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RESUMO 

 

 

Desde que o desenvolvimento de países e regiões passou a ser percebido como dependente, 

dentre outras coisas, de seus esforços e resultados em ciência, tecnologia e inovação 

(LUNDVALL, 2005; NELSON, 2002; FREEMAN, 1995, 1998), a interação entre as instituições 

universidade e empresa (IUE) tem sido estimulada por governos e se constituído objeto de 

interesse de estudos acadêmicos em todo o mundo. Entretanto, as distintas naturezas, culturas e 

razões de ser de universidades e empresas associadas à complexidade intrínseca dos processos 

de criação e transferência de conhecimento impõem grandes desafios gerenciais a essas parcerias, 

o que, por sua vez, torna natural a suposição de que sejam significativos os seus custos 

transacionais. Dada a carência de trabalhos que utilizem essa abordagem (custo de transação) 

para compreensão da relação estabelecida na IUE, este estudo tem como objetivo geral analisar 

em que medida os pressupostos comportamentais e as dimensões dos custos de transação se 

expressam nas interações Universidade Empresa (IUE) e influenciam em seus resultados. Para 

tanto, realizou-se pesquisa de caráter descritivo-explicativo em 389 documentos contratuais que 

regem IUE financiadas pela FINEP no período de 2000 a 2010. A utilização de técnicas 

qualitativas e quantitativas de análise de dados, como análise de conteúdo e agrupamento 

hierárquico em uma amostra de 28 contratos de IUE, revelou que os pressupostos 

comportamentais e as dimensões em que tradicionalmente se divide a Teoria dos Custos de 

Transação (TCT) são pertinentes à análise da gestão da interação e influenciam os seus 

resultados. Como resultado, constatou-se que, embora as características dos atores e objetos da 

IUE possam contribuir para o aumento ou diminuição desses custos de transação, os aspectos 

gerenciais são as condições mais importantes para a mitigação dos efeitos da racionalidade 

limitada e da expectativa e possibilidade de ocorrência de comportamento oportunista por parte 

dos protagonistas das IUE. Evidenciou-se, ainda, que as interações estudadas apresentaram uma 

grande diversidade de resultados acadêmicos e tecnológicos e que esses se associaram mais 

fortemente aos fatores atenuantes “vinculação dos parceiros” e “interesse da empresa na 

consecução dos objetivos do projeto”. 

 

Palavras-chave: Custos de Transação; Interação Universidade-Empresa; FINEP 
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ABSTRACT 

 

 

Since the level of development of a country started to be related to its effort towards science, 

technology and innovation (LUNDVALL, 2005; NELSON, 2002; FREEMAN, 1995, 1998), 

the university-industry collaboration (UIC) has been stimulated by governments around the 

world and has become object of interest of academic studies. However, the distinct institutional 

nature of university and industries, associated to the complexity that involves the process of 

creation as well as knowledge transference, create management challenges to the partnerships 

making transactions costs high. Due to the lack of studies with such approach for a better 

understanding of the relation established in the UIC, this study aims to analyze to which extent 

behavioral assumptions and the dimensions of the transaction costs are present in the UIC and 

influence in the results. It was carried out a descriptive and explanatory research on contracts 

of UIC financed by FINEP, in the period between 2000 and 2010. The use of quantitative and 

qualitative techniques of data analysis, as the evaluation of the content analysis and hierarchical 

clustering in a sample of 28 UIC contracts, revealed that the behavioral assumptions and the 

dimensions proposed by the Theory of Cost Transactions are pertinent to the analysis of 

management collaboration and influence their results. Furthermore, it was noticed that, 

although the actor characteristics and the UIC object can interfere in the increasing or 

diminishing of transaction costs, the management aspects are the most important conditions for 

soothing the expectation and limited rationality effects and possibility of occurrence of 

opportunistic behavior by the protagonists of the UIC. It was also observed that the analyzed 

interactions showed a great diversity of academic and technological results which are strongly 

associated to the mitigating factors as “partner’s binding” and “industry interest on the 

achievement of the aims of the project”. 

