaram os institutos ou outras empresas como os principais responsáveis pelo
desenvolvimento da inovação de produto. A PINTEC anterior havia registrado um
percentual menor (8,2%). No caso da inovação de processo, esse percentual é de
65,9% das empresas. O desenvolvimento em cooperação com outras empresas ou
institutos para inovações de produto e de processo representa, respectivamente,
8,5% e 5,9% das empresas. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA (IBGE), 2016).
A inovação ou a melhoria de produtos e/ou processos poderia provocar um
aumento no faturamento e, consequentemente, no lucro das empresas. É de se
esperar que, com o retorno financeiro, as empresas percebam a importância da
inovação no desenvolvimento do seu negócio. Isso porque a contratação de serviços
ou projetos de inovação tecnológica requer um dispêndio de recursos, gerando uma
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redução no ganho das empresas, em um primeiro momento. Além disso, a incerteza
sobre o retorno do valor investido ou a demora para isso acontecer poderia colaborar
para a existência de uma cultura que não incentivasse o desenvolvimento da
inovação. Assim sendo, um incremento no lucro, decorrente da contratação dos
Institutos tecnológicos, pode levar à formação de uma cultura organizacional
favorável à inovação, estimulando ainda mais o interesse da empresa em contratar
os Institutos.
Além disso, a inovação e a melhoria de produtos e/ou processos também
contribuem para o avanço tecnológico. O surgimento de novas tecnologias levaria a
um aumento da dinamicidade do mercado, exigindo que as empresas ofereçam
produtos ainda mais competitivos. Essa busca por vantagem competitiva reforça a
concorrência no mercado, que por sua vez aumenta a pressão por inovação e
melhoria dos produtos. Para acompanhar as mudanças provocadas pelo avanço
tecnológico, as empresas buscariam inovar cada vez mais.
Esse movimento pode ser observado no mercado brasileiro, onde é crescente
o número de empresas inovadoras, nos setores industriais e de serviços, conforme
apresenta o Gráfico 14. No período que abrange 2003-2014, houve um aumento de,
aproximadamente, 15 mil empresas que implementaram inovações (em produto e/ou
em processo) e/ou possuem projetos inovadores, registrando um incremento de
45%. Cabe destacar que esses dados consideram tanto inovações para a empresa
quanto para o mercado nacional.
Gráfico 14 – Empresas inovadoras nos setores industriais e de serviços no Brasil
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Fonte: IBGE (2007, 2010, 2013, 2016).
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Diante desse cenário, pode-se inferir que quanto maior for a pressão para a
empresa inovar, maior será a necessidade de desenvolver novos conhecimentos, a
fim de responder aos desafios impostos pelo avanço da tecnologia. Dessa forma, a
demanda por conhecimento e soluções tecnológicas poderia influenciar o interesse
das empresas em contratar os Institutos.
Para completar o enlace reforçador sobre o interesse das empresas em
contratar os Institutos Tecnológicos, há ainda o impacto do avanço tecnológico sobre
a complexidade dos produtos. O desenvolvimento de tecnologias inovadoras
possibilita à empresa agregar mais recursos tecnológicos em seus produtos e
processos, o que aumenta o nível de complexidade dos produtos. Como
consequência,

começa

a

haver

uma

preocupação

maior

dos

órgãos

regulamentadores, das empresas e da sociedade como um todo, em relação às
características e funcionalidades dos produtos, como, por exemplo, segurança,
qualidade, confiabilidade e performance. Esse quadro colabora para incrementar os
requisitos de segurança e as normas regulamentadoras, exigindo que as empresas
busquem a homologação ou a certificação dos seus produtos. É possível que tais
exigências influenciem o interesse das empresas em contratar os Institutos
Tecnológicos, tendo em vista a necessidade de obter um laudo técnico ou, até
mesmo, a certificação do produto. Essas relações de reforço sobre o interesse da
empresa em contratar os Institutos estão ilustradas na Figura 33.
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Figura 33 – Relações de reforço do interesse da empresa em contratar os itts
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Sob outra vertente, o mapa sistêmico também apresenta um enlace de
balanceamento sobre o interesse da empresa em contratar os Institutos
Tecnológicos, ou seja, relações que podem limitar a venda de serviços e o
desenvolvimento de projetos. Nesse sentido, deve-se considerar que os Institutos
representam um possível caminho para a universidade se relacionar com o meio
empresarial. Portanto, esse nível de relacionamento com as empresas se torna mais
intenso, à medida que aumenta a contratação tanto de serviços quanto de projetos
realizados nos Institutos Tecnológicos. A relação entre universidade e empresa
permite transferir o conhecimento gerado na academia para o setor produtivo. Da
mesma forma, a universidade também pode absorver e desenvolver novos
conhecimentos a partir desse contato com as empresas. No contexto dos Institutos
Tecnológicos, esse aspecto pode ser observado nos seguintes trechos:
“O nosso conhecimento tem que chegar nas empresas e as necessidades
das empresas precisam chegar aqui dentro do instituto [...]. Nós vamos
trabalhar em conjunto com as empresas, para desenvolver e inovar. Claro
que a universidade não vai produzir nada, quem vai produzir é a indústria,
mas com o nosso conhecimento, nosso apoio e a nossa ajuda”.
(Entrevistado 6).
“Eu penso que é muito positivo manter o vínculo com a universidade, pois
é o local onde está o conhecimento. Então, como indústria, nós estamos
sempre aprendendo muito com a universidade”. (Empresa Cliente 1).
“Quando é desenvolvido um projeto dentro do itt, por exemplo, um novo
processo ou um novo produto, a equipe do instituto e os funcionários da
empresa estão sendo qualificados. Assim, estamos fazendo com que
esse fluxo se estabeleça”. (Entrevistado 14).
A partir desse ponto de vista, é possível perceber que existe uma troca de
conhecimento entre as duas partes, sendo positivo para a geração de novos
conhecimentos e o desenvolvimento da inovação. Nesse caso, o relacionamento com
a universidade pode elevar a capacidade da empresa na área de PD&I, levando à
execução de mais atividades internas de inovação. Isso significa diminuir a
necessidade de contratar serviços externos. Assim sendo, ao intensificar a
transferência de conhecimento, realizando mais serviços e/ou projetos, indiretamente
poderia diminuir o interesse da empresa em contratar os Institutos Tecnológicos.
Outra variável para análise é “problemas nos produtos e processos”. Houve
uma percepção, entre os entrevistados, que as empresas têm interesse em contratar
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os Institutos Tecnológicos para identificar e resolver problemas em seus produtos
e/ou processos. Isso pode ser evidenciado nas seguintes afirmações: “A nossa
maior demanda é quando o cliente tem problemas”. (Entrevistado 19). “Na verdade,
temos observado é que as empresas nos procuram, quando elas têm um
determinado problema para resolver”. (Entrevistado 2). Dessa maneira, é possível
considerar que, quanto mais problemas a empresa tem, maior será o interesse dela
em contratar os Institutos. No entanto, essa relação indica uma proporcionalidade
direta, ou seja, também é possível interpretar que, quanto menos problemas, menor
será o interesse.
O mapa sistêmico expõe que a ocorrência de problemas leva a empresa a
contratar os Institutos Tecnológicos. Por sua vez, os serviços e projetos dos
Institutos contribuem para a inovação e a melhoria de produtos e processos,
apoiando às atividades de PD&I das empresas e da transferência de conhecimento.
À medida que a empresa reforça a melhoria e a inovação, os problemas nos seus
produtos e processos tendem a reduzir. Consequentemente, poderia haver um
menor interesse da empresa em contratar os Institutos Tecnológicos, uma vez que a
busca por serviços e projetos tecnológicos é influenciada pela existência de
problemas. A Figura 34 procura ilustrar essa relação de balanceamento sobre o
interesse da empresa em contratar os Institutos Tecnológicos.
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Figura 34 – Relações de balanceamento do interesse da empresa em contratar os itts
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Também foi possível identificar uma relação de reforço que afeta a aquisição
externa de PD&I das empresas. Há diferentes formas de uma empresa investir em
PD&I. No mapa sistêmico, esse aspecto está sintetizado em duas variáveis:
“Aquisição externa de PD&I” e “Dispêndio interno em PD&I”. Essa percepção pode
ser evidenciada na seguinte afirmação:
“Aqui dentro da empresa, a gente faz alguma coisa em pesquisa, mas a
gente utiliza mais os institutos reconhecidos pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia, para fazer pesquisas de coisas específicas que a gente tem”.
(Empresa Cliente 2).
De fato, o negócio dos Institutos Tecnológicos é fomentado pelo valor que as
empresas aplicam no desenvolvimento das atividades externas de PD&I. Nesse
sentido, observa-se um aumento expressivo nos dispêndios das empresas
brasileiras nas atividades externas de inovação, conforme apresenta o Gráfico 15.
No período entre 2005 e 2014, ocorreu um incremento real de 126% no valor total
realizado pelas empresas nesse tipo de atividade. No ano de 2014, os dispêndios
externos somavam R$ 11,6 bilhões, com participação de 14% em relação ao
dispêndio total das empresas nas atividades de inovação. (IBGE, 2016). Cabe
informar que esses dados consideram o somatório dos valores realizados em duas
categorias de atividades inovativas do PINTEC/IBGE, a saber:
a) aquisição externa de Pesquisa e Desenvolvimento;
b) aquisição de outros conhecimentos externos.

Entende-se que tais categorias representam os investimentos externos das
empresas na área da inovação, incluindo as atividades desempenhadas por outras
organizações - empresas ou instituições tecnológicas. Os valores reais foram
corrigidos com base no IGPM (FGV) anual.
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Dispêndios das empresas nas atividades
externas de inovação (em R$ bilhões)

Gráfico 15 – Dispêndios das empresas nas atividades externas de inovação - Brasil
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Sob um ponto de vista, esse cenário de expansão dos dispêndios
empresariais nas atividades externas de inovação poderia favorecer a venda de
serviços e projetos dos Institutos Tecnológicos. Por outro, o apoio dos Institutos às
atividades de PD&I das empresas também poderia incentivar ainda mais a aquisição
externa de PD&I. Com o lucro obtido a partir da inovação e melhoria de produtos
e/ou processos, espera-se que as empresas tenham condições de investir mais
recursos em PD&I. O mapa sistêmico apresenta dois caminhos possíveis para isso
acontecer.
O primeiro está relacionado com a mudança cultural das empresas em
relação à inovação, no sentido de considerar os dispêndios realizados nessa área
como um investimento, com vistas à obtenção de ganhos financeiros. Esse
entendimento pode ser observado nas seguintes afirmações:
“[...] existe toda uma cultura no Brasil de que investir em PD&I não traz
um resultado financeiro no futuro, mas o resultado é de médio a longo
prazo. Talvez uma visão de que PD&I é custo e não investimento. Acho
que, a partir do momento em que as empresas pensarem que PD&I é
investimento, elas vão começar a investir mais.” (Entrevistado 9).
“As empresas brasileiras não têm orçamento para inovação e não têm por
hábito promover a inovação. A empresa vai ter que gastar um recurso,
que pode não dar retorno. Mas esse risco é inerente ao processo de
inovação. Então, isso é uma barreira que temos que vencer.”
(Entrevistado 1).
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Segundo a Pesquisa de Inovação PINTEC - 2014, o valor total dos dispêndios
das empresas brasileiras nas atividades inovativas representou 2,54% da receita
líquida de vendas, no ano de 2014, considerando os setores industriais, de
eletricidade e gás e de serviços. (IBGE, 2016). A partir dessas evidências, seria
possível considerar que uma cultura favorável ao desenvolvimento da inovação
contribui para o aumento dessa taxa de investimento empresarial. Como
decorrência, isso poderia provocar um incremento nos recursos destinados para
aquisição externa de PD&I das empresas, o que estimula ainda mais a venda de
serviços e projetos tecnológicos dos Institutos.
Outro caminho que o mapa sistêmico mostra, para fomentar o investimento
empresarial em PD&I, tem relação com a capacidade de investimento das empresas.
Nessa perspectiva, cabe observar que a Pesquisa de Inovação PINTEC - 2014
revela que 58% das empresas apontaram os elevados custos da inovação como um
fator, com alto grau de impacto, no desenvolvimento das atividades inovativas.
Ademais, a PINTEC - 2014 também mostra que 85% das empresas afirmaram
utilizar recursos próprios nas atividades de inovação, inclusive na aquisição externa
de P&D. (IBGE, 2016). De certa forma, as evidências verificadas na pesquisa de
campo estão alinhadas com esses dados, conforme ilustram os seguintes trechos:
“Então, acontece que tem uma demora para a empresa obter um retorno
financeiro do investimento realizado no desenvolvimento de um produto.
A gente entende que faz um investimento a longo prazo, mas não são
todas as empresas que têm dinheiro em caixa para fazer isso.” (Empresa
Cliente 1).
“Nós não realizamos ainda os testes com o instituto da UNISINOS por
uma questão interna que acabou barrando [...]. Antes de fazer o serviço
com o itt B, nós precisamos mudar nossas matrizes de injeção, que
envolve um investimento maior.” (Empresa Não-Cliente 4).
Essas percepções corroboram para sustentar a relação que existe entre a
capacidade de investimento das empresas e o investimento empresarial em PD&I. Além
disso, os resultados da Pesquisa de Inovação PINTEC – 2014 também trazem dois
aspectos importantes no que tange aos investimentos das empresas em inovação. O
primeiro é que os elevados custos da inovação exercem grande impacto no
investimento realizado pelas empresas nessa área. O segundo aspecto está vinculado
ao fato de que as empresas, em sua maioria, utilizam recursos próprios nas atividades
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de inovação. Dessa maneira, seria possível considerar que os valores dispendidos na
área de PD&I dependem da capacidade de investimento das empresas.
No

mapa

sistêmico,

as

questões

descritas

estão

genericamente

representadas da seguinte forma: os serviços e projetos tecnológicos podem apoiar
às atividades de PD&I das empresas, incentivando a inovação e a melhoria de
produtos e/ou processos; mais inovação e melhores produtos contribuem para o
aumento no faturamento e, por conseguinte, no lucro das empresas. Da mesma
forma, o lucro influencia na capacidade de investimento das empresas, o que afeta o
investimento empresarial em PD&I, que, por sua vez, influencia na aquisição externa
de PD&I. Assim sendo, um incremento no lucro pode gerar um aumento nas
aquisições externas de PD&I das empresas, contribuindo para a realização de mais
serviços e projetos dos Institutos Tecnológicos. Nesse sentido, a Figura 35
apresenta a relação de reforço sobre a aquisição externa de PD&I das empresas.
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Figura 35 – Relações de reforço da aquisição externa de PD&I das empresas

Problemas nos
produtos e processos

Obrigatoriedade
de investimento
em PD&I nas IES

14

24

25

Preços dos
serviços

Interesse da
empresa em
contratar os itts

4

Exigência de
certificações de
produtos

1

Pressão por inovação
e melhoria de produto

Lucro das
empresas

3
Dinamicidade
do mercado

2

25

30

Desenvolvimento da
identidade dos itts
Capacidade de
investimento do
setor público

Desenvolvime
nto regional

Crescimento
econômico

7
Capacidade de investimento
das empresas

Dispêndio interno
em PD&I
Aquisição externa
de PD&I

20
Geração e atração de
empresas na área
tecnológica

3
Concorrência

Taxa Administrativa

Apoio às atividades de
PD&I das empresas

Avanço
tecnológico

Faturamento
das empresas

6

2

11
Percepção da
importância da
inovação

23

Patentes

Inovação e melhoria
de produtos e
processos

Cultura de
inovação das
empresas

Necessidade de
desenvolver novos
conhecimentos

Serviços
tecnológicos

28
Capacidade da empresa
na área de PD&I

Projetos
tecnológicos

Complexidade
dos projetos

14
Transferência de
conhecimento

5

22

5

9

21

9

Relacionamento
com empresas

1

Investimento
empresarial em
PD&I

Arrecadação
do Governo

Situação econômica
favorável

Riscos econômicos
excessivos

Incentivos fiscais
à inovação

Apoio do Governo para as
empresas inovarem

Fonte: Elaborada pelo autor.
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A percepção de valor das empresas é outra variável para análise. Durante a
pesquisa de campo, foi possível observar um conjunto de atributos e características
dos Institutos Tecnológicos, que são valorizados pelas empresas. No mapa
sistêmico, as variáveis que representam tais atributos e características têm um efeito
de proporcionalidade direta sobre a percepção de valor das empresas. Isso significa
dizer que, quanto maior o nível dessas variáveis, maior será o valor percebido pelas
empresas em relação aos Institutos. Nessa lógica, também seria possível considerar
que a percepção de valor das empresas afeta a venda de serviços e projetos
tecnológicos. Cabe ressaltar que a identificação dos atributos e das características
levou em conta tanto as percepções das empresas clientes e não-clientes quanto
dos colaboradores da Universidade. No caso das percepções dos entrevistados
vinculados à Universidade, seria possível compreender que se trata da visão que
eles têm sobre as qualidades dos Institutos que as empresas mais valorizam.
Isto posto, o Quadro 23 procura sintetizar os atributos e as características dos
Institutos Tecnológicos que poderiam influenciar a percepção de valor das
empresas. Para manter o alinhamento com a linguagem do mapa sistêmico, tais
atributos e características são identificados como “variáveis influentes”. Ademais, o
Quadro 23 também apresenta a quantidade de vezes que as variáveis influentes
foram correlacionadas com a variável “percepção de valor da empresa”, além das
evidências nos dados coletados e uma breve descrição.
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Quadro 23 – Variáveis que influenciam a percepção de valor das empresas
Variáveis Influentes

Agilidade dos itts

Qualificação e
experiência de mercado
da equipe dos itts

Confiança das
empresas nos itts

Aplicação do
conhecimento
acadêmico nas
atividades dos itts

N°
Correlações

18

10

6

5

Evidências
“Ao contrário de outros institutos que eu tive contato, fiquei com uma
boa impressão do itt B. O pessoal foi sempre muito rápido para nos
responder.” (Empresa Não-Cliente 1).
“Para a indústria, o tempo conta muito (...). Então, eu acho que a
celeridade é um ponto que as empresas valorizam muito nos institutos.”
(Empresa Cliente 4).
“Realmente, o que nos preocupa é o profissional que colocam dentro do
instituto da universidade. Para quem trabalha na indústria, é bem
notório quando tem uma pessoa que é puramente acadêmica, e quando
tem uma pessoa com experiência na indústria, por exemplo. O ideal é
ter o profissional acadêmico que já trabalhou na indústria, porque ele
sabe qual é a nossa demanda, conhece a velocidade e procura atender
o problema de uma maneira mais rápida.” (Empresa Cliente 2).
“Nos projetos que a gente tem desenvolvido no itt C, sempre elogiamos
a qualidade das pessoas. Isso é indiscutível, realmente a equipe atende
muito esse requisito.” (Empresa Cliente 1).
“Em alguns casos, a empresa tem receio em contratar o itt. Isso é meio
velado. Mas ocorre o receio da confidencialidade, de compartilhar
informações, pensando que nós vamos contribuir com um concorrente
depois.” (Entrevistado 1).
“A nossa relação com o itt C deu certo até agora, porque ambas as
partes estão dispostas a ouvir e negociar, de forma flexível, aberta e
transparente [...]. Eu acho que isso se resume em uma parceria com
confiança. A gente confia muito na equipe que desenvolve os produtos
e mantemos um relacionamento muito bom.” (Empresa Cliente 1).
“Quando se fala em universidade, a gente sabe que lá tem uma ‘massa
pensante’, tem pessoas muito bem capacitadas e com alto
conhecimento técnico. Então, a gente sabe que o instituto vai ter todo
esse suporte da universidade por trás.” (Empresa Não-Cliente 4).
“O itt E desenvolve pesquisa e conhecimento vinculado à pósgraduação. E os avanços da pós-graduação se aplicam nos serviços e
projetos que a gente executa.” (Entrevistado 4).
“Eu acho ótimo que o instituto está associado à uma universidade,
porque a universidade está sempre com coisas novas e com a parte
teórica muito atualizada. Então, a gente gosta muito dessa associação.”
(Empresa Cliente 1).

Fonte: Elaborado pelo autor.

Descrição
As empresas têm demandas que precisam ser
atendidas com rapidez, pois o mercado opera dessa
maneira. Por esse motivo, os prazos dos serviços e
projetos dos itts poderiam afetar a percepção de valor
da empresa.

Além da qualificação, as empresas tendem a valorizar a
experiência de mercado dos profissionais que trabalham
nos institutos tecnológicos. A vivência na indústria, por
exemplo, pode ajudar a equipe do instituto a entender e
solucionar os problemas práticos das empresas.

A confiança nos institutos é um elemento importante sob
o ponto de vista da empresa. O processo de
desenvolvimento de um novo produto, por exemplo,
requer o compartilhamento de informações confidenciais
por parte da empresa. A realização de projetos em
parceria também exige uma relação de confiança entre
as duas partes. Além disso, o cliente precisa confiar
para utilizar, no seu negócio, os resultados obtidos na
prestação de serviços dos institutos tecnológicos.
A atuação de professores e pesquisadores da
Universidade, nos institutos tecnológicos, possibilita a
aplicação e o desenvolvimento do conhecimento e da
pesquisa acadêmica nas atividades dos itts. Essa
aproximação com a ciência desenvolvida na academia
poderia agregar valor na prestação de serviços e na
execução de projetos tecnológicos, influenciando a
maneira como as empresas avaliam os institutos.
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Nesse sentido, observa-se que existem relações de reforço que alimentam a
variável “percepção de valor da empresa”. Nesse sistema de auto-reforço, as
variáveis influentes, que representam os atributos e as características dos Institutos,
afetam a percepção de valor das empresas, influenciando a venda de serviços e
projetos tecnológicos. A partir de uma visão mais ampla do sistema, pode-se
perceber que a execução de serviços e projetos tem efeito sobre variáveis que
reforçam as qualidades dos Institutos, realimentando, assim, a percepção de valor
das empresas.
O primeiro enlace de reforço a ser analisado é o impacto do desenvolvimento de
projetos tecnológicos sobre a agilidade dos Institutos. É importante considerar que os
projetos na área da tecnologia são essencialmente complexos. Dentre outros aspectos,
esse tipo de projeto contempla atividades de difícil execução; metas e objetivos
arrojados; riscos inerentes à área de inovação tecnológica; relacionamento com
diferentes stakeholders; conhecimento técnico especializado; grande volume de
recursos financeiros; instalação de infraestrutura de alta tecnologia, etc. Além disso, o
projeto pode ficar ainda mais complexo, se tiver apoio financeiro de órgãos do Governo,
devido à necessidade de atender à legislação que estabelece as normas e os
procedimentos para utilizar recursos públicos. Portanto, quanto mais projetos na área
da tecnologia, maior será a complexidade dos projetos desenvolvidos na Universidade.
Para atender à execução e gestão desses projetos, foi necessário
implementar algumas mudanças na Universidade, incluindo, por exemplo, a
formação de uma estrutura administrativa de apoio. A criação do Escritório de
Projetos e do Portal de Inovação são exemplos de estruturas que evidenciam esse
movimento institucional. Embora não atendam exclusivamente às demandas dos
Institutos Tecnológicos, tais estruturas oferecem o suporte administrativo necessário
à operação dos Institutos. Nesse caso, pode-se inferir que um aumento na
complexidade dos projetos tecnológicos desenvolvidos nos Institutos deve reforçar a
necessidade de formação de estruturas administrativas de apoio. Com esse suporte
administrativo, é de se esperar que os processos internos da Universidade se
tornem mais ágeis. Por sua vez, a celeridade dos processos institucionais poderá
contribuir para a agilidade dos Institutos, influenciando a percepção de valor das
empresas. Esses aspectos podem ser ilustrados nos seguintes trechos:
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“Se olhar como era antes, eu acho que a Universidade amadureceu muito
na questão da implantação de projetos com verba externa. A UNISINOS
nunca tinha captado nenhuma verba substancial, o itt C foi o primeiro dos
institutos, então foi a primeira grande captação para implantação de um
projeto dessa envergadura, um projeto efetivamente tecnológico. Então,
eu acho que a UNISINOS cresceu, ela montou um Escritório de Projetos,
com gente especializada, comprador e um advogado especializado em
contratos. A Universidade caminhou para o desenvolvimento de uma
competência que ela não tinha antes, que é gerir processos tecnológicos.
Eu acho que está bem melhor do que era no início”. (Entrevistado 7).
“Os institutos cresceram bastante. Então, tinha que haver um
acompanhamento da Universidade. Hoje, temos muitas pessoas
trabalhando, que ajudam a pensar na parte contábil, administrativa e uma
série de facilidades. Tudo isso colabora bastante”. (Entrevistado 4).
“Foi criado um time de vendedores para vender os serviços dos itts. No
Portal de Inovação, tem uma estrutura que faz o atendimento das
demandas dos institutos e que também atende os clientes. Então, foi
dado todo um suporte administrativo para que os coordenadores dos itts
pudessem se focar na produção e na realização de serviços”.
(Entrevistado 10).
Além disso, também é possível avaliar o impacto dos projetos tecnológicos
sobre a confiança das empresas nos itts. Para tanto, deve-se considerar que a área
de projetos tem uma relação direta com a atividade de pesquisa da Universidade.
Pode-se dizer que o desenvolvimento de projetos tecnológicos incentiva a produção
de mais pesquisas nessa área. Conforme exposto, a expansão da pesquisa e da
produção científica influencia o processo de avaliação acadêmica e, por
conseguinte, o reconhecimento da Universidade. Nesse sentido, as percepções dos
entrevistados sinalizam que a confiança das empresas nos itts é reforçada pelo
reconhecimento que a Universidade obtém da sociedade. Isso pode decorrer do fato
de que o nome de uma Instituição, que é reconhecida no mercado pela sua
qualidade acadêmica, transmite credibilidade para as empresas. Dessa maneira,
devido à vinculação com o nome da Universidade, essa mesma confiança pode ser
estendida aos Institutos Tecnológicos, o que afeta a percepção de valor das
empresas. Tais percepções podem ser evidenciadas nas seguintes afirmações:
“Algumas universidades têm a reputação ruim. Mas a UNISINOS tem uma
reputação boa, segundo as pesquisas. As pessoas na cidade entendem
que a Universidade tem tradição, que ela é séria e faz a coisa certa.
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Então, se os institutos estão aqui dentro, é muito bom para eles também.
Eu acho que isso dá credibilidade.” (Entrevistado 11).
“Para construir uma relação de confiança com os institutos, eu acho que é
preciso ter uma confiança institucional, ou seja, não está diretamente
relacionado com as pessoas, mas com a conduta geral e com o histórico
da Universidade. E isso eu acho bem interessante aí na UNISINOS.”
(Empresa Cliente 4).
Outra análise ampla que o mapa sistêmico permite fazer está associada à
influência que a pesquisa na área tecnológica pode ter sobre a qualificação e
experiência de mercado da equipe dos itts. Nessa situação, um incremento da
produção de pesquisas, decorrente do desenvolvimento de projetos tecnológicos,
poderia provocar uma maior abertura da universidade para se relacionar com outras
instituições, tanto nacionais quanto internacionais. De certa forma, essa é uma
necessidade e, ao mesmo tempo, uma tendência natural das instituições que
desenvolvem pesquisa científica. Em alguns casos, a realização de pesquisas pode
implicar no intercâmbio de conhecimento com outras instituições. Além disso, a área
da pesquisa também possibilita uma maior divulgação do nome da universidade, por
meio da produção científica e da participação em eventos acadêmicos, por exemplo.
Isso poderia favorecer a relação da universidade com outras instituições no país e
no exterior. De fato, esse tipo de cooperação científica pode derivar tanto de
iniciativas dos pesquisadores quanto de ações institucionais.
Dessa forma, com a expansão da pesquisa desenvolvida nos Institutos
Tecnológicos, seria possível esperar uma maior disposição da universidade para
estabelecer relações com outras instituições, especialmente, da área de tecnologia.
As parcerias interinstitucionais, criadas por meio dos Institutos Tecnológicos,
incentivam a participação da universidade em redes na área tecnológica, que, por
sua vez, contribui para o intercâmbio de conhecimento com outras instituições.
Somando-se à contratação de profissionais com experiência de mercado, essa troca
mútua de aprendizados com outras instituições, poderia promover a qualificação e a
experiência de mercado da equipe dos itts. Com isso, reforça-se a percepção de
valor das empresas. Essas questões podem ser ilustradas nos seguintes trechos:
“[...] mesmo o instituto inserido dentro de uma universidade, nós não somos
detentores de todos os conhecimentos do mundo. Então, muitas vezes para
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prestar um serviço ou gerar uma determinada solução, vamos precisar de
uma rede de relações nacional ou internacional.” (Entrevistado 1).
“[...] essa aproximação com os laboratórios de outras universidades está
se fortalecendo com o itt D.” (Entrevistado 13).
“A equipe do itt C participa de eventos internacionais. A gente faz dois
movimentos, um é ir em congressos científicos e tecnológicos [...]. E outro
é participar de feiras comerciais.” (Entrevistado 7).
“Existe uma forte cooperação do itt E com alguns pesquisadores e
instituições no exterior. Isso é uma questão importante, porque com essa
cooperação houve um intercâmbio, onde a gente absorveu muito
conhecimento novo.” (Entrevistado 4).
A percepção de valor das empresas em relação à qualificação da equipe dos
Institutos pode, em parte, ser explicada pelo fato de envolver a prestação de
serviços e o desenvolvimento de projetos tecnológicos na área de PD&I, onde é
necessário um alto grau de conhecimento técnico especializado. Além disso,
observa-se que a experiência de mercado da equipe dos Institutos também foi
considerada um fator relevante para as empresas. Essas duas questões são
representadas por uma única variável no mapa sistêmico – “qualificação e
experiência de mercado da equipe dos itts” – uma vez que as percepções gerais das
empresas parecem revelar a importância dessa combinação de qualidades dos
profissionais vinculados aos Institutos. Isso pode ser evidenciado na seguinte
afirmação:
“Os profissionais que estão no itt B são competentes no segmento que
nós estamos inseridos. Isso é uma coisa interessante, porque um instituto
precisa crescer o seu know-how e a sua expertise [...]. Hoje, os
profissionais do instituto, que estão em contato com a nossa empresa,
não têm um viés apenas acadêmico, eles têm também um viés
empresarial, da indústria [...]. Eu acho importante fazer esse balanço,
entre a visão industrial e a experiência acadêmica, que traz a base
teórica.” (Empresa Cliente 2).
Por fim, o último enlace de reforço que produz efeito sobre percepção de valor
das empresas está relacionado à aplicação do conhecimento acadêmico nas
atividades dos itts. Nessa relação de reforço, tal aspecto é diretamente influenciado
pelas variáveis “pesquisas na área tecnológica” e “serviços tecnológicos”. Nesse
contexto, cabe destacar que os entrevistados, em sua maioria, afirmaram que a
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pesquisa desenvolvida nos Institutos Tecnológicos está voltada para a aplicação de
conhecimentos existentes, isto é, um tipo de pesquisa aplicada. De certa forma, esse
fato já era esperado, tendo em vista que o foco dos Institutos se concentra no apoio
às atividades de PD&I e na resolução de problemas reais das empresas. Tais
enfoques apresentam, sobretudo, uma dimensão prática da pesquisa acadêmica.
Além disso, no tipo de negócio que os Institutos Tecnológicos atuam, o mercado
exige um tempo rápido de resposta e a certeza de um resultado, o que também
poderia favorecer o campo da pesquisa aplicada. Embora a pesquisa básica ou pura
possa ter um impacto mais expressivo no avanço do conhecimento científico, é
necessário um tempo maior para desenvolvê-la e não há certeza de que os
resultados gerados poderão ser utilizados pelas empresas clientes.
Assim sendo, a influência da pesquisa tecnológica dos Institutos na
percepção de valor das empresas pode ser genericamente explicada da seguinte
maneira: o desenvolvimento de projetos tecnológicos tende a fomentar a produção
de pesquisas nessa área. Conforme descrito anteriormente, um aumento das
pesquisas realizadas nos Institutos favoreça a aplicação do conhecimento
acumulado pela universidade. Por sua vez, a utilização do conhecimento acadêmico
nas atividades dos Institutos poderia influenciar a percepção de valor das empresas,
gerando mais serviços e projetos tecnológicos.
Da mesma forma, a prestação de serviços nos Institutos Tecnológicos
também pode ser uma maneira de se colocar em prática o conhecimento
proveniente da academia. Por exemplo, um serviço de análise de falhas do produto
de uma determinada empresa pode requerer a competência técnica de um professor
da universidade que está vinculado ao Instituto. Esse tipo de situação pode ocorrer,
principalmente, nos casos em que é necessário um conhecimento especializado
para atender à demanda da empresa. Sob essa perspectiva, a aplicação do
conhecimento acadêmico nos serviços dos Institutos poderia influenciar a percepção
de valor das empresas, levando à venda de mais serviços e projetos tecnológicos.
Essas questões podem ser observadas nos seguintes trechos:
“O nosso conhecimento é aplicado, não fazemos ciência pura aqui no
instituto. Muitos dos clientes que passam por aqui, seja em projeto de
pesquisa ou serviço tecnológico, têm a necessidade de melhorar seu
sistema produtivo e seus produtos. Então, a gente entra com o
conhecimento e a pesquisa.” (Entrevistado 6).
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“Eu tenho a impressão de que os institutos trazem para dentro da
universidade os problemas reais da indústria e da sociedade. Com isso, a
universidade pode aplicar o conhecimento que ela detém.” (Entrevistado 11).
“Os professores da universidade têm uma capacidade, um estudo, uma
carreira com potencial de conhecimento para ser utilizado nos institutos.”
(Entrevistado 13).
“Como o itt C tem uma base bem teórica, porque são professores, são
pessoas envolvidas somente com isso, eu acho que ele oferece um apoio
melhor para a empresa.” (Empresa Não-Cliente 3).
A partir das evidencias expostas anteriormente, a Figura 36 procura ilustrar as
relações de reforço que envolvem a variável “percepção de valor da empresa”.
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Figura 36 – Relações de reforço da percepção de valor das empresas
Abertura para relação
com outras Instituições

Participação em redes
na área tecnológica

17

Foco no atendimento das
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11
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conhecimento acadêmico
nas atividades dos itts