Keywords: Transaction Costs; University-Industry Collaboration; FINEP 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

Sendo a inovação e o conhecimento elementos cada vez mais centrais e complexos da 

dinâmica e do crescimento de nações, regiões, setores, organizações e instituições 

(CASSIOLATO; LASTRES, 2005), pode-se afirmar que há forte correlação entre o grau de 

desenvolvimento de um país e seu esforço em ciência, tecnologia e inovação (FREEMAN, 

1995, 1998; NELSON, 2002; LUNDVALL, 2005).  

O processo de transformar resultados de pesquisas científicas em desenvolvimento 

tecnológico é facilitado na presença de infraestrutura adequada, recursos humanos qualificados 

e interação de arranjos sociais formais e informais, instituições públicas e privadas. Ou seja, o 

que Freeman (1995), Nelson (2002) e Lundvall (2005) apresentaram como Sistema Nacional 

de Inovação.  

Nesse contexto, Nelson (2002) argumenta sobre a importância da interação entre a 

empresa, com seu desenvolvimento em P&D; a universidade, com sua capacidade técnico-

científica; e o governo, a partir de suas políticas de incentivo à inovação industrial. Com isso, 

a interação entre universidade e empresa (IUE) tem sido estimulada por governos de todo o 

mundo e se constituído objeto de interesse de estudos acadêmicos. Motivações e interesses que 

levam ao estabelecimento da parceria, ao processo de cooperação em si, às suas barreiras e 

facilitadores, assim como, aos resultados alcançados conformam a base de análise para a 

compreensão do tema. (ANKRAH; TABBAA, 2015). 

O seu arranjo institucional pode ter finalidades variadas e formatos bastante diversos 

(BONACCORSI; PICCALUGA, 1996; PERKMANN; WALSH, 2007; PERKMANN et al., 

2013), desde interações tênues, como no oferecimento de estágios profissionalizantes, até 

vínculos extensos e intensos, como nos grandes programas de pesquisa cooperativa. 

(PLONSKI, 1994). As parcerias que têm como objetivo atividades de pesquisa e 

desenvolvimento com elevado conteúdo de investigação são mais propensas a gerar inovação 

(BODAS FREITAS et al., 2013), podendo, inclusive, ser considerado como um fator de entrada 

para outro tipo de IUE, a transferência tecnológica.  
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Conforme Gomes (2013), políticas públicas para o incentivo à ciência e tecnologia no 

país remontam à segunda metade do século XX e foram responsáveis pela criação das bases 

institucionais de suporte à CT&I. Dadas essas iniciativas, muitas conquistas foram realizadas 

por parte da comunidade científica, nas quais programas de pós-graduação foram fortalecidos 

e universidades colocadas em destaque. Nos últimos 20 anos1,  o Brasil aumentou 

aproximadamente 4,8 vezes o número de programas de pós-graduação, 4,0 vezes o número de 

mestres e 5,5 vezes o número de doutores. A publicação científica também registrou 

incremento: em 1996, o percentual de artigos brasileiros publicados em periódicos científicos 

indexados correspondia a 0,79% do total em relação ao mundo; em 2017, esse valor passou a 

ser de 2,58% (MCTI, 2018).  

Esforços mais concretos para incorporação da inovação nesse processo são verificados 

a partir da década de 1990. Desde então, políticas públicas têm sido desenvolvidas com linhas 

de ação para a expansão e consolidação do sistema nacional à CT&I. Apoio à formação de 

recursos humanos e à infraestrutura e fomento à pesquisa científica e tecnológica, a promoção 

da inovação tecnológica na empresa com a incorporação de novos instrumentos de 

financiamento à inovação através da subvenção econômica e instituição de marco regulatório 

são exemplos da centralidade que essas questões têm adquirido no Brasil nos últimos anos. 

(MCTI, 2013). 

Nesse contexto, foram criados os Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia, 

considerados conjuntamente como um marco no financiamento a atividades de CT&I pela 

regularidade do fluxo de recursos destinados à pesquisa (LEMOS; CARIO, 2015). Esses fundos 

são operados pela Financiadora de Estudos e Projetos em diversas modalidades de 

financiamento (FINEP, 2016). Dentre essas, destaca-se o financiamento não-reembolsável para 

apoio a projetos de CT&I submetidos por Instituições Científicas e Tecnológicas2 (ICTs) 

nacionais, que objetivam a geração de conhecimento e sua transferência para empresas de 

setores considerados estratégicos para o país. (RAPINI et al., 2014). De acordo com Silva 

(2015), os fundos setoriais atendem a áreas diversificadas e são, atualmente, responsáveis por 

importantes projetos no campo inovativo da indústria brasileira. 

                                                           
1 Em 1998, o Brasil possuía 449 programas de mestrado/doutorado, 12.351 mestres e 3915 doutores titulados; em 

2017, esses números eram 2138 programas, 50.306 e 21.591, respectivamente. (MCTI, 2018). 
2 Órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades 

de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico. (BRASIL, 2004). 
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Sobre a instituição de marco regulatório específico no tema, a Lei de Inovação (nº 

10.973/2004), sancionada em 2004 e alterada pela Lei nº 13.243/20163, tem como objetivo 

aumentar a eficiência econômica, o desenvolvimento e difusão de tecnologias com maior 

potencial de indução do nível de atividade e de competição no comércio internacional a partir 

da promoção da interação entre empresas, universidades e centros de pesquisa.  

Para estímulo ao processo de inovação nas empresas privadas, foi instituída a Lei do 

Bem (nº 11.196/05), que, entre outras medidas, sob determinadas condições, permite a redução 

de 50% do IPI incidente sobre equipamentos importados para P&D. (MOREIRA et al., 2007). 

Além disso, estabelece subvenções econômicas concedidas em virtude de contratações de 

pesquisadores, titulados como mestres ou doutores, empregados em empresas para realizar 

atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. 

Apesar da mobilização do governo em dinamizar a interação entre universidade e 

empresa, diversos estudos apontam que, no Brasil, o padrão de interação entre universidades e 

empresas é restrito a “pontos de interação” ou “manchas de interação”, nos quais se observam 

casos de sucesso dispersos e de caráter localizado, com evidentes desigualdades regionais 

técnico-científicas e de atividades inovativas (RAPINI, 2007; SUZIGAN; ALBUQUERQUE, 

2008, 2011; PUFALL et al.; 2012; SCHAEFFER et al. 2015). Além disso, o resultado 

experimentado pelo campo científico não tem se refletido em consolidação tecnológica das 

empresas. (GOMES, 2013). 

De acordo com os dados da Pesquisa de Inovação Tecnológica (PINTEC), realizada 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no período 2012-2014, do universo 

de 132.529 empresas com 10 ou mais pessoas ocupadas, 36,0% implementaram produtos ou 

processos novos ou significativamente aprimorados. Mas, a pesquisa revela que a inovação 

empreendida pelas empresas tipicamente “se mantém baseada no acesso ao conhecimento 

tecnológico através da incorporação de máquinas e equipamentos, que figura como a atividade 

considerada de importância alta ou média para 72,5% das empresas inovadoras pertencentes ao 

âmbito da pesquisa”. (IBGE, 2016).  

                                                           
3 As principais alterações relacionadas aos mecanismos de estímulos à interação universidade e empresa são: i) 

ampliação da definição de ICT; ii) mudanças quanto à permissão de compartilhamento de instalações, prestação 

de serviços tecnológicos, acordos de parcerias das ICT; iii) ampliação das possibilidades contratuais e de utilização 

de recursos de projetos de inovação; iv) mudança das funções dos Núcleo de Inovação tecnológica (NITs) e 

possibilidade deste ter personalidade jurídica própria (BRASIL, 2016; RAUEN, 2016).  Entretanto, por uma 

questão temporal, esses estímulos não atingem os projetos que são objeto deste estudo.    
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A dificuldade de transferir conhecimento científico para o setor produtivo pode ser 

explicada pela complexidade do processo de construção e manutenção da parceria.  Muitos 

estudos têm buscado identificar os fatores determinantes da interação universidade e empresa 

e/ou de seus resultados. Alguns fatores foram mapeados, mas sem o apoio de uma abordagem 

que possa explicar a associação desses para uma interação mais exitosa. Apesar de alguns 

trabalhos já terem apontado a necessidade de atenção para aspectos gerencias, dado o grande 

desafio que essas organizações enfrentam em trabalharem juntas (BSTIELER et al., 2014), essa 

temática ainda permanece pouco explorada.  Conforme Bruneel et al. (2016), a literatura atual 

tem privilegiado explicações estruturais do envolvimento da firma com universidades 

(tamanho, setor, proximidade geográfica, gastos com P&D).  