14

24

21

Interesse da
empresa em
contratar os itts

4

25

14
Transferência de
conhecimento

28

Necessidade de
desenvolver novos
conhecimentos

Cultura de
inovação das
empresas

Inovação e melhoria
de produtos e
processos

29
1

23

Compartilhamento
de recursos

Geração de
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área tecnológica

1

8
2

20
16

Investimento
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12

Projetos
tecnológicos

8

Possibilidade de alocação
de custos nos projetos

Bolsas de estudo
pagas por projetos

6

9

Avaliação acadêmica

27

1

30

Taxa Administrativa

Patentes

Atração de alunos
na área tecnológica

2
Apoio às atividades de
PD&I das empresas

Fonte: Elaborada pelo autor.
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No mapa sistêmico, também é possível visualizar relações, tanto de reforço
quanto de balanceamento, com efeito sobre o resultado econômico dos Institutos
Tecnológicos. Primeiramente, cabe destacar que o resultado de um determinado
negócio pode ser calculado e apresentado de diferentes maneiras. Para os fins
dessa pesquisa, o resultado econômico é a diferença entre as receitas e as
despesas de operação dos Institutos Tecnológicos.
O grupo de receitas contempla a receita líquida dos serviços e das
capacitações tecnológicas. O grupo de despesas considera a despesa operacional,
incluindo, por exemplo, a folha de pagamento de professores, técnicos e
administrativos, manutenção de equipamentos, materiais de consumo e outras
despesas gerais. É importante observar que, no cálculo do resultado econômico dos
Institutos, não são consideradas as receitas e as despesas dos projetos
tecnológicos, bem como o rateio das despesas de infraestrutura, que compreende,
por exemplo, segurança, energia, limpeza, etc.
Isto posto, cabe uma primeira análise sobre os enlaces de balanceamento
que envolvem a variável “resultado econômico dos itts”. Inicialmente, seria possível
considerar que existe uma relação inversamente proporcional entre o resultado
econômico dos Institutos Tecnológicos e a premissa de sustentabilidade econômica.
Ou seja, quanto menor for tal resultado, maior será tal premissa.
Conforme descrito anteriormente, a Universidade estabeleceu que o negócio
dos Institutos Tecnológicos deve ser autossustentável do ponto de vista econômicofinanceiro. Nesse caso, uma redução no resultado econômico deveria incrementar
ainda mais essa premissa de gestão com foco na autossustentabilidade. Esse
processo pode configurar-se em um cenário de pressão por resultados, levando ao
desenvolvimento de ações institucionais que buscam melhorar o desempenho
econômico dos Institutos Tecnológicos. Dentre essas ações, espera-se uma maior
contenção de custos. Esse quadro de contingenciamento poderia contribuir para a
redução efetiva dos custos. Dessa forma, mantendo-se o mesmo nível de receita,
seria possível considerar um aumento no resultado econômico dos itts.
Uma outra questão colocada nessa relação de balanceamento, refere-se ao
esforço para vender. Evidentemente que, além da redução de custos, outra forma
possível de melhorar o desempenho econômico é por meio do aumento da receita.
Nessa situação, a exigência para atendimento da premissa de sustentabilidade
econômica influencia na pressão por resultados, que, por sua vez, afeta o esforço
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para vender os produtos oferecidos pelos Institutos Tecnológicos. As ações da
Universidade para aumentar a receita incentivam a venda de serviços tecnológicos,
gerando um impacto positivo sobre o resultado econômico.
Sob outro viés, o esforço para vender também pode colaborar para o
desenvolvimento de mais projetos tecnológicos nos Institutos. Porém, nesse caso,
não há um efeito direto sobre a receita, uma vez que isso depende da previsão de
taxa administrativa no orçamento dos projetos. Essa taxa se refere ao custeio das
despesas operacionais e administrativas da Universidade, necessárias à execução e
gestão dos projetos. A taxa administrativa pode ser limitada a um percentual máximo
do orçamento do projeto, ou ainda pode ser proibido prever esse tipo de recurso.
Tais restrições podem decorrer de regras estabelecidas pelo financiador ou de
normas legais, quando envolve órgãos e entidades da administração pública.
Cabe destacar, ainda, que, em termos contábeis, a Universidade não registra
a taxa administrativa dos projetos como uma receita própria dos Institutos
Tecnológicos. Esses valores são registrados na contabilidade específica de cada
projeto. Portanto, embora possa ser utilizado como um indicador de desempenho
gerencial, o valor da taxa administrativa não é considerado no cálculo do resultado
econômico dos Institutos, do ponto de vista contábil. Assim, será obedecido esse
mesmo critério nos dados que serão apresentados no decorrer da pesquisa.
Não obstante, na estrutura de relações do mapa sistêmico, estabeleceu-se que a
taxa administrativa dos projetos influencia diretamente na receita e, consequentemente,
no resultado econômico. Isso porque a taxa administrativa se caracteriza como uma
possível alternativa de se obter recursos para manter a operação dos Institutos. Assim,
pode-se inferir que há uma correlação positiva entre a captação de projetos dos
Institutos Tecnológicos e a receita proveniente da taxa administrativa.
A alocação de custos nos projetos é outro caminho que poderia revelar
contribuições para o resultado econômico. Considerando que os Institutos Tecnológicos
possuem uma capacidade instalada de recursos humanos e materiais, é natural que
essas estruturas apresentem custos fixos. Isso significa que, ainda que não haja
demanda por serviços, projetos ou capacitações tecnológicas, os Institutos devem ter
despesas com pessoal e manutenção de equipamentos, por exemplo. Caso essas
despesas tenham relação com o escopo de um determinado projeto, seria possível
alocá-las no seu orçamento. Exemplos disso incluem: o custo das horas de pesquisa
dedicadas por um professor vinculado ao Instituto e a manutenção de equipamentos
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necessários para desenvolver o projeto. De fato, esse tipo de alocação de custos
desonera financeiramente os Institutos Tecnológicos, o que contribui para o aumento do
resultado econômico, em termos locais.
As percepções que fundamentaram essas relações de balanceamento sobre
o resultado econômico dos Institutos Tecnológicos podem ser evidenciadas nas
afirmações abaixo:
“Os institutos precisam se autossustentar, tem que buscar projetos, tem
que vender serviços. Não podemos usar a anuidade do aluno para isso.
Não podemos aumentar indefinidamente a mensalidade do aluno de
graduação. Enfim, não temos como fazer isso, os institutos devem ser
autossustentáveis.” (Entrevistado 5).
“Os professores fora do instituto continuam fazendo projetos com as
empresas, mas não é com o mesmo volume e as mesmas metas que
temos aqui. Nós temos metas, tem uma folha da equipe que deve ser
paga todo o mês. A roda aqui tem que girar.” (Entrevistado 6).
“Nós temos que trabalhar a questão do custo. O custo desse tipo de
infraestrutura é muito alto. Essa já é uma dificuldade.” (Entrevistado 3).
“A gente tem como trazer recursos de projetos e acomodar aqui dentro do
instituto. Ao natural, isso vai refletir na Universidade, porque esses
projetos vão pagar recursos humanos, que é o maior valor que a
Universidade precisa gastar, ou mesmo a infraestrutura [...]. A gente já
recebe recursos de projetos e várias pessoas do instituto têm parte do
salário delas que é pago com esse recurso que vem de fora.”
(Entrevistado 15).
Em síntese, pode-se dizer que os enlaces de balanceamento que envolvem o
resultado econômico dos Institutos Tecnológicos são responsáveis por forçar o
equilíbrio do sistema, em termos de desempenho econômico. A premissa de
sustentabilidade do negócio tem um papel importante em um contexto de resultado
negativo, na medida em que procura evitar o agravamento dessa situação.
Entretanto, é importante garantir que a autossustentabilidade seja foco de atenção
permanente no gerenciamento dos Institutos, para que não haja desvios em um
cenário com desempenho econômico favorável. Considerando o exposto, as
relações de balanceamento do resultado econômico dos itts estão representadas na
Figura 37.
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Figura 37 – Relações de balanceamento do resultado econômico dos itts
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Se, por um lado, a premissa de sustentabilidade econômica procura garantir a
estabilidade do sistema, por outro lado, poderia reforçar o comportamento do
resultado econômico dos Institutos Tecnológicos. Essa é uma situação que dever ser
desejada

quando o resultado

for positivo,

pois incentiva

ainda mais o

desenvolvimento do negócio. No entanto, por se tratar de um sistema autoreforçador, um desempenho negativo poderia deixar a situação econômica dos
Institutos ainda pior. As razões para isso podem derivar do fato de que a pressão por
resultados levaria a um maior distanciamento entre os Institutos Tecnológicos e os
cursos da Universidade.
Seguindo a lógica desenvolvida anteriormente, quanto menor for o resultado
dos Institutos, maior será a exigência para atendimento da premissa de
sustentabilidade econômica e, por conseguinte, maior será o nível de pressão por
resultados. É natural que essa busca por resultados melhores intensifique os
esforços no sentido de reduzir as despesas e aumentar a receita. Possivelmente, as
medidas que procuram reduzir despesas podem restringir o desenvolvimento de
determinadas atividades nos Institutos, dentre essas, as pesquisas e outras
atividades acadêmicas que consomem algum tipo de recurso, mas não geram
ganhos financeiros. É de se esperar, ainda, que as ações com foco no aumento da
receita estejam voltadas para o mercado, buscando vender mais serviços, projetos e
capacitações tecnológicas. Há evidências de que essa busca pela autossuficiência
financeira poderia levar a um processo de distanciamento dos Institutos em relação
aos cursos da Universidade, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Abaixo
são apresentados alguns trechos que sustentam essa compreensão:
“Existe uma barreira, pelo menos, eu enxergo que tem uma barreira de
aproximação entre os itts e os cursos de pós-graduação e graduação.
Porque com essa estrutura administrativa e financeira mais independente
dos institutos, eles têm a árdua tarefa de se manterem e serem
sustentáveis. Então, acaba que tudo o que eles realizam, em termos de
atividade, transforma-se em serviços.” (Entrevistado 16).
“A maioria dos professores não sabe o que pode ser utilizado em alguns
institutos. Há um distanciamento grande em relação a isso. Então, parece
que o instituto era para tentar se sustentar a curto prazo. Acontece que a
pesquisa básica quase não se sustenta. Boa parte dos professores faria
esse tipo de pesquisa, mas eles teriam uma dificuldade de implementar
seus projetos e utilizar os equipamentos lá dos itts, porque acham que tem
um custo muito grande. Hoje, o professor não sabe quanto custa fazer uma
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parceria de projeto e usar os equipamentos. Há um distanciamento, ele fica
meio assustado e não vai lá no itt.” (Entrevistado 12).
“Eu não acho positiva essa política que foi construída de autonomia dos
institutos em relação à Universidade. Isso distanciou os professores que
têm as suas necessidades e interesses, que é ter alunos, publicar e fazer
projetos nos seus laboratórios de pesquisa.” (Entrevistado 8).
Embora tais percepções tenham sido evidenciadas, deve-se observar o fato
de que alguns entrevistados têm uma visão diferente sobre essa questão. Nesses
casos, parece haver uma relação próxima e efetiva entre os Institutos e as áreas
acadêmicas. No entanto, com base nas evidências anteriores, seria possível
considerar que, a pressão exercida pela premissa de sustentabilidade econômica
pode influenciar na relação dos Institutos com os cursos da Universidade.
Um primeiro impacto que esse distanciamento poderia provocar é a redução
do compartilhamento de recursos tangíveis e intangíveis. É evidente que, fora dos
Institutos Tecnológicos, a Universidade possui uma capacidade instalada de
professores e pesquisadores qualificados em diversas áreas, bem como uma ampla
estrutura laboratorial. O estabelecimento de uma relação próxima entre os Institutos
e os cursos permitiria otimizar o aproveitamento das capacidades instaladas na
Universidade. No entanto, o distanciamento dos Institutos poderia restringir o
compartilhamento desses recursos, dificultando o acesso ao conhecimento do corpo
docente e limitando o uso dos equipamentos instalados nos laboratórios
acadêmicos. Isso pode ser observado na seguinte afirmação:
“Ainda há um desconhecimento e uma dificuldade muito grande de
articulação entre os institutos e os laboratórios da Escola Politécnica.
Esses laboratórios atendem graduação, mestrado e doutorado, no
desenvolvimento de pesquisa aplicada. Os institutos desconhecem boa
parte desses laboratórios e a possibilidade de trabalhos em parceria [...].
Então, poderia se ganhar muito mais se a gente conseguisse trabalhar de
forma complementar.” (Entrevistado 8).
Ao

analisar

o

mapa

sistêmico,

verifica-se

que

o

baixo

nível

de

compartilhamento de recursos poderia influenciar negativamente, de duas maneiras,
o resultado econômico dos Institutos. Por um lado, seria possível considerar um
impacto nos custos, na medida em que pode ocorrer, por exemplo, a duplicação de
estruturas, com pouca ou nenhuma utilização otimizada dos recursos. Nesse caso, o
Instituto pode estar custeando a manutenção de um equipamento que existe em
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outro laboratório da Universidade, ou ainda, pagar caro por uma mão de obra que
poderia ser compartilhada com outas áreas.
Por outro lado, a falta de compartilhamento de recursos também pode afetar a
geração de receita dos Institutos Tecnológicos. Isso porque, eventualmente, um
Instituto pode não ter capacidade para atender determinadas demandas do
mercado, devido à falta de algum equipamento, material ou conhecimento
necessário. Essa carência poderia ser suprida pelos recursos disponíveis nos cursos
e laboratórios da Universidade. Caso o Instituto tenha acesso a esses recursos,
seria possível ampliar a sua capacidade de atuação e de atendimento às demandas
do mercado. Contudo, a dificuldade em compartilhar os recursos acaba por limitar o
potencial de vendas de serviços e projetos dos Institutos Tecnológicos. Essas
questões podem ser ilustradas nos seguintes trechos:
“Já aconteceu um caso que o instituto não conseguia fazer um serviço,
porque ele atendia apenas uma parte do que a empresa estava
interessada. Aconteceu que, de outra forma, a empresa chegou aqui no
nosso laboratório. Nós atendemos essa empresa [...]. Então, como a
gente tem a competência de professores com anos de experiência,
conseguimos atender tranquilamente isso. Ás vezes, os institutos não têm
o conhecimento necessário para atender a empresa e fica um pouco
engessado nessa barreira de aproximação.” (Entrevistado 8).
“Não faz nenhum sentido a Universidade duplicar laboratórios, porque um
deve atender as aulas de graduação, aquele é para pesquisa e aquele
outro é utilizado para prestação de serviços. Isso não é sustentável a
longo prazo. As coisas na Universidade devem funcionar de forma
orgânica, onde tudo é de todos.” (Entrevistado 16).
Cabe lembrar que os enlaces de reforço provocam um crescimento
exponencial do sistema, reforçando um determinado comportamento das variáveis
de forma positiva ou negativa. Portanto, isso serve para mostrar que, a relação
próxima e efetiva entre os Institutos e as áreas acadêmicas, também tem o potencial
de influenciar positivamente o compartilhamento de recursos. Dessa forma, a
capacidade instalada na Universidade seria facilmente utilizada pelos Institutos, o
que permitiria ampliar a sua oferta de serviços e projetos. De fato, há evidências de
que esse comportamento tenha ocorrido no contexto dessa pesquisa, conforme
pode ser observado na afirmação abaixo:
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“Aqui no laboratório do PPG, nós temos um equipamento que o instituto já
precisou utilizar muitas vezes. Então, a gente acaba fazendo uma
parceria, porque às vezes nós também precisamos desenvolver alguma
coisa lá no itt. Isso é positivo para os dois lados, porque não precisa
duplicar a estrutura de equipamentos, que é muito cara para manter.”
(Entrevistado 17).
Além da questão do compartilhamento de recursos, a relação entre os
Institutos e os cursos da Universidade também poderia exercer um efeito reforçador
sobre a divulgação dos itts para a comunidade acadêmica. É natural que a relação
mais próxima com os cursos favoreça a integração de docentes e discentes com o
ambiente dos Institutos Tecnológicos. Como decorrência, pode haver uma maior
divulgação dos Institutos na comunidade acadêmica, o que contribui para o
desenvolvimento da imagem dos itts. Nesse sentido, é importante considerar que,
entre alunos, professores e visitantes externos, há um grande número de pessoas
em contato constante com a Universidade e que, possivelmente, possuem algum
tipo de vínculo com potenciais clientes dos Institutos. Tendo isso em vista, a
divulgação para a comunidade acadêmica também pode trazer aos Institutos maior
visibilidade no mercado, o que tende a favorecer a venda de serviços e projetos e,
consequentemente, apoiar o crescimento do resultado econômico. Essas questões
podem ser ilustradas no seguinte trecho:
“A gente tem vários alunos da engenharia envolvidos aqui no itt. Isso gera
um efeito multiplicador. Cada engenheiro que se forma na Unisinos,
conhecendo o itt e sabendo o que pode ser feito aqui, vai para a sua
empresa ou a sua cidade de origem e vai levar essa mensagem para lá
[...]. Às vezes, essa pessoa tem alguma empresa ou conhece alguém que
está precisando analisar um produto. Isso pode ser feito aqui no itt da
Unisinos. Esse efeito multiplicador é muito importante. A gente procura
sempre levar os alunos para visitar o itt, tem muitos estagiários, bolsistas
de iniciação científica, orientandos da graduação, mestrandos e
doutorandos. Então, eles vão incorporando essa ideia e, posteriormente,
vão ajudar a disseminar o trabalho aqui do instituto.” (Entrevistado 13).
De fato, a divulgação dos Institutos para a comunidade acadêmica, de alguma
forma, parece alcançar o meio empresarial. Ainda que seja difícil medir esse efeito,
durante a pesquisa de campo, foi possível constatar que uma empresa conheceu o
Instituto por meio de um dos seus funcionários que também é aluno da Universidade.
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“No setor de engenharia da nossa empresa, é bastante comum os nossos
funcionários serem alunos da Unisinos. Na época que a gente estava
procurando o serviço de teste do nosso produto, um dos nossos
funcionários, que estuda na Unisinos, comentou sobre o itt B e que lá
tinha o equipamento que a gente precisava para fazer o teste [...]. Então,
ele ajudou a divulgar o instituto; e a gente foi lá na Unisinos procurar esse
serviço.” (Empresa Não-Cliente 1).
Ao analisar esse mesmo aspecto, porém sob outra perspectiva, percebe-se
que o distanciamento entre os Institutos Tecnológicos e os cursos da Universidade
poderia prejudicar a divulgação dos itts para a comunidade acadêmica e, por
conseguinte, afetar a venda de serviços e projetos. Isso pode ser evidenciado na
seguinte afirmação:
“Algumas empresas chegam aqui na Escola Politécnica e, eventualmente,
nós não conseguirmos atender às necessidades delas. Como alguns
professores não conhecem muito bem os institutos, acaba que a
demanda dessas empresas não chega lá.” (Entrevistado 8).
Também chama a atenção uma afirmação do entrevistado de uma empresa
cliente, que também é aluno da Universidade, sobre a relação entre os Institutos e a
comunidade acadêmica:
“O que eu critico muito, até porque sou aluno da Universidade, é que
continua uma distância muito grande da própria academia, principalmente
dos cursos de graduação, com o instituto. Eu tenho para mim que existe
uma conexão muito grande do itt com o mercado; e pouca conexão da
academia com o itt.” (Empresa Cliente 5).
Cabe destacar que não é objetivo dessa pesquisa a análise sobre as
condições da relação entre os Institutos Tecnológicos e os cursos da Universidade e
o efeito disso na divulgação dos itts para a comunidade acadêmica. Apoiando-se no
Pensamento Sistêmico, a visão exposta procura estabelecer um tipo de relação
entre essas variáveis. Nesse caso específico, trata-se de um relacionamento
positivo, ou seja, indica que as variáveis são diretamente proporcionais. Dessa
maneira, tanto a proximidade entre os Institutos e os cursos da Universidade poderia
contribuir na divulgação dos itts para a comunidade acadêmica, como também o
distanciamento entre as partes pode prejudicar esse processo de divulgação. Assim,
na composição do mapa sistêmico, percebe-se que um efeito não invalida o outro.
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Assim sendo, com base nas evidências apresentadas, pode-se concluir que
esse contexto representa as relações de reforço com impacto sobre o resultado
econômico dos Institutos Tecnológicos. Nesse sentido, a Figura 38 procura ilustrar
essa situação.
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Figura 38 – Enlace causal reforçador do resultado econômico dos itts
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Enfim, essa seção teve como objetivo explorar algumas relações causais
encontradas no ambiente dos Institutos Tecnológicos, procurando traduzir o
comportamento de diferentes enlaces reforçadores e balanceadores do mapa
sistêmico. Ainda que parcialmente, a análise dessas relações contribui para a
compreensão da dinâmica que constitui a realidade dessa pesquisa.
Cabe destacar que as relações, aqui explicitadas, emergiram a partir de um
processo de mapeamento das causas estruturais das variáveis que estão
diretamente conectadas à variável central do mapa sistêmico. Isso permite enxergar
a estrutura causal dos fatores que podem influenciar na contribuição dos Institutos
Tecnológicos para a inflexão tecnológica da Universidade. Esses fatores serão
apresentados e analisados, em detalhes, na seção a seguir.
5.2 AS CONTRIBUIÇÕES DOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS PARA A INFLEXÃO
TECNOLÓGICA DA UNIVERSIDADE
Nessa seção serão evidenciadas as contribuições dos Institutos Tecnológicos
para a inflexão tecnológica da Universidade. Conforme exposto na seção referente
ao método de pesquisa, tais contribuições são identificadas pelas variáveis que
influenciam diretamente a variável central do mapa sistêmico, são elas:
a) pesquisas na área tecnológica;
b) formação de alunos na área tecnológica;
c) viabilidade dos itts;
d) serviços tecnológicos;
e) projetos tecnológicos; e
f) relacionamento com empresas.

Essas variáveis e as suas relações com a inflexão tecnológica estão
ilustradas na Figura 39.
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Figura 39 – Variáveis que contribuem para a inflexão tecnológica da Universidade
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Fonte: Elaborada pelo autor.