Além da natureza institucional distinta (SEGATTO-MENDES; ROCHA, 2005), que 

guarda diferenciação com relação a prioridades e procedimentos administrativos (STAL; 

FUGINO, 2005; SANTANA; PORTO, 2009; PERKMANN et al., 2011; SCHAEFFER et al., 

2015; DESIDÉRIO; ZILBER, 2016), podem ser motivações para conflitos da IUE aspectos 

relacionados a sigilo, confidencialidade, cláusulas de Propriedade Intelectual e Transferência 

de Tecnologia. (BRUNEEL et al., 2010; NOVELI; SEGATTO, 2012; OKAMURO; 

NISHIMURA, 2012; D’ESTE et al., 2013). Esse quadro favorece a possibilidade de ocorrência 

de custos de transação na IUE como já foi sugerido em alguns estudos. (BELKHODJA; 

LANDRY, 2007; BERCOVITZ; FELDMAN, 2007; BODAS FREITAS et al., 2013; ARAÚJO 

et al., 2015).  

A Teoria dos Custos de Transação se configura em uma abordagem promissora para o 

estudo da IUE, principalmente para aquelas parcerias de pesquisa institucional, com elevado 

conteúdo de investigação conjunta, realização prevista para médio ou longo prazo, que 

envolvem maior número de atividades, estão mais susceptíveis à incerteza e, por conseguinte, 

necessitam de maior esforço de coordenação. Algumas perguntas, entretanto, necessitam ser 

respondidas para avaliação dessa aplicabilidade.  

Neste sentido, questiona-se: Em que medida as dimensões conceituais 

(especificidade de ativos, incerteza e frequência) e os pressupostos comportamentais 

(racionalidade limitada e oportunismo) da TCT se relacionam com a IUE. Além disso, que 

fatores contribuem para o incremento e atenuação dos custos de transação dessas 
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interações? E como eles se relacionam com as características dos atores, objeto e gestão 

do contrato4 e os resultados da interação?  

 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

 

Dada a impossibilidade de acompanhamento das dimensões a serem estudadas durante 

o período de ocorrência das interações universidade-empresa e o fato de que essas necessitam 

ser regulamentadas formalmente, o estudo foi realizado a partir das informações registradas nos 

documentos contratuais5 da parceria.  

A fim de obter acesso a uma quantidade significativa de contratos e abranger projetos 

estabelecidos em todo território nacional, a pesquisa tem como fonte de dados os instrumentos 

contratuais, formalizados a partir de projetos de interação entre Universidades e Empresas, 

aprovados em editais da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), no período de 2000 a 

2010. 

Desse modo, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar, a partir dos documentos 

contratuais das IUE financiadas pela FINEP no período de 2000 a 2010, em que medida os 

pressupostos comportamentais e as dimensões dos custos de transação se expressam na 

IUE e influenciam em seus resultados. Como meio de atingir o objetivo geral e responder as 

perguntas de pesquisa, propõem-se os seguintes objetivos específicos (OE): 

OE1 – Qualificar os atores, o objeto do contrato e a relação estabelecida da IUE 

financiada pela FINEP;  

OE2 – Identificar como as dimensões conceituais e os pressupostos comportamentais 

da TCT se apresentam na IUE; 