A partir dessas variáveis, foram identificados e coletados dados quantitativos,
que podem ser utilizados para analisar as contribuições dos Institutos Tecnológicos
para a inflexão tecnológica da Universidade. Dessa maneira, é possível verificar o
comportamento das variáveis ao longo do tempo. Para a análise qualitativa dessa
seção, procurou-se explicitar as razões pelas quais as variáveis identificadas podem
contribuir para a inflexão tecnológica, utilizando as percepções dos entrevistados
como fonte primária de dados. Assim, na sequência se apresenta em detalhes cada
uma das 6 (seis) contribuições identificadas nessa pesquisa.
A primeira contribuição está vinculada às pesquisas na área tecnológica. Sob
esse aspecto, deve-se lembrar que a pesquisa é um elemento central na estratégia
de inflexão tecnológica. Isso está explícito nas políticas institucionais e na visão de
“ser uma Universidade global de pesquisa”, por meio do “[...] reconhecimento
internacional como centro de excelência em pesquisa e desenvolvimento de
tecnologias inovadoras”. (UNISINOS, [2014b], p. 17). Cabe destacar que esses e
outros elementos da estratégia da Instituição já foram detalhados na seção que trata
do contexto da estratégia de inflexão tecnológica da Universidade.
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Conforme apresentado anteriormente, a partir da implantação dos Institutos
foi possível realizar um investimento superior a R$ 31,5 milhões em infraestrutura
tecnológica. Esse recurso possibilitou a aquisição de equipamentos modernos, que
não existiam na Universidade, e a instalação de uma infraestrutura laboratorial de
alta tecnologia. Por exemplo, isso pode ser evidenciado pelo prédio do itt Chip, onde
foi construída a maior sala limpa existente em uma universidade brasileira; e
também pelo fato de que o itt Fossil é considerando um dos maiores laboratórios de
micropaleontologia da América Latina (não vinculado à empresa de Petróleo).
De fato, os Institutos são espaços construídos dentro da Universidade, que
disponibilizam uma infraestrutura laboratorial de alta tecnologia. É evidente que o
desenvolvimento de pesquisas na área tecnológica requer, além do conhecimento
científico dos pesquisadores, uma capacidade instalada de equipamentos e recursos
tecnológicos. Assim, a implantação dos Institutos foi a forma que a Universidade
encontrou de viabilizar a estrutura necessária para realizar pesquisas em
determinadas áreas. Essas questões podem ser observadas no seguinte trecho:
“Os Institutos Tecnológicos vêm a contribuir com uma parcela da Inflexão
Tecnológica, com o conhecimento técnico e com equipamentos para
desenvolvimento de pesquisas, que até então não existiam na
Universidade.” (Entrevistado 4).
Os Institutos não somente disponibilizaram a infraestrutura necessária para
o desenvolvimento de pesquisas tecnológicas. Também há evidências de que essa
capacidade instalada pode ter contribuído para a qualificação da produção científica
e técnica das áreas acadêmicas vinculadas aos Institutos. Isso pode decorrer do fato
de que a aplicação de recursos avançados de tecnologia permite ampliar as
possibilidades

de

investigações

científicas,

avançar

o

conhecimento

em

determinadas áreas, bem como obter resultados mais expressivos nas pesquisas.
Esses avanços, em termos de qualificação da produção científica, poderiam
contribuir para a publicação de pesquisas tecnológicas da Universidade em
periódicos de relevância internacional. Isso reforça o alinhamento estratégico entre
as atividades dos Institutos e a visão institucional de “ser uma Universidade global
de pesquisa”. Tais questões podem ser evidenciadas nas seguintes afirmações:
“Nós estamos publicando em revistas de classe internacional, bem
melhores do que antes. Sem os institutos, a UNISINOS não vai conseguir
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ser uma Universidade global de
(Entrevistado 7).

pesquisa. Isso seria inviável.”

“As pesquisas que a gente fazia há 10 anos atrás eram de identificação
dos materiais. Hoje, a gente não faz mais esse tipo de pesquisa, porque
isso é muito básico. Então, nós estamos usando os equipamentos
tecnológicos para dar respostas de peso e para atingir revistas científicas
de maior potencial, qualificando a nossa pesquisa.” (Entrevistado 4).
No entanto, cabe destacar que o foco dos Institutos Tecnológicos não é gerar
pesquisa puramente acadêmica. Pelo contrário, a pesquisa desenvolvida nos
Institutos está voltada para a solução de problemas reais e práticos das empresas,
isto é, uma pesquisa de natureza aplicada. De certa forma, a ação estratégica que a
Universidade adotou de vincular os Institutos à área acadêmica de Pesquisa e PósGraduação pode potencializar a produção desse tipo de pesquisa nos PPGs. Sob
essa perspectiva, os Institutos Tecnológicos atuam como intermediários entre as
necessidades das empresas e a pesquisa científica da Universidade. Isso pode ser
ilustrado na seguinte afirmação:
“Pelas defesas de mestrado que eu tenho acompanhado aqui no nosso
PPG, eu vejo muitos trabalhos feitos a partir de demandas que surgiram
no itt D ou de demandas que as empresas levaram para o instituto. Então,
eu tenho visto o desenvolvimento de muitas pesquisas na nossa área.
Isso é bastante perceptível.” (Entrevistado 14).
Outra análise que pode ser feita diz respeito à contribuição dos Institutos para
a consolidação e a ampliação da pesquisa de base tecnológica. Nesse sentido,
deve-se lembrar que alguns Institutos se relacionam diretamente com PPGs
tradicionais da Universidade, ou seja, é possível considerar que eram realizadas
pesquisas nessas áreas. Nesse contexto, a contribuição dos Institutos está no
fortalecimento e na consolidação da pesquisa de excelência na área tecnológica. É
preciso destacar, também, que a implantação dos Institutos abriu novas frentes de
pesquisa na Universidade, a partir da criação de cursos de mestrado, por exemplo.
De certa forma, isso poderia se caracterizar como uma expansão da pesquisa em
áreas de conhecimento com foco na tecnologia. Essa questão pode ser observada
no seguinte trecho:
“Então, em algumas áreas, nós observamos a consolidação de expertises
já instaladas. Em outras, nós temos o desenvolvimento de novas
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oportunidades de pesquisas, a partir da captação de recursos e de gaps
tecnológicos existentes.” (Entrevistado 2).
A análise quantitativa em relação à contribuição dos Institutos para o
desenvolvimento de pesquisas na área tecnológica foi realizada com base nos
dados da produção científica dos PPGs vinculados aos itts. Essa vinculação dos
Institutos à área de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade foi descrita em
detalhes na seção que apresentou o processo de desenvolvimento dos Institutos
Tecnológicos.
Assim sendo, no Gráfico 16 é possível acompanhar a evolução da produção
científica dos PPGs vinculados aos Institutos. Ao mesmo tempo, pode-se visualizar o
comportamento da produção científica total dos PPGs que compõem a Escola
Politécnica da Universidade. Primeiramente, procura-se analisar os dados relativos
aos PPGs mais antigos, destacando a evolução da produção acadêmica antes e
depois da implantação dos respectivos Institutos vinculados.
Conforme pode ser observado, entre o período de 2006-2011, houve um
incremento de 16,4% na produção acadêmica do PPG vinculado ao itt E. Por volta
do ano de 2012, inicia-se a operação do itt E. Já no período de 2012-2016 o
crescimento foi de 100%. Portanto, há indícios de uma relação e tendência de
aumento e consolidação da pesquisa nesse PPG, a partir da implantação do itt E.
No caso da produção científica do PPG 1 vinculado ao itt D, entre os anos de
2007-2012, houve um aumento de 855%. Ao contrário do que aconteceu no PPG
vinculado ao itt E, a implantação do itt D (no ano de 2013) não apresenta um
impacto significativo na produção acadêmica do PPG 1. Nesse sentido, observa-se
um acréscimo de 15,4% entre o período de 2013-2016.
Os demais PPGs iniciaram as suas atividades no mesmo período da
implantação dos respectivos Institutos vinculados. Assim, entre os anos de 2013 e
2016, houve um aumento de 93,1% na produção científica do PPG vinculado ao itt
A. Movimento semelhante ocorre no PPG vinculado ao itt C, onde é possível verificar
um incremento de 129,2% na produção acadêmica, no período que compreende
2012-2016. Embora tenha havido variações percentuais significativas, o crescimento
no quantitativo de produção científica desses PPGs não é expressivo. Isso pode
decorrer do fato de que são cursos recentes na Universidade, sendo necessário um
período de tempo maior para consolidar as pesquisas nessas áreas. Por fim, a
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produção acadêmica do PPG 2 vinculado ao itt D teve um acréscimo de 40,2%,
entre o período de 2014 e 2016.

Gráfico 16 – Evolução da produção científica dos PPGs vinculados aos itts
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Fonte: UNISINOS ([2017q]).

De forma geral, pode-se inferir que houve uma contribuição de todos os
Institutos para o desenvolvimento da produção científica dos PPGs aos quais eles
estão vinculados. A partir da implantação dos primeiros Institutos Tecnológicos, por
volta de 2012, até o ano de 2016, é possível verificar um incremento de 86,8% na
produção acadêmica de todos os PPGs vinculados aos itts. Além disso, ao comparar
com o número total de produções científicas dos PPGs da Escola Politécnica,
observa-se um aumento expressivo na participação dos programas que estão
vinculados aos Institutos. No ano de 2016, os PPGs vinculados aos itts
representaram 51,6% do total de produções acadêmicas da Escola Politécnica. Com
base na análise desses dados, seria possível considerar que os Institutos estão
contribuindo para a variável “pesquisas na área tecnológica”.
A formação de alunos na área tecnológica se constitui na segunda variável
que pode contribuir para a inflexão tecnológica. Tal variável reflete o principal papel
das universidades em geral, ou seja, formar profissionais de nível superior. Contudo,
no contexto da estratégia de inflexão tecnológica, apresenta-se com destaque a
formação de quadros profissionais nas áreas de base tecnológica, como informática
e engenharia de um modo geral. A variável identificada nessa pesquisa pode
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abranger os três níveis de ensino acadêmico: graduação, pós-graduação stricto
sensu e pós-graduação lato sensu.
No âmbito dos Institutos, a contribuição para a formação de profissionais na
área tecnológica pode se manifestar de duas maneiras principais. A primeira se
refere à formação prática complementar de alunos dos cursos de graduação. Dessa
forma, os Institutos podem disponibilizar a capacidade instalada de recursos
humanos e tecnológicos para inserir os alunos no ambiente da pesquisa. Isso pode
acontecer por meio de bolsas de iniciação científica, orientações de trabalhos
acadêmicos e estágios, por exemplo. Essa questão pode ser evidenciada na
seguinte afirmação:
“Nós temos bastante bolsistas de graduação e temos disciplinas de
estágios que acontecem lá dentro do itt C. Então, todo esse movimento
dos institutos impactou muito a questão do desenvolvimento de pesquisa
experimental e tecnológica dentro dos cursos de graduação da área.”
(Entrevistado 7).
De certa forma, a possibilidade dos alunos de graduação usufruírem da
infraestrutura dos Institutos Tecnológicos pode ser um diferencial da Universidade,
em termos de formação acadêmica. A vivência dos alunos de graduação nas
atividades de pesquisa também poderia estimular a continuidade dos estudos em
outros níveis de ensino, como Mestrado e Doutorado, por exemplo. Além disso, a
interação dos Institutos com o meio empresarial também pode apoiar a formação
profissional dos alunos, facilitando a inserção no mercado de trabalho. Todas essas
questões podem se constituir em vantagens em relação às universidades que não
possuem esse tipo de estrutura tecnológica.
A segunda maneira pela qual os Institutos podem contribuir para a formação
de alunos na área tecnológica se refere às pesquisas desenvolvidas pelos
mestrandos e doutorandos dos PPGs vinculados aos itts. Essa contribuição é mais
direta do que a anterior, dado que alguns professores dos PPGs compartilham as
suas atividades de pesquisa com os Institutos. Por consequência, os alunos e
orientandos desses professores podem ter acesso à infraestrutura dos Institutos
para desenvolver as suas pesquisas. Em virtude dos recursos tecnológicos
instalados, os Institutos poderiam qualificar as pesquisas e contribuir para a
formação desses alunos. Isso pode ser ilustrado no seguinte trecho:

207

“No caso da formação de recursos humanos, eu vejo, aqui pelo nosso
PPG, que o professor coordenador do itt D tem vários orientandos que
estão desenvolvendo as suas pesquisas lá no instituto.” (Entrevistado 8).
Os dados sobre a quantidade de alunos matriculados nos PPGs vinculados
aos itts serão utilizados para a análise quantitativa da variável “formação de alunos
na área tecnológica”. Embora os alunos de graduação também estejam incluídos no
contexto dessa variável, não é possível estabelecer uma correlação entre a
implantação dos Institutos e o número de matriculados nos cursos de graduação.
Assim, devido à relação próxima e direta entre os Institutos e a área de Pesquisa e
Pós-Graduação da Universidade, a contribuição quanto à formação de alunos na
área tecnológica pode ser melhor representada pelas matrículas nos PPGs.
Nesse sentido, o Gráfico 17 apresenta a evolução do número de alunos
matriculados nos PPGs vinculados aos itts. Primeiramente, cabe informar que os dados
anuais, aqui apresentados, consideram o somatório das matrículas do primeiro
semestre (novas e rematrículas) e apenas as matriculas novas do segundo semestre.
Conforme pode ser observado, no período que compreende 2009-2012,
houve um acréscimo de 8,6% nas matrículas do PPG 1 vinculado ao itt D. No ano de
2013 inicia a operação do itt D. Assim, entre 2013 e 2016, o aumento do número de
alunos matriculados no PPG 1 vinculado ao itt D foi de 8,9%. Já as matrículas no
PPG vinculado ao itt E apresentam um incremento de 25,7%, no período entre 20092011. O itt E é implementado em 2012. Dessa forma, no período que compreende
2012-2016, observa-se uma redução de 11,4% no número de alunos matriculados
no PPG vinculado ao itt E. Nesse caso, não é possível verificar uma contribuição, em
termos quantitativos, desse Instituto para a formação de alunos na área tecnológica.
Os demais PPGs iniciaram as suas atividades no mesmo período da
implantação dos respectivos Institutos vinculados. No caso do PPG vinculado ao itt A
é possível verificar um acréscimo de 416,7% no número de matrículas, entre os anos
de 2013 e 2016. Já no PPG vinculado ao itt C houve um aumento de 106,7% no
período entre 2012-2016. Movimento semelhante apresenta o PPG 2 vinculado ao itt
D, que registra um incremento de 1.025% no quantitativo de alunos matriculados.
Cabe destacar que a variação significativa no número de matriculas desses PPGs
decorre do fato de que os cursos vinculados aos itts iniciaram as suas atividades
dentro dos períodos analisados.
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Gráfico 17 – Evolução do número de matriculados nos PPGs vinculados aos itts
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Fonte: UNISINOS ([2017f]).

Portanto, exceto no caso do PPG vinculado ao itt E, todos os outros PPGs
vinculados aos Institutos Tecnológicos tiveram uma expansão do número de alunos
matriculados. Cabe considerar que, dentro do período analisado, a Universidade
criou novos cursos de pós-graduação stricto sensu, que estão vinculados aos
Institutos A, C e D. Isso, de fato, contribuiu para o crescimento quantitativo das
matriculas totais dos PPGs vinculados aos itts. No período que compreende a
implantação dos Institutos Tecnológicos (2012-2016), houve um incremento de
112,5% no número de alunos matriculados nos PPGs vinculados.
De forma geral, ao comparar com o total de matrículas dos cursos de
Mestrado e Doutorado da Escola Politécnica, observa-se que a expansão dos
matriculados nos PPGs vinculados aos itts contribuiu para a formação de alunos na
área tecnológica da Universidade. No ano de 2016, as matrículas dos PPGs
vinculados aos itts representaram 41,3% do número total de alunos matriculados nos
cursos de pós-graduação stricto sensu da Escola Politécnica.
A terceira contribuição para a inflexão tecnológica da Universidade se refere à
variável “viabilidade dos itts”. Conforme pode ser observado no mapa sistêmico
dessa pesquisa, tal variável é influenciada pelo resultado econômico dos Institutos,
através de uma relação diretamente proporcional. Isso significa que, quanto maior
for o resultado econômico, maior será a viabilidade dos Institutos, ou ainda, quanto
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menor for o resultado dos itts, menor será a sua viabilidade. Ou seja, refere-se à
viabilidade do negócio sob o ponto de vista econômico-financeiro.
Cabe destacar que a viabilidade dos itts é a única contribuição para a inflexão
tecnológica que não emergiu diretamente das entrevistas. Essa variável foi incluída
durante o processo de revisão do mapa sistêmico, tomando por base a premissa de
sustentabilidade econômica que foi estabelecida pela Universidade.
A justificativa para a inclusão da variável “viabilidade dos itts” no mapa
sistêmico e a sua contribuição para a inflexão tecnológica da Universidade pode ser
sustentada pela seguinte lógica: conforme já dito anteriormente, a implementação
dos Institutos Tecnológicos se constitui como uma dentre as intenções estratégicas
da Universidade com foco no desenvolvimento da área tecnológica. Ou seja, a
atuação dos Institutos deve contribuir, de alguma forma, para a implementação
dessa estratégia. Nesse contexto, a obtenção de resultados econômicos positivos
deveria sustentar a operação dos Institutos e, por conseguinte, reforçar o processo
de inflexão tecnológica. Diante de outro contexto, em um cenário de desempenho
econômico negativo, a premissa de sustentabilidade e autossuficiência poderia
afetar o desenvolvimento do negócio dos Institutos. Consequentemente, isso pode
impactar na implementação da estratégia de inflexão tecnológica da Universidade.
Deve-se lembrar que o resultado econômico dos Institutos é calculado
subtraindo-se as despesas operacionais das receitas líquidas de serviços e
capacitações tecnológicas. Ou seja, trata-se de um resultado puramente contábil da
operação dos Institutos. Assim, nesse cálculo não são consideradas as
movimentações dos projetos de P&D, incluindo a receita de taxas administrativas,
pois existe uma contabilidade específica para esse tipo de recurso. Além disso,
também não são contemplados os valores dos PPGs vinculados aos Institutos nem o
rateio das despesas de infraestrutura.
Assim sendo, a análise quantitativa da variável “viabilidade dos itts” será
realizada com base no comportamento das receitas líquidas, das despesas e dos
resultados operacionais específicos de cada Instituto Tecnológico. Cabe informar
que esses dados foram submetidos a dois tratamentos. Primeiramente, os valores
reais foram corrigidos com base no IGPM (FGV) anual, a fim de descontar a inflação
acumulada no período. Em seguida, os valores corrigidos foram multiplicados por um
fator decimal “X”. Esse procedimento foi adotado a fim de preservar a
confidencialidade e o sigilo dos dados. Contudo, mantiveram-se as proporções reais.
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Nesse sentido, o Gráfico 18 ilustra o comportamento das receitas líquidas dos
Institutos entre o período de 2012 e 2016. Conforme pode ser observado, o itt A
obteve receitas apenas nos anos de 2015 e 2016. Já as receitas líquidas do itt B
tiveram um crescimento de 635,5% no período que compreende 2012-2016. Nesse
mesmo período, houve um incremento de 515,4% nas receitas do itt C. Também é
possível observar um aumento significativo de 8.157% nas receitas obtidas pelo itt
D. Por fim, verifica-se uma redução de 86,7% nas receitas líquidas auferidas pelo itt
E, entre o período de 2013 e 2016.
Gráfico 18 – Comportamento das receitas líquidas dos itts
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Fonte: UNISINOS ([2017e]).

Cabe fazer algumas considerações a respeito do comportamento das receitas
líquidas dos Institutos. Primeiramente, observa-se que os itts A e E apresentam uma
receita significativamente inferior aos demais Institutos. Isso pode decorrer do fato
de que a atuação dos itts A e E está mais voltada para o desenvolvimento de
projetos tecnológicos de P&D. De certa forma, os outros Institutos (B, C e D)
apresentam níveis de receitas mais significativos, com destaque para o itt D. As
receitas obtidas por esse Instituto representam 65% do valor total das receitas
líquidas dos Institutos Tecnológicos da Universidade, no período que compreende
2012-2016. Além disso, observa-se que no ano de 2016 houve uma redução nas
receitas gerais dos Institutos Tecnológicos. Isso pode ser consequência do baixo
nível de atividade econômica decorrente da crise nacional.
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Por sua vez, o Gráfico 19 apresenta o comportamento das despesas
operacionais dos Institutos no período entre 2012 e 2016. Como pode ser
observado, houve um incremento de 589% nas despesas operacionais do itt A. As
despesas do itt B também tiveram uma expansão de 1.800%. Comportamento
semelhante mostra o itt C, onde é possível verificar uma variação positiva de
16.300%. Já as despesas do itt D apresentam um aumento de 5.756%. Por fim,
houve um crescimento de 84% nas despesas operacionais do itt E, entre o período
de 2013-2016.

Despesas Operacionais (Real)

Gráfico 19 – Comportamento das despesas operacionais dos itts
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Fonte: UNISINOS ([2017e]).

É evidente que o aumento expressivo das despesas operacionais, no período
em tela, justifica-se pelo início da operação dos Institutos Tecnológicos. Deve-se
notar que as despesas eram insignificantes no ano de 2012, uma vez que os
Institutos, em geral, foram implementados a partir de 2013. Assim, pode-se esperar
um nível de crescimento mais equilibrado para os próximos períodos. De forma
geral, as despesas operacionais são fortemente influenciadas pelas despesas com
pessoal. Isso decorre do fato de que a linha de trabalho dos Institutos depende do
conhecimento técnico especializado dos seus profissionais, incluindo, por exemplo,
pesquisadores e engenheiros.
Posto isto, o comportamento dos resultados operacionais dos Institutos
Tecnológicos pode ser visualizado no Gráfico 20. Por um lado, no período entre
2012 e 2016, observa-se uma redução de 530,8% no resultado operacional do itt A.
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Nesse mesmo período, o resultado do itt B apresenta uma variação negativa de
1.208%. O itt C também contabiliza uma redução de 6.500%. Por outro lado, ocorreu
um incremento de 11.050% no resultado operacional do itt D. Já o resultado do itt E
teve uma redução de 340%, no período que compreende 2013-2016.

Gráfico 20 – Comportamento dos resultados operacionais dos itts
Resultados Operacionais (Real)
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Fonte: UNISINOS ([2017e]).

Ao analisar o comportamento dos resultados operacionais alguns aspectos
chamam a atenção. Primeiramente, observa-se que há diferenças significativas entre
os Institutos. Por exemplo, o itt D apresentou um desempenho positivo durante todo
o período; os resultados do itt B tiveram superávit entre os anos de 2012 e 2015; e o
itt A mostrou um significativo crescimento entre o período de 2013-2015 (155%). Já
o itt C contabilizou uma sequência de resultados negativos. Isso pode decorrer do
fato de que existe um Mestrado Profissional dentro do itt C, sendo que uma parte
das horas de pesquisa dos professores está alocada no Instituto, porém a receita de
matrículas é contabilizada apenas no curso. O itt E teve um nível relativamente baixo
de déficit operacional.
De forma geral, ocorreram diferentes variações durante esse período. Um
aspecto importante que deve ser considerado é que os Institutos Tecnológicos são
estruturas recentes na Universidade. Como outros tipos de negócio, a estabilidade
econômico-financeira dos Institutos pode levar um tempo para ser alcançada.
Além disso, cabe observar que no ano de 2016 ocorreu uma redução
expressiva no resultado operacional total. Conforme apresentado anteriormente,
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deve-se verificar que a despesa total, entre 2015 e 2016, não teve um aumento
significativo (18,9%). No entanto, houve uma redução da receita líquida total de
25,3%, nesse período. Em parte, isso pode estar relacionado ao agravamento da
crise econômica do país, conforme ilustra o seguinte trecho:
“Acredito que nós estávamos vendo a consolidação dos institutos em um
prazo menor. Mas também no momento em que os itts começaram a buscar
a sua autonomia financeira, veio uma crise muito forte, que abalou as
empresas. Então, estamos demorando um pouco mais de tempo para fazer
com que os institutos sejam financeiramente viáveis.” (Entrevistado 9).
Por fim, uma última consideração relevante deve ser feita. Os Institutos
Tecnológicos podem apresentar diferentes fontes de receitas alternativas para a
Universidade, que não são contabilizadas diretamente no resultado operacional dos
itts. Por exemplo, a taxa administrativa dos projetos de P&D, as bolsas de estudo
pagas com recurso de projeto, as receitas das matrículas dos PPGs vinculados aos
itts, etc. Contudo, não cabe nesse momento e também não é o foco da pesquisa
detalhar tais receitas, embora as respectivas variáveis estejam representadas no
mapa sistêmico (por exemplo: “taxa administrativa”, “bolsas de estudo pagas por
projetos” e “atração de alunos na área tecnológica”).
Outra contribuição para a inflexão tecnológica da Universidade diz respeito
aos serviços tecnológicos. Em termos de portfólio dos Institutos, esse tipo de serviço
inclui, por exemplo, ensaios, testes, análises, inspeções, avaliações, certificações,
assessorias e consultorias. Conforme detalhado na seção anterior, por meio da
prestação de serviços tecnológicos, os Institutos podem apoiar as atividades de
PD&I das empresas, gerando benefícios e desenvolvimento para o negócio dos seus
clientes. Possivelmente, a falta de capacidade interna é uma das principais razões
que levam as empresas a contratarem esse tipo de serviço dos Institutos.
De fato, os serviços tecnológicos podem gerar uma inovação de baixo nível.
Ainda assim, os Institutos poderiam colaborar, por exemplo, para o desenvolvimento
de novas aplicações de materiais, melhoria da qualidade dos produtos e dos
processos das empresas. É nesse sentido que ocorre a contribuição para a inflexão
tecnológica da Universidade, ou seja, na prestação de serviços às empresas para
complementar as atividades de PD&I. Isso pode ser evidenciado na seguinte
afirmação:
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“Eu acho que a principal contribuição dos institutos para a inflexão
tecnológica está na forma como a Universidade vai contribuir para que as
empresas melhorem seus níveis de produtividade e desenvolvam novos
produtos.” (Entrevistado 2).
De certa forma, os Institutos foram criados com a intenção de prestar serviços
tecnológicos às empresas e oferecer suporte na área de PD&I. Isso proporcionou
novas oportunidades de negócios para a Instituição. Embora já existissem outras
áreas da Universidade que ofereciam serviços técnicos e tecnológicos, a
implantação dos Institutos possibilitou a prestação de serviços em maior escala e
com mais agilidade. Sobretudo, os Institutos contribuíram para o desenvolvimento de
novas competências e capacidades tecnológicas, o que viabilizou a prestação de
serviços em áreas que a Universidade ainda não atendia. Essas questões podem
ser ilustradas nos seguintes trechos:
“Os institutos foram criados para que a Universidade tivesse condições de
prestar serviços tecnológicos nas áreas que os institutos se propõem.”
(Entrevistado 11).
“Nós criamos um novo nicho de mercado, onde a Unisinos não atuava,
que é a prestação de serviços tecnológicos.” (Entrevistado 2).
“Eu acredito que toda essa estrutura dos institutos resulta em uma alta
capacidade de prestação de serviços.” (Entrevistado 16).
“O instituto já consegue trabalhar a parte de serviços em escala
industrial.” (Empresa Cliente 3).
Ademais, conforme discutido anteriormente, as empresas também contratam
os serviços dos Institutos procurando um apoio tecnológico para resolver problemas
nos seus produtos e processos. Sob essa perspectiva, seria possível considerar o
nível de envolvimento dos Institutos na prestação de serviços, no sentido de
encontrar meios para solucionar tais problemas. É evidente que a utilização de
recursos de alta tecnologia auxilia o processo de análise de uma peça com defeito,
por exemplo. Entretanto, a identificação e a solução do problema exigem
conhecimento técnico e especializado da equipe de profissionais dos Institutos.
Assim, pode-se perceber que a prestação de serviços tecnológicos é uma maneira
de aplicar o conhecimento acadêmico a favor do desenvolvimento das empresas, o
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que reforça a inflexão tecnológica da Universidade. Isso pode ser observado nos
seguintes trechos:
“Os institutos são prestadores de serviços, mas não apenas
disponibilizam a mão de obra, tem todo um conhecimento que é
necessário para resolver os problemas das empresas.” (Entrevistado 5).
“Quando o cliente tem um problema em um produto ou em uma linha de
produção, o instituto presta um serviço, mas não é simplesmente analisar
e dar o resultado. Os institutos buscam o conhecimento para corrigir a
falha lá na empresa.” (Entrevistado 10).
Diante desse contexto, a análise quantitativa será feita com base no
faturamento de serviços tecnológicos dos Institutos. Dessa forma, o Gráfico 21
ilustra o comportamento das receitas líquidas de serviços dos Institutos, no período
que compreende 2012-2016. Esses dados diferem das receitas apresentadas
anteriormente, pois são considerados apenas os valores obtidos a partir da venda de
serviços. Além disso, cabe lembrar que os valores reais foram corrigidos com base
no IGPM (FGV) e depois multiplicados por um fator decimal “X”, a fim de preservar a
confidencialidade e o sigilo dos dados.
Como pode ser observado, o itt A obteve receitas de serviços tecnológicos
apenas em 2015 e 2016. Já o itt B contabiliza um aumento de 725% nas receitas
líquidas desse tipo de serviço, entre o período de 2012 e 2016. Nesse mesmo
período, houve um incremento de 515,4% nas receitas do itt C. A taxa de
crescimento das receitas com prestação de serviços do itt D foi de 6.514%. Por fim,
verifica-se uma redução de 86,7% nas receitas líquidas de serviços do itt E.
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Receitas Líquidas Serviços (Real)

Gráfico 21 – Comportamento das receitas líquidas de serviços dos itts
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Fonte: UNISINOS ([2017e]).

De forma geral, observa-se um crescimento contínuo das receitas líquidas
obtidas com a prestação de serviços tecnológicos, nos primeiros quatro anos de
operação dos Institutos (2012-2015). Possivelmente, a redução significativa no ano
de 2016 é consequência da crise econômica que atingiu o Brasil. Além disso, com
base nessa análise, também se pode verificar que os Institutos B, C e D têm maior
atuação na área de prestação de serviços do que os Institutos A e E. Ainda assim, é
possível perceber que o modelo de negócio dos Institutos tem potencial para atender
a demanda das empresas por serviços tecnológicos.
A variável “projetos tecnológicos” é a quinta contribuição para a inflexão
tecnológica da Universidade. Essa variável representa os projetos de Pesquisa e
Desenvolvimento - P&D, em áreas tecnológicas, desenvolvidos em parceria com
empresas e organizações. Nesse sentido, cabe destacar que são projetos
demandados e financiados por empresas e organizações externas, ou seja, não são
pesquisas que surgiram a partir de interesses exclusivamente acadêmicos. Assim,
os projetos tecnológicos devem entregar resultados concretos, já pré-estabelecidos,
para o parceiro e financiador, como, por exemplo, um novo produto a ser
comercializado.
Além disso, deve ser feita uma distinção entre serviços e projetos
tecnológicos. A diferença entre essas duas linhas de trabalho dos Institutos está no
grau de aplicação e desenvolvimento da pesquisa. Cabe ressaltar que os projetos
tecnológicos de P&D necessariamente envolvem atividades de pesquisa, no entanto
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os serviços tecnológicos não exigem esse tipo de atividade, embora possam
demandar conhecimento especializado e estudos técnicos. Portanto, o nível de
inovação gerada nos projetos tende a ser maior do que na prestação de serviços.
Dessa forma, no contexto da inflexão tecnológica da Universidade, a
contribuição dos projetos tecnológicos ocorre por meio da formação de parcerias
colaborativas com empresas e organizações, para o desenvolvimento da inovação.
Isso pode ser ilustrado nas seguintes afirmações:
“Os institutos têm um potencial muito grande de captar recursos para
trabalhar em projetos de empresas. Então, se olharmos os projetos que já
desenvolvemos e que conseguimos colocar novos produtos no mercado,
vamos ver que a Universidade conseguiu, através dos itts, tornar-se um
instrumento que facilita a inovação.” (Entrevistado 2).
“Eu acho que uma contribuição importante para a inflexão tecnológica é o
fato de a Universidade estar realizando projetos com empresas mundiais.
Hoje, duas ou três das maiores empresas, de alta tecnologia e inovação,
estão fazendo projetos de PD&I com os itts da Unisinos, são projetos de
milhões de reais. Então, ter as empresas mais inovadoras do mundo
fazendo projetos com a Unisinos é um exemplo claro de que a
Universidade está ganhando com a implantação dos institutos.”
(Entrevistado 9).
De certa forma, a implementação dos Institutos permitiu instalar uma
infraestrutura que favorece a execução de projetos tecnológicos na Universidade. Além
disso, a partir da implantação dos Institutos, foi possível introduzir novas áreas com
potencial para atrair projetos, como, por exemplo, Semicondutores (itt Chip) e
Nutracêutica (itt Nutrifor). Assim, pode-se esperar que a disponibilidade de recursos e
capacidades tecnológicas nos Institutos tenha contribuído para a captação de projetos
tecnológicos da Universidade. Isso pode ser evidenciado nos seguintes trechos:
“Nós já alcançamos alguns resultados interessantes com os institutos. Por
exemplo, vinte e cinco projetos de inovação foram aprovados em um
edital da Organização X, treze desses projetos são da Unisinos e, em sua
maioria, vinculados aos institutos.” (Entrevistado 1).
“Olhando a carteira de projetos em andamento na Universidade, a gente
percebe que grande parte do valor captado vem do relacionamento com
empresas das áreas tecnológicas e vem dentro do eixo dos institutos
tecnológicos [...]. Ou seja, se não tivéssemos consolidado os itts, não
teríamos metade dos projetos que temos hoje.” (Entrevistado 9).
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Assim sendo, a análise quantitativa da contribuição dos projetos tecnológicos
para a inflexão tecnológica da Universidade será realizada com base na captação de
projetos dos Institutos, conforme ilustra o Gráfico 22. Cabe informar que os valores reais
foram corrigidos com base no IGPM (FGV) anual e estão expressos em milhões de R$.
Como pode ser observado, no período que compreende 2009-2016, o itt A apresenta
uma captação total de R$ 24,77 milhões. Nesse mesmo período, o itt B obteve o valor
de R$ 7,21 milhões para executar projetos. Já o itt C teve uma captação total de R$
16,21 milhões. Os projetos tecnológicos executados no itt D totalizam R$ 4,73 milhões.
Por fim, a captação total de projetos do itt E foi de R$ 16,86 milhões.
Gráfico 22 – Comportamento da captação de projetos dos itts
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Fonte: UNISINOS ([2017f]).

Alguns aspectos devem ser destacados sobre a captação de projetos
tecnológicos dos Institutos. Primeiramente, observa-se que o itt A tem um forte perfil de
atuação na área de projetos de P&D. Além de apresentar uma captação frequente, a
partir de 2013 (início da implantação), os projetos do itt A representam 35,5% da
captação total dos Institutos. O itt E também tem esse mesmo perfil, pois a soma dos
seus projetos corresponde a 24,2% da captação dos itts. O fato de que o itt E não
obteve captação no período entre 2013-2016 pode ter relação com problemas
conjunturais do setor no qual o Instituto atua. Entretanto, as menores participações
relativas foram registradas nos itts B e D, respectivamente, 10,3% e 6,8% da captação
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total. Possivelmente, esses Institutos estejam mais voltados para a prestação de
serviços. Já o itt C teve uma captação mais significativa apenas no ano de 2010, o que
pode estar associado a alguma demanda específica desse Instituto.
De forma geral, cabe observar que o comportamento da captação de projetos
da

Universidade

é

fortemente

influenciado

pelos

projetos

dos

Institutos

Tecnológicos. No período de 2009-2016, a soma dos projetos desenvolvidos no
âmbito dos Institutos totalizou R$ 69,7 milhões, o que equivale a, aproximadamente,
40% do total de projetos captados pela Universidade. No ano de 2013, os projetos
dos Institutos representaram cerca de 60% da captação total. Sob essa perspectiva,
seria possível considerar que os Institutos contribuíram de forma significativa para a
inflexão tecnológica da Universidade.
Por fim, o relacionamento com empresas é a última variável, identificada
nessa pesquisa, que pode contribuir para a inflexão tecnológica da Universidade. De
certa forma, a relação com a comunidade empresarial é consequência da prestação
de serviços tecnológicos e do desenvolvimento colaborativo de projetos de P&D.
Cabe destacar que essa relação de proporcionalidade direta também está
representada no mapa sistêmico desse estudo de caso.
Nesse aspecto, o foco dos Institutos Tecnológico no atendimento das
necessidades do mercado pode ter influenciado o relacionamento entre a
Universidade e as empresas. Conforme discutido anteriormente, as receitas de
serviços e a captação de projetos tecnológicos são indicadores que podem
evidenciar a existência de relações com empresas e organizações externas. Isso
também pode ser observado nos seguintes trechos:
“Os institutos são o grande motor da inflexão tecnológica. Nós temos
vários exemplos de ações que os institutos contribuíram. Ou seja,
relações com o mercado, relações com sindicatos patronais, receber
visitas de empresas aqui [...].” (Entrevistado 6).
“Os itts começaram a atender demandas de serviços e projetos de
pesquisa das empresas. Então, na medida em que a comunidade
empresarial e a sociedade como um todo demandam coisas que possam
ser feitas aqui, com qualidade e rapidez, é natural que as empresas
passem a estabelecer uma relação de confiança com a Universidade.”
(Entrevistado 16).