                                                           
4 Referem-se aos contratos e seus anexos, ou seja, conjunto de documentos relativos ao contrato, a exemplo do 

plano de trabalho, correspondências da FINEP, relatórios técnicos. 
5 O instrumento contratual entre a FINEP e instituição pública ou entidade privada sem fins lucrativos, na 

modalidade não reembolsável, é denominado convênio. Para fins desta tese, entretanto, será utilizada a palavra 

contrato para referir-se aos documentos que compõem o instrumento legal de formalização da cooperação da 

universidade com a empresa para desenvolvimento do projeto que contém as informações necessárias à consecução 

dos objetivos da pesquisa. Além do convênio, o plano de trabalho e formulário da proposta submetida integram 

esses documentos 
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OE3 – Analisar os fatores incrementadores e atenuantes dos custos de transação das 

IUE;  

OE4 – Mensurar a relação entre o comportamento dos incrementadores e atenuantes dos 

CT e os determinantes da IUE; 

OE5 – Examinar a existência e a intensidade das relações entre os incrementadores e 

atenuantes dos custos de transação, determinantes e resultados alcançados pelas IUE 

financiadas pela FINEP. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

Embora, potencialmente a IUE gere benefícios para seus atores (CLOSS et al., 2012; 

PUFFAL et al., 2012; PERKMANN et al. 2013; LEMOS; CARIO, 2015; SCHAEFFER et al. 

2015), promova progresso econômico e melhorias para a sociedade, grandes desafios devem 

ser superados para o estabelecimento de uma relação exitosa. Neste sentido, governos em todo 

o mundo têm estabelecido políticas de incentivos à aproximação desses atores.  

No Brasil, dado o grande potencial de produção técnico-científica da universidade e o 

baixo grau de competência tecnológica instalada nas empresas (RAPINI, 2007; ZAWISLAK; 

DALMARCO, 2011; SUZIGAN; ALBUQUERQUE, 2011) a cooperação entre instituições de 

pesquisas, força produtiva e, governo são fundamentais para o funcionamento e sucesso dos 

Sistemas de Inovação.  

Entretanto, essa distância cognitiva entre os atores pode impor maior grau de dificuldade 

de entendimento entre as partes e capacidade de absorção do conhecimento gerado pela 

empresa. O que exige maior necessidade de coordenação da parceria e, portanto, maior 

compreensão dos seus aspectos gerenciais, temática pouco explorada pela literatura nacional. 

O financiamento público desempenha preponderante fator de estímulo nesse processo. 

Conforme apontado por Rapini et al. (2014), os diversos tipos de incerteza relacionados à 

inovação dificultam a alocação de recursos próprios da empresa para essa atividade. A 

propensão da empresa em investir em P&D é maior quando tem seus custos diminuídos pelo 

investimento do setor público, principalmente no caso de pesquisas mais distantes da aplicação 

industrial.  
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A FINEP, que representa uma das mais importantes instituições federais de fomento à 

inovação no país (THIELMANN, 2014; SILVA, 2015), se constitui como a fonte de dados 

deste estudo. No que diz respeito a sua representatividade no fomento a interação universidade, 

De Negri et al (2009) constataram que dentre as empresas que realizavam parcerias com grupos 

de pesquisa no Brasil, no período de 2000 a 2008, cerca de 76% se relacionavam com grupos 

de pesquisa apoiados por Fundos Setoriais. Esses fundos são gerenciados pela FINEP, como 

será explicado mais adiante, na seção 3.0 deste estudo. Com exceção do Fundo para o 

Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (FUNTTEL), os recursos dos demais 

fundos setoriais são alocados no FNDCT administrados pela FINEP (FINEP, 2016). 

A utilização dos contratos de projetos de IUE financiados por aquela instituição permitiu 

o estudo de projetos de desenvolvimento conjunto, que caracterizam as parcerias de pesquisa 

institucionais, com elevado conteúdo de investigação conjunta, realização prevista para médio 

prazo que, teoricamente, apresentam maior grau de envolvimento entre os parceiros e 

possibilidade de gerar resultados. E, ainda, o acesso a dados consolidados de projetos de 

interação de uma única fonte de informações, realizados em todo o território nacional e que 

abrangem diferentes áreas de pesquisa. 

Nesse sentido, este estudo se diferencia dos demais realizados no âmbito nacional sobre 

a temática que têm utilizado como fontes de informação dados secundários (levantamentos 

nacionais, análise de patente) e estudos de caso. Além disso, supera algumas barreiras 

enfrentadas por estudos no âmbito internacional, no que diz respeito ao acesso de dados. 