220

Nesse sentido, seria possível considerar que a contribuição da variável
“relacionamento com empresas” para a estratégia de inflexão tecnológica tem como
essência a aproximação da Universidade com o setor produtivo. Sobretudo, isso pode
ser justificado pelo fato de que a inovação tecnológica ocorre na empresa. De fato, esse
aspecto está explícito na estratégia da Instituição. Cabe lembrar a visão organizacional
de “obter o reconhecimento internacional como centro de excelência em pesquisa e
desenvolvimento de tecnologias inovadoras.” (UNISINOS, [2014b], p. 17). Ao mesmo
tempo, define-se a política institucional de “fortalecimento da pesquisa aplicada de base
tecnológica com foco em inovação e aplicação no setor produtivo”. (UNISINOS, [2014b],
p. 69). Portanto, o relacionamento com o ambiente empresarial é uma variável-chave no
contexto da estratégia de inflexão tecnológica da Universidade.
De certa forma, o modelo de negócio dos Institutos Tecnológicos pode
funcionar como um canal de transferência de conhecimento e tecnologia para a
indústria, de modo que a Universidade possa apoiar o processo de inovação
empresarial. Em geral, isso acontece através da execução de projetos e serviços de
base tecnológica. Além disso, o viés tecnológico dos Institutos também possibilitou a
atuação da Universidade em áreas com alto grau de inovação, o que pode contribuir
para a relação com empresas que desenvolvem atividades inovadoras. Essas
questões podem ser ilustradas no seguinte trecho:
“Os institutos devem trabalhar para as empresas. Eles têm que colocar
toda a sua expertise em função do mercado empresarial e da sociedade,
porque os institutos devem favorecer a inovação. E a inovação acontece
na indústria.” (Entrevistado 5).
Conforme apresenta o Gráfico 23, os dados sobre a evolução do número de
empresas atendidas pelos Institutos serão utilizados para a análise quantitativa da
variável “relacionamento com empresas”. Cabe informar que esses dados consideram
as empresas e as organizações que contrataram serviços ou desenvolveram projetos
em parceria com os Institutos. Como pode ser observado, no período que compreende
2012-2016, houve, por um lado, um crescimento de 150% no número de empresas
atendidas pelo itt B. Movimento semelhante ocorreu no itt D, onde é possível verificar
um incremento de 453% no número de empresas atendidas, entre o período de 2013 e
2016. Por outro lado, os Institutos A, C e E apresentam números significativamente
baixos de empresas atendidas. Isso pode decorrer do fato de que esses Institutos têm
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um foco de atuação na área de projetos de P&D. Geralmente, o número de empresas
atendidas tende a ser menor nessa área, uma vez que é necessário um alto
investimento por parte da empresa e o tempo de desenvolvimento do projeto também é
maior do que o tempo da prestação de serviços.
Gráfico 23 – Evolução do número de empresas atendidas pelos itts
Número de empresas atendidas
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Fonte: UNISINOS ([2017f]).

De forma geral, pode-se observar uma expansão de 6.900% no número
de empresas atendidas pelos Institutos Tecnológicos da Universidade, entre os
anos de 2011 e 2016. Nesse período, os Institutos realizaram cerca de 2.000
serviços tecnológicos e 22 projetos de P&D para mais de 350 empesas e
organizações.
Ainda dentro desse aspecto, também é possível analisar o espaço
geográfico de atuação dos Institutos Tecnológicos. Nesse sentido, o Gráfico 24
ilustra a distribuição regional das organizações atendidas pelos itts. Conforme
pode ser observado, 69% das organizações estão localizadas no Estado do Rio
Grande do Sul, 10% são dos outros dois estados da Região Sul do país (Santa
Catarina e Paraná) e, para completar, 21% dos clientes estão instalados nos
demais estados brasileiros. Cabe informar que esses dados foram obtidos com
base na prestação de serviços e no desenvolvimento de projetos de P&D dos
Institutos, entre o período de 2011-2016. Ademais, foi considerada a localização
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da organização conforme consta no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ. Dessa maneira, é possível que algumas empresas sejam multinacionais,
porém com sede no Brasil.

Gráfico 24 – Distribuição regional das organizações atendidas pelos itts
Clientes dos Institutos Tecnológicos

21%
10%
69%

Rio Grande do Sul
Outros Estados da Região Sul do País

Outros Estados do País
Fonte: UNISINOS ([2017f]).

Esses dados mostram que a maior parte das organizações que se relacionam
com os Institutos Tecnológicos está localizada na região de atuação da
Universidade, ou seja, no Rio Grande do Sul. De certa forma, isso está contemplado
no mapa sistêmico dessa pesquisa, através da variável “proximidade geográfica
entre universidade e empresa”, que influencia diretamente o interesse da empresa
em contratar os Institutos. Não obstante, também é possível verificar que,
aproximadamente, um terço das empresas é de outros estados do país.
Cabe destacar que a UNISINOS, anteriormente à implantação dos
Institutos Tecnológicos, já prestava serviços e se relacionava com o meio
empresarial, por meio de diferentes áreas da Universidade. Ou seja, o
relacionamento com o mercado já era algo que vinha sendo desenvolvido pela
Universidade, não tendo iniciado com a implantação dos Institutos.
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Em síntese, essa seção apresentou, em detalhes, as seis contribuições dos
Institutos Tecnológicos para a estratégia de inflexão tecnológica da Universidade.
Algumas considerações gerais devem ser feitas sobre esse aspecto. Primeiramente,
cabe observar que os Institutos Tecnológicos possuem diferentes perfis de trabalho.
Enquanto alguns Institutos têm uma atuação mais expressiva na área de prestação
de serviços tecnológicos, outros estão mais focados no desenvolvimento de projetos
de P&D. Possivelmente, isso deve estar correlacionado às características distintas
dos segmentos de atuação de cada Instituto.
Outra consideração que se faz necessária diz respeito às contribuições
individuais e gerais para a inflexão tecnológica da Universidade. Nesse sentido, foi
possível perceber contribuições individuais em todas as seis dimensões identificadas
nessa pesquisa.
De forma geral, a política de implementação dos Institutos Tecnológicos
contribuiu efetivamente em cinco variáveis, a saber: Pesquisas na área tecnológica;
Formação de alunos na área tecnológica; Serviços tecnológicos; Projetos
tecnológicos; e Relacionamento com empresas. A única dimensão que os Institutos
não contribuíram integralmente para a inflexão tecnológica se refere à viabilidade
dos itts, a qual é influenciada pelo desempenho econômico-financeiro do negócio.
Nesse aspecto, houve dificuldades individuais de alguns Institutos na obtenção de
resultados operacionais positivos.
Sob essa perspectiva, cabe fazer três ponderações. A primeira está
vinculada ao fato de que os Institutos Tecnológicos são estruturas recentes na
Universidade. Como outros tipos de negócio, a estabilidade econômico-financeira
dos Institutos pode levar um tempo para ser alcançada. A segunda se refere aos
possíveis impactos da crise econômica nos dispêndios realizados pelas empresas
na área de PD&I, o que pode ter afetado negativamente a receita dos Institutos. A
terceira ponderação é que a viabilidade dos itts foi analisada exclusivamente com
base no resultado operacional. Contudo, os Institutos apresentam outras fontes
de receita que não foram detalhadas nessa seção, como, por exemplo, a taxa
administrativa dos projetos de P&D, as bolsas de estudo pagas com recurso de
projeto e as receitas das matrículas dos PPGs vinculados aos itts. Ainda assim,
deve-se lembrar que tais fontes de receita estão contempladas no mapa
sistêmico dessa pesquisa.
Na sequência, apresentam-se as conclusões do presente trabalho.
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6 CONCLUSÕES
Essa pesquisa foi desenvolvida a partir de três perspectivas teóricas
centrais. A primeira diz respeito ao papel da universidade na sociedade do
conhecimento, tal como discutido por diversos autores (DEIACO; HUGHES;
McKELVEY, 2012; ETZKOWITZ; RANGA; DZISAH, 2012; LEYDESDORFF, 2010;
MOSEY; WRIGHT; CLARYSSE, 2012). Essa perspectiva permite compreender o
processo de mudança da UNISINOS, que resultou na formação e na
implementação da estratégia de inflexão tecnológica.
Assim, tal perspectiva tem efeito sobre o segundo eixo dessa pesquisa,
que aparece delineado pela teoria da Estratégia nas Universidades. Nesse
sentido, do ponto de vista de Meyer Júnior (2005), a gestão universitária é
responsável por estabelecer as estratégias necessárias para sobreviver em um
“[...] contexto de grandes mudanças e de incertezas nos campos econômico,
político, social, educacional e tecnológico”. (MEYER JÚNIOR, 2005, p. 374).
Assim, seria possível considerar que as intenções da estratégia da inflexão
tecnológica revelam como a UNISINOS procurou lidar com os desafios e as
oportunidades do ambiente externo.
Ao analisar essas intenções estratégicas, resta evidente a importância da
relação entre universidade e empresa – terceira perspectiva teórica fundamental
dessa pesquisa. Nesse aspecto, dentre um conjunto de iniciativas relacionadas à
inflexão tecnológica, a UNISINOS decidiu implantar cinco Institutos Tecnológicos,
“[...] para a realização de pesquisa aplicada e a prestação de serviços
tecnológicos, permitindo que o conhecimento gerado na universidade agregue
valor para o setor produtivo e para a sociedade de maneira geral”. (UNISINOS,
[2012b], p. 102).
De certa forma, a abordagem sistêmica dessa pesquisa ajudou a integrar
essas três perspectivas teóricas e a compreender quais as contribuições da
implantação e consolidação de Institutos Tecnológicos para a estratégia de
inflexão tecnológica em uma universidade.
Diante desse contexto, pode-se destacar algumas contribuições teóricas
desse estudo e sugerir trabalhos futuros. Uma primeira contribuição ocorre na
formalização do conceito “inflexão tecnológica”. Ao longo da revisão bibliográfica
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não foi possível encontrar, até onde pesquisado, a definição desse conceito no
contexto da estratégia de uma universidade.
Em razão disso, com base na pesquisa realizada para se delinear o
contexto da estratégia de Inflexão Tecnológica da Universidade, o presente
trabalho propõe conceituar a Inflexão Tecnológica no âmbito das Universidades
da

seguinte

forma:

a

Inflexão

Tecnológica

se

concretiza

quando

as

Universidades, voltadas, inicialmente, para o modelo tradicional da área das
humanidades, veem-se obrigadas a se adequarem aos anseios sociais,
promovendo e difundindo tecnologia.
No caso da UNISINOS, a inflexão tecnológica significou um processo de
mudança na sua trajetória histórica, uma vez que a Universidade, com fortes
raízes no humanismo, decidiu atuar com foco estratégico no desenvolvimento
tecnológico. Sob a dimensão acadêmica, a estratégia contemplou áreas de base
tecnológica, como informática e engenharia de um modo geral. No que concerne
à área de atuação da Universidade, a inflexão tecnológica se manifestou,
sobretudo, no ensino, na pesquisa e na relação com o mercado e o Governo.
Outra contribuição se refere à identificação das variáveis que influenciam a
contribuição dos Institutos Tecnológicos para a inflexão tecnológica da
Universidade, são elas: a) pesquisas na área tecnológica; b) formação de alunos
na área tecnológica; c) viabilidade dos itts; d) serviços tecnológicos; e) projetos
tecnológicos; f) relacionamento com empresas.
Seria possível generalizar essas dimensões para avaliar a inflexão
tecnológica de outras universidades, uma vez que as contribuições identificadas
são comuns ao ambiente universitário de uma forma geral.
A possibilidade de replicar esse estudo em outras instituições também
pode contribuir para a identificação de outros fatores que influenciam a inflexão
tecnológica das universidades. Nesse aspecto, uma questão interessante seria
incluir as percepções dos alunos da instituição, uma vez que a coleta de dados
dessa pesquisa contou com gestores e docentes da comunidade acadêmica. Isso
permitiria, por exemplo, analisar os impactos diretos da inflexão tecnológica na
formação acadêmica e profissional dos alunos.
Além disso, para alguns autores (DODGSON; STAGGS, 2012; HERVASOLIVER et al., 2012; LIMA; TEIXEIRA, 2001; SPITHOVEN; KNOCKAERT, 2012;
STAHLER; TASH, 1994), estruturas acadêmicas como os Institutos Tecnológicos
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podem ser vistas como modelos intermediários na relação entre universidade e
empresa. Nesse sentido, durante o processo de análise das relações causais
encontradas no ambiente da pesquisa, foi possível verificar um conjunto de
variáveis que influenciam a percepção de valor e o interesse da empresa em
contratar os Institutos Tecnológicos. De certa forma, tais variáveis podem
representar os fatores críticos de sucesso dos intermediários na relação entre
universidade e empresa. Possivelmente, estudos futuros podem utilizar esses
dados para avaliar a relação universidade-empresa por meio de intermediários
acadêmicos.
Os Institutos Tecnológicos da UNISINOS também podem ser inseridos na
perspectiva do modelo Hélice Tríplice – relação Universidade, Empresa e
Governo, tal como discutido por diversos autores (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF,
1995; ETZKOWITZ et al., 2000; LEYDESDORFF, 2010). Os Institutos que
serviram de objeto desse estudo foram instalados com recursos oriundos de
projetos financiados pela FINEP e PETROBRAS (empresas públicas do Governo
Federal), são operados por uma Universidade e devem atender às necessidades
de PD&I das empresas. Dessa forma, embora a coleta de dados da pesquisa não
tenha considerado o ponto de vista dos financiadores públicos, os resultados
obtidos podem servir para o diagnóstico de uma estrutura concebida no con texto
da Hélice Tríplice.
Uma limitação do estudo foi a ausência de comparação do efeito de
criação dos Institutos Tecnológicos com outras unidades organizacionais
existentes na Universidade. Por exemplo, até 2016, a Universidade contava com
a Unidade Acadêmica de Educação Continuada, que era responsável pela
prestação de serviços de consultoria e relacionamento com empresas.
Em função de sua natureza exploratória, a pesquisa apresenta um conjunto
de etapas para avaliação de iniciativas de gestão no contexto universitário.
Assim, seria possível utilizar o método dessa pesquisa como base para avaliar
outras iniciativas estratégicas das universidades, em geral, e, sobretudo, das
instituições privadas sem fins lucrativos, em particular.
Além das contribuições do ponto de vista teórico, esse estudo também
pode trazer implicações gerenciais para o contexto da administração universitária.
Assim, uma primeira implicação a ser destacada é que as discussões que
permeiam a pesquisa retratam uma direção estratégica relevante para a realidade
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atual das universidades. Em uma sociedade cada vez mais fundamentada na
geração do conhecimento e no avanço tecnológico, a estratégia de inflexão
tecnológica

reforça

o

papel

das

universidades

no

desenvolvimento

socioeconômico. Além disso, conforme afirma Meyer Júnior (2005), as grandes
mudanças e incertezas da sociedade moderna exigem das instituições
universitárias “[...] maior agilidade e capacidade de resposta às demandas
externas e melhor desempenho como condição para sobrevivência”. (MEYER
JÚNIOR, 2005, p. 374). Assim sendo, as discussões desse trabalho podem ter
repercussões na determinação, formulação e implementação de estratégias
universitárias com foco no desenvolvimento da área tecnológica.
Além disso, a identificação e a descrição das principais ações adotadas
pela UNISINOS na implantação dos Institutos Tecnológicos podem apoiar a
iniciativa de outras universidades que desejam instalar estruturas similares. Ao
mesmo tempo, a verificação do impacto dessas ações, em uma ampla base
fornecida pelo mapa sistêmico, constitui-se em uma importante contribuição no
processo de implantação dos institutos tecnológicos.
Outra implicação é que essa pesquisa apresenta, em detalhes, a realidade
dos

Institutos Tecnológicos

no

ambiente

acadêmico,

evidenciando

seus

benefícios e dificuldades. Por exemplo, por um lado, essa pesquisa mostrou que
os Institutos têm potencial para fortalecer a produção de pesquisas científicas,
complementar a formação de alunos, facilitar o relacionamento das universidades
com o meio empresarial e atrair recursos para desenvolvimento de projetos de
P&D. Por outro lado, esse tipo de negócio demanda um alto investimento em
infraestrutura tecnológica, pode encontrar dificuldades na relação com os cursos
e programas de pós-graduação, além de necessitar de financiamento da
universidade para manter a sua operação inicial. De fato, a abordagem sistêmica
desse trabalho permitiu levantar um conjunto de variáveis e construir um modelo
simplificado que representa a realidade dos Institutos Tecnológicos. Conhecer os
impactos que estão envolvidos nesse ambiente pode contribuir para o
gerenciamento e a tomada de decisões dos gestores universitários.
A construção de indicadores para um acompanhamento eficaz da
performance dos institutos tecnológicos se constitui de uma prática de gestão
profissional das universidades. Nesse sentido, as variáveis e os dados levantados
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nessa pesquisa podem servir como base para a formulação de práticas de
avaliação e elaboração de indicadores de desempenho dos institutos.
Sob esse aspecto, uma última ponderação deve ser feita. A realização
dessa pesquisa revelou que diferentes dimensões podem ser utilizadas para
avaliar a contribuição dos institutos tecnológicos para a estratégia de inflexão
tecnológica, em particular, e para o desenvolvimento da universidade, de forma
geral. Por consequência, fica evidente que a gestão universitária deve ser capaz
de adotar uma visão sistêmica para atuar nesse contexto. De fato, as
contribuições dos Institutos não podem ser compreendidas isoladamente. Isso
poderia comprometer as possibilidades de desenvolvimento da universidade nas
dimensões

não

contempladas.

Sobretudo,

a

implantação

de

institutos

tecnológicos se insere na realidade complexa da gestão nas organizações
acadêmicas. Assim, entender como eles podem contribuir para a estratégia das
universidades é um problema que merece ser estudado.
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COLABORADORES
PARTICIPANTES

Questões

1. A que se deve, segundo o seu ponto de
vista, a intenção da Unisinos de implantar
os Institutos Tecnológicos?

2. Sabendo que a implantação dos
Institutos Tecnológicos constitui a
estratégia de inflexão tecnológica da
Unisinos. Na sua percepção, os Institutos
estão contribuindo efetivamente para a
estratégia da Universidade? Quais
resultados podem evidenciar isso?

3. O que é inflexão tecnológica? Na sua
opinião, por que a Unisinos resolveu
implementar essa estratégia?

4. Identifique as principais partes
envolvidas e o papel delas na implantação
e consolidação dos Institutos Tecnológicos
da Unisinos.
5. Quais foram/ou são as ações
estratégicas adotadas pela Unisinos na
implantação e consolidação dos Institutos
Tecnológicos?

6. O que você considera que deu certo no
processo de implantação e consolidação
dos Institutos Tecnológicos?
7. O que você considera que deu errado
no processo de implantação e
consolidação dos Institutos Tecnológicos?
8. Como você avalia a relação entre os
Institutos Tecnológicos e os outros setores
e áreas da Universidade?

(continua)
Objetivos
Esse é um questionamento básico, porém importante,
visto que tem o objetivo de verificar se o entrevistado
tem conhecimento sobre a implementação da
estratégia de inflexão tecnológica. A estratégia oferece
um sentido de direção para a organização, por esse
motivo é necessário observar a percepção dos
colaboradores sobre as circunstâncias que levaram a
Universidade a constituir os Institutos Tecnológicos.
Essa questão procura responder ao objetivo específico
da pesquisa. Primeiramente, busca-se analisar se os
Institutos estão promovendo a inflexão tecnológica da
Universidade. Ademais, as evidências de resultados
podem explicar como os Institutos estão contribuindo
para a estratégia da organização.
Procura-se investigar a percepção do entrevistado
sobre a estratégia de inflexão tecnológica da
UNISINOS. A mudança de foco estratégico da
Universidade pode estar associada às pressões e
incertezas do ambiente externo, conforme discutido
pelos autores Deiaco et. al. (2012), Meyer Jr. (2005) e
Martin (2012).
Identificar os papéis dos principais atores (internos e
externos) envolvidos no processo de implantação e
consolidação dos Institutos Tecnológicos. Isso ajudará a
compreender como os atores chave atuavam e
interagiam no ambiente.
A intenção é identificar as ações estratégicas que a
Universidade adotou para constituir e consolidar os
seus Institutos Tecnológicos. Assim, busca-se dados
para
apoiar
a
descrição
do
processo
de
desenvolvimento dos Institutos Tecnológicos.
Explorar os fatores que contribuíram, ou não, para a
implantação e consolidação dos Institutos Tecnológicos.
Procurou-se fazer perguntas genéricas e abertas para
que o entrevistado possa responder com liberdade e
naturalidade aquilo que ele considera positivo e
negativo no caso da Unisinos. De certa forma, existe
uma relação com a questão 5, na medida em que tais
fatores podem resultar de ações estratégicas adotadas
pela Universidade.
Analisar a aderência de um novo modelo de negócio na
estrutura da Universidade. Além disso, procura-se
investigar se há um distanciamento entre os Institutos
Tecnológicos e as outras áreas da Universidade,
conforme discutido pelos autores Stahler e Tash (1994).
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Questões

9. Como os Institutos Tecnológicos
utilizam e desenvolvem pesquisas e
conhecimento científico nas suas
atividades?

(conclusão)
Objetivos
Verificar se os Institutos Tecnológicos estão, ou não,
utilizando os resultados de pesquisas e o conhecimento
desenvolvido na academia, conforme discutido pelos
autores Dodgson e Staggs (2012) e Hervas-Oliver et. al.
(2012). Além disso, essa questão ajuda a entender se
os serviços prestados pelos Institutos podem ser
classificados como um tipo de comercialização do
conhecimento acadêmico, conforme discutido pelos
autores Deiaco et. al. (2012), Martin (2012), Zaharia e
Gibert (2005) e Whitley (2008).

10. O que você poderia me dizer sobre os
impactos que os institutos tecnológicos
podem provocar em termos de:
 Avanço tecnológico
 Inovação
 Geração de novas empresas
 Desenvolvimento de projetos
tecnológicos
 Geração de patentes

Verificar possíveis impactos que os Institutos
Tecnológicos podem provocar na área tecnológica.

11. Na sua percepção, como os Institutos
Tecnológicos podem sustentar a sua
operação e contribuir para o
desenvolvimento da Universidade?

Essa questão está associada à premissa de
sustentabilidade
econômica
estabelecida
pela
Universidade. Assim, busca-se compreender se os
Institutos têm potencial para obter os recursos
suficientes para sustentar a sua operação e também
contribuir para o desenvolvimento da Instituição.

12. Na sua percepção, quais os principais
motivos que levam as empresas a
contratarem os serviços dos Institutos
Tecnológicos da Unisinos?
13. Na sua percepção, quais os principais
motivos que levam as empresas a não
contratarem os serviços dos Institutos
Tecnológicos da Unisinos?
14. Como os Institutos Tecnológicos se
preparam para acompanhar as mudanças
tecnológicas e as necessidades atuais do
mercado?
15. Quais mudanças podem ser
percebidas na Universidade após a
implantação dos Institutos Tecnológicos?
16. O que você faria de diferente para
melhorar o desempenho da Universidade
na implantação e consolidação dos
Institutos Tecnológicos, tendo em vista a
implementação da estratégia de inflexão
tecnológica?

Essas perguntas pretendem revelar os motivos que os
colaboradores pensam ser importantes para as
empresas contratarem, ou não, os serviços dos Institutos
Tecnológicos. As respostas dos colaboradores devem
indicar convergências e/ou divergências das respostas
das empresas clientes e não-clientes.
Verificar como acontece o acompanhamento e a
preparação dos Institutos em relação aos constantes
avanços na área de tecnologia. Além disso, procura-se
compreender o acompanhamento das demandas e
necessidades do mercado.
Esse questionamento busca identificar o que mudou na
Unisinos
após
a
implantação
dos
Institutos
Tecnológicos. Algumas possíveis mudanças provocadas
pela implantação de Institutos em universidades estão
presentes no trabalho de Dodgson e Staggs (2012).
O entrevistado é convidado a refletir sobre o processo
que resultou na implantação dos Institutos e sugerir
ações que poderiam melhorar o desempenho da
Universidade.
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA COLABORADORES NÃOPARTICIPANTES

Questões

1. A que se deve, segundo o seu ponto de
vista, a intenção da Unisinos de implantar
os Institutos Tecnológicos?

2. Sabendo que a implantação dos
Institutos Tecnológicos constitui a estratégia
de inflexão tecnológica da Unisinos. Na sua
percepção, os Institutos estão contribuindo
efetivamente para a estratégia da
Universidade? Quais resultados podem
evidenciar isso?

3. O que é inflexão tecnológica? Na sua
opinião, por que a Unisinos resolveu
implementar essa estratégia?

4. Na sua percepção, há possibilidade e
abertura para você desenvolver algum
trabalho nos Institutos Tecnológicos ou,
ainda, a Unisinos oferece condições para
que você possa participar de atividades nos
institutos?

5. Você identifica alguma oportunidade ou
vantagem em estar vinculado aos Institutos
Tecnológicos? Por quê?

6. Como você avalia a relação entre os
Institutos Tecnológicos e os cursos e
programas tecnológicos da Universidade?

7. Qual é a sua opinião sobre a aplicação e
desenvolvimento de pesquisa e
conhecimento científico nas atividades dos
Institutos Tecnológicos?

(continua)
Objetivos
Esse é um questionamento básico, porém importante,
visto que tem o objetivo de verificar se o entrevistado
tem conhecimento sobre a implementação da
estratégia de inflexão tecnológica. A estratégia
oferece um sentido de direção para a organização,
por esse motivo é necessário observar a percepção
dos colaboradores sobre as circunstâncias que
levaram a Universidade a constituir os Institutos
Tecnológicos.
Essa questão procura responder ao objetivo específico
da pesquisa. Primeiramente, busca-se analisar se os
institutos estão promovendo a inflexão tecnológica da
Universidade. Ademais, as evidências de resultados
podem explicar como os institutos estão contribuindo
para a estratégia da organização.
Procura-se investigar a percepção do entrevistado
sobre a estratégia de inflexão tecnológica da
UNISINOS. A mudança de foco estratégico da
Universidade pode estar associada às pressões e
incertezas do ambiente externo, conforme discutido
pelos autores Deiaco et. al. (2012), Meyer Jr. (2005) e
Martin (2012).
Observar se os Institutos Tecnológicos têm
disponibilidade para que outros professores e
pesquisadores possam utilizar a estrutura instalada.
Além disso, procura-se analisar as condições e
possibilidades oferecidas pela Universidade para
realização de trabalhos nos Institutos.
Essa questão procura observar o interesse do
colaborador
em
fazer
parte
dos
Institutos
Tecnológicos. Caso o colaborador identifique alguma
vantagem ou oportunidade em desenvolver um
trabalho nos Institutos, faz-se necessário observar se
existe disposição e disponibilidade dos Institutos e/ou
se a Universidade oferece condições para ele
participar dessa atividade (Questão 4).
Analisar a aderência de um novo modelo de negócio na
estrutura da Universidade. Além disso, procura-se
investigar se há um distanciamento entre os Institutos
Tecnológicos e as outras áreas da Universidade,
conforme discutido pelos autores Stahler e Tash (1994).
Verificar se o entrevistado percebe a relação das
atividades dos Institutos Tecnológicos com o
conhecimento acadêmico da Universidade, conforme
discutido pelos autores Dodgson e Staggs (2012) e
Hervas-Oliver et. al. (2012). Além disso, essa questão
ajuda a entender se os serviços prestados pelos
Institutos podem ser classificados como um tipo de
comercialização
do
conhecimento
acadêmico,
conforme discutido pelos autores Deiaco et. al. (2012),
Martin (2012), Zaharia e Gibert (2005) e Whitley
(2008).
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(conclusão)
Questões
8. O que você poderia me dizer
sobre os impactos que os Institutos
Tecnológicos podem provocar em
termos de:
 Avanço tecnológico
 Inovação
 Geração de novas empresas
 Desenvolvimento de projetos
tecnológicos
 Geração de patentes
9. Na sua percepção, como os
Institutos Tecnológicos podem
sustentar a sua operação e contribuir
para o desenvolvimento da
Universidade?

10. Como você percebe a atuação
dos Institutos Tecnológicos da
Unisinos no ambiente empresarial?

Objetivos

Verificar possíveis impactos que os Institutos Tecnológicos
podem provocar na área tecnológica.

Essa questão está associada à premissa de sustentabilidade
econômica estabelecida pela Universidade. Assim, busca-se
compreender se os Institutos têm potencial para obter os
recursos suficientes para sustentar a sua operação e também
contribuir para o desenvolvimento da Instituição.
De acordo com os autores Dodgson e Staggs (2012), HervasOliver et al. (2012), Lima e Teixeira (2001) e Stahler e Tash
(1994), os institutos podem ser considerados uma estrutura
intermediária na relação entre universidade e empresa. Nesse
sentido, cabe avaliar a opinião isenta do colaborador nãoparticipante com relação à atuação dos Institutos
Tecnológicos da Unisinos no mercado.

11. Na sua percepção, quais os
principais motivos que levam as
empresas a contratarem os serviços
dos Institutos Tecnológicos da
Unisinos?
12. Na sua percepção, quais os
principais motivos que levam as
empresas a não contratarem os
serviços dos Institutos Tecnológicos
da Unisinos?

Essas perguntas pretendem revelar os motivos que os
colaboradores pensam ser importantes para as empresas
contratarem, ou não, os serviços dos Institutos Tecnológicos.
As respostas dos colaboradores devem indicar convergências
e/ou divergências das respostas das empresas clientes e
não-clientes.

13. Quais mudanças podem ser
percebidas na Universidade após a
implantação dos Institutos
Tecnológicos?

Esse questionamento busca identificar o que mudou na
Unisinos após a implantação dos Institutos Tecnológicos.
Algumas possíveis mudanças provocadas pela implantação
de Institutos em universidades estão presentes no trabalho de
Dodgson e Staggs (2012).
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA EMPRESAS CLIENTES

Questões

1. Como a sua empresa percebe a
atuação dos Institutos Tecnológicos da
Unisinos no ambiente empresarial?

2. Você percebeu alguma mudança de
posicionamento da Unisinos no
mercado após a implantação dos
Institutos Tecnológicos?

3. Como você avalia a capacidade da
Unisinos para atender as demandas
tecnológicas do mercado, por meio da
prestação de serviços nos Institutos
Tecnológicos?
4. O que você poderia dizer sobre o
impacto do avanço tecnológico na sua
empresa?

5. Como a sua empresa trabalha a
inovação? Fale sobre estruturas
internas, atividades, recursos
financeiros e humanos, projetos,
estratégias, etc.

6. A sua empresa teve algum tipo de
relacionamento com a UNISINOS antes
de contratar os serviços dos Institutos
Tecnológicos? Em caso positivo, essa
experiência influenciou na contratação
dos Institutos?
7. Que tipo de serviço a sua empresa
contrata dos Institutos Tecnológicos?
Tal serviço poderia ser realizado por
outro fornecedor?

(continua)
Objetivos
De acordo com os autores Dodgson e Staggs (2012),
Hervas-Oliver et al. (2012), Lima e Teixeira (2001) e
Stahler e Tash (1994), os institutos podem ser
considerados uma estrutura intermediária na relação entre
universidade e empresa. Assim, essa questão procura
compreender a imagem que a empresa criou dos
Institutos, em termos de atuação no mercado. Desse
questionamento pode emergir as características mais
valorizadas pela empresa, uma vez que a percepção dela
deve considerar os atributos de maior importância para o
seu negócio. Além disso, a visão da empresa ajudará na
caracterização da relação entre os Institutos Tecnológicos
e o meio empresarial.
Verificar se a implantação dos Institutos Tecnológicos
gerou alguma mudança na imagem da Unisinos perante o
mercado. Também busca-se identificar se a empresa
percebe uma aproximação da Universidade com o meio
empresarial ou um enfoque tecnológico na relação com o
mercado. Além disso, procura-se descobrir se a
implantação dos Institutos contribuiu para a empresa
perceber a inflexão tecnológica da Unisinos.
Busca-se verificar a percepção da empresa em relação à
capacidade que a Unisinos tem para dar conta das
demandas tecnológicas do mercado, através da prestação
de serviços nos Institutos.
O objetivo é compreender a importância da inovação
tecnológica para o mercado atendido pelos Institutos da
Unisinos. Procura-se evidências sobre os impactos do
avanço tecnológico na competitividade da empresa e na
necessidade de desenvolver novos conhecimentos,
produtos, processos e materiais.
Na questão 4, busca-se entender o impacto do avanço
tecnológico sobre o negócio da empresa. Já a pergunta 5
tem a intenção de verificar como a inovação é trabalhada
dentro da empresa, em termos de atividades de P&D,
investimentos, estratégias, etc. Dessa forma, procura-se
identificar necessidades da empresa e entender como os
serviços técnicos e tecnológicos dos Institutos da Unisinos
poderiam apoiar e promover a inovação empresarial.
Verificar se a empresa já tem um histórico de
relacionamento com a Universidade, bem como confirmar
se experiências passadas influenciaram na decisão de
contratar os serviços dos Institutos. Além disso, busca-se
identificar se foi o primeiro contato da empresa com a
Unisinos, o que pode demonstrar a capacidade dos
Institutos de atrair novos clientes para a Universidade.
O objetivo é verificar se a empresa conta com outros
fornecedores para o tipo de serviço contratado dos
Institutos Tecnológicos, o que pode demonstrar o nível de
concorrência no mercado atendido pelos institutos. Além
disso, essa questão ajuda a identificar se há diferenciação
ou exclusividade no serviço dos Institutos Tecnológicos.
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Questões
8. Quais os motivos que levaram a sua
empresa a contratar os serviços dos
Institutos Tecnológicos da Unisinos?
9. Quais os benefícios que os Institutos
Tecnológicos da Unisinos podem gerar
para a sua empresa? Você poderia
quantificar esses benefícios?
10. De alguma forma, os Institutos
Tecnológicos da Unisinos estão
contribuindo para a inovação e o
desenvolvimento tecnológico na sua
empresa? Ou como eles poderiam
contribuir efetivamente?
11. Como a sua empresa percebe a
relação dos Institutos Tecnológicos
com o conhecimento científico e a
pesquisa realizada na Unisinos?
12. Baseado na experiência da sua
empresa com os Institutos
Tecnológicos da Unisinos, você
poderia identificar pontos positivos dos
Institutos?
13. Baseado na experiência da sua
empresa com os Institutos
Tecnológicos da Unisinos, você
poderia identificar pontos negativos dos
Institutos?
14. O que você considera fundamental
para construir um relacionamento
duradouro entre os Institutos
Tecnológicos da Unisinos e as
empresas?

(conclusão)
Objetivos
Essa pergunta pretende explorar os motivos que levaram
as empresas a procurar e contratar os serviços dos
Institutos Tecnológicos. As respostas das empresas devem
indicar convergências e/ou divergências da percepção dos
colaboradores da Unisinos.
Identificar os benefícios percebidos pela empresa na
relação com os Institutos Tecnológicos da Unisinos.
Procurou-se levantar números para analisar tais benefícios,
em termos quantitativos.
De acordo com os autores Hervas-Oliver et. al. (2012),
Spithoven, Clarysse e Knockaert (2011), Spithoven e
Knockaert (2012), os institutos podem apoiar as atividades
de P&D das empresas. Assim, essa questão tem por
objetivo identificar se os serviços dos Institutos da Unisinos
estão resultando em inovação e desenvolvimento
tecnológico da empresa, ou ainda como eles poderiam
contribuir para isso.
Verificar se a empresa consegue perceber a relação dos
Institutos Tecnológicos com o conhecimento científico e a
pesquisa desenvolvida na Universidade.
A partir da visão do cliente, busca-se identificar forças e
fraquezas dos Institutos Tecnológicos da Unisinos. Por um
lado, os pontos positivos devem mostrar qualidades que
precisam ser reforçadas pela Universidade, pois agregam
valor ao cliente. Por outro lado, os pontos negativos
indicam falhas que devem ser corrigidas, a fim de atender
as expectativas do mercado. Além disso, essas questões
podem evidenciar, sob a ótica do cliente, os resultados das
ações adotadas pela Universidade.
Entender os fatores que ajudam a construir um
relacionamento contínuo e promissor entre os Institutos
Tecnológicos da Universidade e as empresas.
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA EMPRESAS NÃO-CLIENTES
(continua)
Questões

1. Como a sua empresa percebe a
atuação dos Institutos Tecnológicos da
Unisinos no ambiente empresarial?

2. Você percebeu alguma mudança de
posicionamento da Unisinos no
mercado, após a implantação dos
Institutos Tecnológicos?

Objetivos
De acordo com os autores Dodgson e Staggs (2012),
Hervas-Oliver et al. (2012), Lima e Teixeira (2001) e
Stahler e Tash (1994), os institutos podem ser
considerados uma estrutura intermediária na relação
entre universidade e empresa. Assim, essa questão
procura compreender a imagem que a empresa criou dos
Institutos, em termos de atuação no mercado. Desse
questionamento pode emergir as características mais
valorizadas pela empresa, uma vez que a percepção
dela deve considerar os atributos de maior importância
para o seu negócio. Além disso, a visão da empresa
ajudará na caracterização da relação entre os Institutos
Tecnológicos e o meio empresarial.
Verificar se a implantação dos Institutos Tecnológicos
gerou alguma mudança na imagem da Unisinos perante
o mercado. Também busca-se identificar se a empresa
percebe uma aproximação da Universidade com o meio
empresarial ou um enfoque tecnológico na relação com o
mercado. Além disso, procura-se descobrir se a
implantação dos Institutos contribuiu para a empresa
perceber a inflexão tecnológica da Unisinos.

3. Como você avalia a capacidade da
Unisinos para atender as demandas
tecnológicas do mercado, por meio da
prestação de serviços nos Institutos
Tecnológicos?

Busca-se verificar a percepção da empresa em relação à
capacidade que a Unisinos tem para dar conta das
demandas tecnológicas do mercado, através da
prestação de serviços nos Institutos.

4. O que você poderia dizer sobre o
impacto do avanço tecnológico na sua
empresa?

O objetivo é compreender a importância da inovação
tecnológica para o mercado atendido pelos Institutos da
Unisinos. Procura-se evidências sobre os impactos do
avanço tecnológico na competitividade da empresa e na
necessidade de desenvolver novos conhecimentos,
produtos, processos e materiais.

5. Como a sua empresa trabalha a
inovação? Fale sobre estruturas
internas, atividades, recursos financeiros
e humanos, projetos, estratégias, etc.

6. Fora a experiência com os Institutos
Tecnológicos, a sua empresa já teve ou
tem algum tipo de relacionamento com a
Unisinos? Em caso positivo, essa
experiência influenciou na decisão de
não contratar os Institutos?

Na questão 4, busca-se entender o impacto do avanço
tecnológico sobre o negócio da empresa. Já a pergunta 5
tem a intenção de verificar como a inovação é trabalhada
dentro da empresa, em termos de atividades de P&D,
investimentos, estratégias, etc. Dessa forma, procura-se
identificar necessidades da empresa e entender como os
serviços técnicos e tecnológicos dos Institutos da Unisinos
poderiam apoiar e promover a inovação empresarial.
Verificar se a empresa já tem um histórico de
relacionamento com a Universidade, bem como confirmar
se experiências passadas influenciaram na decisão de
não contratar os serviços dos Institutos. Além diso, buscase identificar se foi o primeiro contato da empresa com a
Unisinos, o que pode demonstrar a capacidade dos
Institutos de atrair novos clientes para a Universidade.
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(conclusão)
Questões

7. Que tipo de serviço a sua empresa
deixou de contratar dos Institutos
Tecnológicos? Como esse serviço foi
substituído?

8. Quais os motivos que levaram a
sua empresa a não contratar os
serviços dos Institutos Tecnológicos
da Unisinos?

9. O que seria necessário mudar
para a sua empresa contratar os
serviços dos Institutos Tecnológicos
da Unisinos?
10. Na sua opinião, os Institutos
Tecnológicos da Unisinos podem
contribuir para a inovação e o
desenvolvimento tecnológico na sua
empresa? Ou como eles poderiam
contribuir?
11. Como a sua empresa percebe a
relação dos Institutos Tecnológicos
com o conhecimento científico e a
pesquisa realizada na Unisinos?
12. Você poderia identificar pontos
positivos dos Institutos Tecnológicos
da Unisinos?

13. Você poderia identificar pontos
negativos dos Institutos Tecnológicos
da Unisinos?
14. O que você considera fundamental
para construir um relacionamento
duradouro entre os Institutos
Tecnológicos da Unisinos e as
empresas?

Objetivos
O objetivo é verificar como foi substituído o serviço não
contratado dos Institutos Tecnológicos. Essa questão
permite identificar se a demanda foi atendida por outro
fornecedor, o que pode demonstrar o nível de concorrência
no mercado atendido pelos Institutos. A empresa também
pode ter desenvolvido uma solução interna ou desistido do
serviço. Esse é um ponto importante, pois possibilita analisar
o comportamento do mercado não atendido pelos Institutos
da Unisinos.
Pretende-se explorar os motivos que levaram a empresa a
não contratar os serviços dos institutos tecnológicos da
Unisinos. As respostas das empresas devem indicar
convergências e/ou divergências da percepção dos
colaboradores da Unisinos.
A pergunta convida o entrevistado a refletir sobre as
mudanças que deveriam ocorrer para que a empresa
contratasse os serviços dos Institutos Tecnológicos. Essa
percepção do entrevistado é importante, pois ajuda a
identificar as mudanças que, caso implementadas pela
Unisinos, poderiam trazer novos clientes para os Institutos
Tecnológicos.
De acordo com os autores Hervas-Oliver et. al. (2012),
Spithoven, Clarysse e Knockaert (2011), Spithoven e
Knockaert (2012), os institutos podem apoiar as atividades
de P&D das empresas. Assim, essa questão tem por objetivo
identificar se os serviços dos Institutos da Unisinos estão
resultando em inovação e desenvolvimento tecnológico da
empresa, ou ainda como eles poderiam contribuir para isso.
Verificar se a empresa consegue perceber a relação dos
Institutos Tecnológicos com o conhecimento científico e a
pesquisa desenvolvida na Universidade.
A partir do ponto de vista da empresa não-cliente, busca-se
identificar forças e fraquezas dos institutos tecnológicos da
Unisinos. Por um lado, os pontos positivos devem mostrar
qualidades que precisam ser reforçadas pela Universidade,
pois agregam valor ao cliente. Por outro lado, os pontos
negativos indicam falhas que devem ser corrigidas, a fim de
atender as expectativas do mercado. Além disso, essas
questões podem evidenciar, sob a ótica da empresa, os
resultados das ações adotadas pela Universidade.
Entender os fatores que ajudam a construir um
relacionamento contínuo e promissor entre os Institutos
Tecnológicos da Universidade e as empresas.
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APÊNDICE E – CATEGORIAS DE ANÁLISE CONSOLIDADAS
(continua)
Categorias de Análise (Variáveis)
Acreditação de laboratórios e
serviços
Agilidade dos itts
Agilidade nos processos internos da
Universidade
Alinhamento da Universidade com o
Sistema de CT&I
Alinhamento dos itts com a
estratégia da Universidade
Aplicação do conhecimento
acadêmico nas atividades dos itts

Fonte
Entrevistas Literatura
X
X
X
X
X
X

Apoio às atividades de PD&I das
empresas
Articulação com o poder público
Atração de alunos na área
tecnológica
Autonomia na operação dos itts
Avaliação acadêmica

X

Dodgson e Staggs (2012) e
Hervas-Oliver et. al. (2012)
Hervas-Oliver et. al. (2012),
Spithoven; Clarysse e
Knockaert (2011), Spithoven e
Knockaert (2012)

X
X
X
X

Avanço tecnológico
Capacidade da empresa na área de
PD&I
Capacidade de investimento da
empresa
Compartilhamento de recursos
Comprometimento da equipe do itt
Confiança das empresas nos itts
Contratação de profissionais da
área
Cultura de inovação das empresas
Custo de manutenção da
infraestrutura
Desconhecimento sobre os itts
Desenvolvimento da identidade dos
itts

Referências

X

Dodgson e Staggs (2012)
Etzkowitz (2009) e Markman et
al. (2008)

X

Chesbrough (2003)

X

Stahler e Tash (1994)

X
X
X
X
X
X
X
X

Desenvolvimento regional

X

Exclusividade do serviço prestado
Exigência de certificações de
produtos
Existência prévia de competências
básicas na área
Existência prévia de relacionamento
com empresas
Foco no atendimento das
necessidades do mercado
Formação de alunos na área
tecnológica

X
X
X
X
X
X

Etzkowitz (2009), Deiaco et al.
(2012)
Arnold et al. (1998)
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(continuação)
Categorias de Análise (Variáveis)
Formação de estrutura
administrativa de apoio
Geração de conhecimento na área
tecnológica
Geração de empregos na área
tecnológica
Geração e atração de empresas na
área tecnológica
Gestão profissional dos itts
Horas docentes alocadas no itt
Imagem da Universidade
Imagem dos itts
Inflexão Tecnológica

Fonte
Entrevistas Literatura
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Infraestrutura de alta tecnologia

X

Inovação e melhoria de produtos e
processos

X

Intercâmbio de conhecimento com
outras Instituições
Interesse da empresa em contratar
os itts
Investimento empresarial em PD&I
Investimento público em PD&I
Melhorias nos processos das
empresas
Mudança de modelo mental da
"Universidade Tradicional"
Mudança de posicionamento no
mercado
Necessidade de desenvolver novos
conhecimentos
Necessidade de profissionais na
área tecnológica
Nível de desenvolvimento da
indústria local
Oferta de capacitações tecnológicas
Orientação acadêmica para
pesquisa
Participação em redes na área
tecnológica
Patentes
Percepção da necessidade de fazer
a inflexão tecnológica
Percepção de valor da empresa
Pesquisas na área tecnológica
Planejamento e gestão estratégica
da Universidade
Políticas públicas de fomento a
inovação

Referências

Albors-Garrigós; Del Val
Segarra e Rincón-Díaz (2010)
Albors-Garrigós; Del Val
Segarra; Rincón-Díaz (2010),
Arnold et al. (1998), Deiaco et
al. (2012), Metcalfe (2010) e
Zaharia e Gibert (2005)

X
X
X
X
X
X
X
X

Deiaco et al. (2012) e Zaharia e
Gibert (2005)

X

Hervas-Oliver et al. (2012)

X

Meyer Jr. (2005)

X

Deiaco et al. (2012) e Etzkowitz
e Leydesdorff (1998)

X
X

X
X
X
X
X
X

255
(conclusão)
Categorias de Análise (Variáveis)
Possibilidade de alocação de custos
nos projetos
Preços dos serviços
Premissa de sustentabilidade
econômica
Pressão para a universidade
corresponder às demandas da
sociedade
Pressão por inovação e melhoria de
produto
Problemas nos produtos e
processos
Produção empresarial
Profissionais na área tecnológica

Fonte
Entrevistas Literatura
X
X
X

Arnold et al. (1998) e HervasOliver et al. (2012)

X

Dodgson e Staggs (2012) e
Stahler e Tash (1994)

X

Hervas-Oliver et. al. (2012) e
Stahler e Tash (1994)

X

Dodgson e Staggs (2012);
Hervas-Oliver et al. (2012);
Lima e Teixeira (2001) e Stahler
e Tash (1994)

X

Arnold et al. (1998) e HervasOliver et al. (2012)

X

Albors-Garrigós; Del Val
Segarra; Rincón-Díaz (2010),
Etzkowitz e Leydesdorff (1998)
e Markman et al. (2008)

X
X

X

X
X

X

Transferência de conhecimento
Uso de recursos públicos na
implantação dos itts
Vinculação dos itts aos PPGs
Visão empreendedora dos docentes

X

X

Serviços tecnológicos
Situação econômica favorável

Arnold et al. (1998)

X

Relacionamento com empresas
Resultado da Universidade
Resultado econômico dos itts

X

X

Relação dos itts com os cursos
Relação dos itts com os outros
setores

Deiaco et al. (2012), Etzkowitz;
Ranga e Dzisah (2012), Martin
(2012)

X
X

Receita
Reconhecimento da Universidade
Redução de custos da empresa

X
X

Projetos tecnológicos
Proximidade geográfica entre
universidade e empresa
Qualidade do serviço
Qualificação e experiência de
mercado da equipe dos itts

Referências

X
X
X
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Pesquisas na área tecnológica

Infraestrutura de alta tecnologia

Relação dos itts com os cursos

Receita

Foco no atendimento das necessidades do mercado

Formação de alunos na área tecnológica

Interesse da empresa em contratar os itts

Inovação e melhoria de produtos e processos

Percepção de valor da empresa

Agilidade dos itts

Apoio às atividades de PD&I das empresas

Aplicação do conhecimento acadêmico nas atividades dos itts

Necessidade de desenvolver novos conhecimentos

Inflexão Tecnológica

Desenvolvimento regional

Mudança de modelo mental da "Universidade Tradicional"

0
0
10
13
5
11
2
16
12
2
10
3
2
2
5
1
4
3
4
3
2
1
0
2

17
13
3
0
2
2
2
2
9
6
1
2
1
0
2
4
4
1
7
1
6
2
0
3

14
10
0
3
22
15
12
2
4
3
0
7
0
0
1
8
6
2
0
4
1
3
9
1

11
5
22
2
0
2
7
3
5
0
2
0
0
3
0
5
0
1
0
0
3
0
4
0

9
11
15
2
2
0
22
0
2
3
0
3
1
0
0
2
0
0
0
0
0
9
3
0

27
12
4
9
5
2
2
0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
0
0
1
0
4
0
1

2
2
3
6
0
3
0
0
0
0
2
2
16
5
0
0
0
2
2
0
4
1
1
0

3
2
12
2
7
22
0
1
2
0
0
1
0
0
0
3
2
1
1
0
1
1
1
1

4
2
0
0
0
0
0
1
0
0
3
1
1
1
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
16
2
2
3
0
1
0
0
0
20
1
0
0
1
0
1
5
2
4
0
0
0
1

2
2
0
0
3
0
0
0
1
5
0
5
18
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0

2
2
0
1
0
1
0
0
0
16
0
0
0
18
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
10
0
1
2
0
0
20
0
2
0
3
0
0
2
0
0
1
1
2
0
0
0
5

2
3
7
2
0
3
1
1
0
2
3
0
0
5
3
0
1
1
3
1
2
0
7
0

5
5
1
2
0
0
0
1
0
0
2
3
1
1
0
0
1
1
2
1
0
0
0
1

9
11
8
10
2
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
3
2
1
1
0
1
5
0
2
1
1
0
0
1
0
8
0
3
1
1
0
0
1

1
0
1
4
0
0
0
0
2
5
0
2
2
0
0
4
0
1
0
0
2
1
0
0

TOTAL

Relacionamento com empresas

Projetos tecnológicos
Serviços tecnológicos
Pesquisas na área tecnológica
Relacionamento com empresas
Infraestrutura de alta tecnologia
Relação dos itts com os cursos
Formação de alunos na área tecnológica
Inovação e melhoria de produtos e processos
Receita
Foco no atendimento das necessidades do mercado
Apoio às atividades de PD&I das empresas
Aplicação do conhecimento acadêmico nas atividades dos itts
Agilidade dos itts
Percepção de valor da empresa
Necessidade de desenvolver novos conhecimentos
Inflexão Tecnológica
Avanço tecnológico
Desenvolvimento regional
Transferência de conhecimento
Patentes
Mudança de posicionamento no mercado
Premissa de sustentabilidade econômica
Vinculação dos itts aos PPGs
Geração e atração de empresas na área tecnológica

N° Co-Ocorrência

Serviços tecnológicos

0
0
14
17
11
9
3
8
27
2
8
2
2
2
5
5
6
5
3
6
2
3
1
4

Variáveis

N° Relações

Projetos tecnológicos

APÊNDICE F – MATRIZ DE CO-OCORRÊNCIAS DAS VARIÁVEIS-CHAVE

17 129 2193
16 109 1744
14 104 1456
16
77 1232
12
65
780
10
70
700
11
63
693
11
60
660
9
64
576
11
48
528
10
52
520
14
36
504
9
44
396
9
38
342
11
30
330
9
35
315
9
33
297
12
24
288
10
28
280
10
24
240
10
24
240
9
25
225
8
28
224
10
20
200
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APÊNDICE G – MAPA SISTÊMICO PRELIMINAR DA PESQUISA
5
Infraestrutura de
alta tecnologia
Premissa de
sustentabilidade
econômica

Foco no atendimento
das necessidades do
mercado

Relação dos itts
com os cursos

3

6

Agilidade dos itts

Aplicação do
conhecimento
acadêmico nas
atividades dos itts

4

2

4

Serviços
tecnológicos

Percepção de
valor da empresa

1
Pesquisas na
área tecnológica

6

2

Mudança de modelo mental
da "Universidade
Tradicional"

3

Inflexão
Tecnológica
Projetos
tecnológicos

Necessidade de
desenvolver novos
conhecimentos

Geração e atração
de empresas na
área tecnológica

Interesse da
empresa em
contratar os itts

Mudança de
posicionamento
no mercado

Receita
Patentes

Formação de alunos
na área tecnológica

Vinculação dos itts
aos PPGs

5

Apoio às atividades de
PD&I das empresas
Transferência de
conhecimento

Inovação e melhoria de
produtos e processos

Desenvolvimento
regional
1
Avanço
tecnológico

Relacionamento
com empresas

260

261

1 - Taxa administrativa

24 - Investimento público em infraestrutura de P&D

23 - Investimento público em PD&I

22 - Aquisição externa de PD&I das empresas

21 - Situação econômica favorável

20 - Investimento em equipamentos na implantação dos itts

19 - Investimento em obras e instalações na implantação dos
itts

18 - Uso de recursos públicos na implantação dos itts

17 - Formação de alunos na área tecnológica

16 - Receita

15 - Resultado econômico dos itts

14 - Relacionamento com empresas

13 - Serviços tecnológicos

12 - Proximidade geográfica entre universidade e empresa

11 - Projetos tecnológicos

10 - Pesquisas na área tecnológica

9 - Pesquisas dos PPGs vinculados aos itts

8 - Nº de alunos inscritos em capacitações tecnológicas

7 - Oferta de capacitações tecnológicas

6 - Custo de manutenção da infraestrutura

5 - Infraestrutura de alta tecnologia

4 - Patentes

3 - Formação de estrutura administrativa de apoio

2 - Bolsas de estudo pagas por projetos

1 - Taxa administrativa

APÊNDICE H – CORRELAÇÃO DE DADOS QUANTITATIVOS DA PESQUISA

1,00

2 - Bolsas de estudo pagas por projetos

(0,66)

1,00

3 - Formação de estrutura administrativa de apoio

(0,51)

0,54

1,00

5 - Infraestrutura de alta tecnologia

(0,18)

(0,69)

(0,02)

1,00

6 - Custo de manutenção da infraestrutura

(0,70)

0,82

0,62

(0,28)

1,00

7 - Oferta de capacitações tecnológicas

(0,42)

0,79

0,91

(0,61)

0,60

1,00

8 - Nº de alunos inscritos em capacitações tecnológicas

(0,33)

0,60

0,96

(0,43)

0,40

0,96

1,00

9 - Pesquisas dos PPGs vinculados aos itts

(0,36)

0,74

0,58

(0,35)

0,86

0,70

0,50

10 - Pesquisas na área tecnológica

(0,49)

0,94

0,40

(0,40)

0,85

0,63

0,41

0,95

1,00

11 - Projetos tecnológicos

(0,32)

(0,12)

(0,18)

0,95

(0,42)

(0,61)

(0,44)

(0,37)

(0,33)

1,00

0,91

(0,92)

(0,67)

0,96

(0,96)

(0,63)

(0,48)

(1,00)

(0,93)

(0,67)

1,00

13 - Serviços tecnológicos

(0,06)

0,02

0,33

(0,78)

0,99

0,28

0,10

0,95

1,00

(0,92)

0,36

14 - Relacionamento com empresas

(0,18)

0,18

0,82

(1,00)

0,87

0,79

0,67

0,95

0,81

(0,86)

0,21

0,96

1,00

0,29

(0,15)

(0,88)

(0,23)

(0,19)

(0,68)

(0,84)

(0,17)

0,04

(0,12)

0,41

(0,02)

(0,61)

16 - Receita

(0,15)

0,44

0,40

(0,31)

0,88

0,38

0,12

0,94

0,81

(0,58)

0,35

0,96

0,84

0,04

1,00

17 - Formação de alunos na área tecnológica

(0,38)

0,72

0,89

(0,37)

0,82

0,98

0,90

0,92

0,77

(0,46)

(0,76)

0,45

0,89

(0,60)

0,76

18 - Uso de recursos públicos na implantação dos itts

(1,00)

(1,00)

0,99

0,69

0,54

0,97

0,36

1,00

19 - Investimento em obras e instalações na implantação dos itts

(0,81)

(1,00)

0,88

0,68

0,14

0,74

0,73

0,82

1,00

20 - Investimento em equipamentos na implantação dos itts

(0,95)

(1,00)

0,90

0,56

0,63

0,93

0,08

0,95

0,61

1,00

21 - Situação econômica favorável

0,32

(0,91)

(0,74)

(0,64)

0,80

(0,80)

0,64

0,11

0,81

22 - Aquisição externa de PD&I das empresas

1,00

1,00

1,00

0,91

(1,00)

23 - Investimento público em PD&I

(0,12)

(0,76)

1,00

0,29

1,00

0,96

0,83

0,40

(1,00)

1,00

0,95

0,44

0,66

24 - Investimento público em infraestrutura de P&D

(0,55)

(0,26)

1,00

0,25

1,00

0,89

0,73

0,41

(1,00)

1,00

0,84

0,73

0,88

4 - Patentes

12 - Proximidade geográfica entre universidade e empresa

15 - Resultado econômico dos itts

(0,63)

0,68

(0,93)

(1,00)

(0,76)

(0,57)

1,00

1,00

1,00

(0,94)

(0,96)

1,00

0,20

(0,86)

1,00

1,00

1,00
(0,99)

1,00

0,22

(0,25)

1,00

1,00

0,52

(0,12)

1,00

0,89

1,00