Conforme Perkman et al. (2013), esse tipo de IUE é empiricamente mais difícil de detectar 

porque não é tão facilmente documentado por registros acessíveis. 

A caracterização dos atores e do objeto da pesquisa com base nessa fonte de dados abre 

a possibilidade de conhecer os determinantes da IUE em situações reais, e não pela propensão 

dos atores em interagir. O aprofundamento da análise dos resultados a partir da amostra de 

contratos, por sua vez, também compreende um avanço nos estudos sobre a IUE porque permite 

identificar mais diretamente os resultados dessas interações, ampliando-os em relação àqueles 

detectados a partir de depósitos de patentes. No contexto nacional, isso se torna ainda mais 

relevante visto que ainda não há tradicionalmente a cultura do patenteamento.   

O fato de os projetos cooperativos pesquisados serem financiados pelo governo federal 

reduz o custo e o risco das pesquisas pré-competitivas, contribuindo positivamente para a IUE. 

(BELKHODJA; LANDRY, 2007; PERKMANN et al., 2011). Possibilita apontar a efetividade 
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desse tipo de investimento público para a inovação e até contribuir para fundamentação de 

decisões futuras quanto a investimentos, redefinição de formas de avaliação e incentivos às 

universidades e pesquisadores, de modo a maximizar as características que reduzem os custos 

de transação e influenciam positivamente a IUE.  

A utilização da abordagem dos custos de transação na IUE poderá contribuir para o 

avanço do conhecimento com relação às condições que determinam o incremento e atenuação 

dos seus custos de transação e em que medida influenciam em seus resultados. Nesse sentido, 

esta tese poderá servir de subsídio a políticas públicas e, de maneira mais prática, os achados 

dessa pesquisa podem, ainda, auxiliar na definição de condições contratuais que sejam mais 

eficientes, ou ser utilizados por órgãos de fomento, quando financiarem projetos, e, mesmo 

diretamente, por empresas e universidades que estejam colaborando entre si. 
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2 QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 

 

 

2.1 INTERAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA (IUE) 

 

 

O termo interação universidade e empresa pode ser utilizado para denominar muitas 

formas possíveis de relação entre esses dois atores, como será visto posteriormente. A relação 

de interesse desse estudo diz respeito à interação estabelecida formalmente com o objetivo de 

realizar pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Dessa maneira, antes da discussão sobre IUE, 

serão apresentados alguns conceitos que dizem respeito ao seu objetivo, a inovação.  

Na era do conhecimento, a inovação é um dos motores do crescimento econômico. A 

partir do desenvolvimento de atividades inovadoras, as empresas melhoram a eficiência, a 

estrutura organizacional e criam novas oportunidades de mercado, tornando-se mais 

competitivas. 

De acordo com Calderan e Oliveira (2013), a palavra inovação deriva do latim innovare 

e significa renovar ou introduzir novidades de qualquer espécie (BARBIERI; ÁLVARES, 

2004), “tornar algo novo” (BESSANT, 2003), converter uma ideia original em produção útil 

(GEORGSDOTTIR et al., 2003). Para Schumpeter (1982), o conceito de inovação tecnológica 

envolve a introdução de um novo bem; introdução de um novo método de produção; abertura 

de um novo mercado; conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas ou de insumos 

intermediários; e estabelecimento de uma nova forma de organização.  

A partir do grau de novidade envolvido no processo de inovação, Dosi (1988) distinguiu 

duas categorias: radical e incremental. Para Cassiolato (1996), o modelo radical está associado 

à adoção direta e imediata de um novo produto ou método no processo produtivo, que possui 

características novas e específicas que o distinguem totalmente dos modelos anteriores. Já o 

modelo incremental, constitui-se em uma melhoria ou aperfeiçoamento de um produto, da 

organização ou do processo de produção, sem que isso venha a provocar mudanças na estrutura 

da organização. Seja uma nova descoberta ou uma imitação, a inovação pode ocorrer em 

produtos, processos e/ou técnicas organizacionais.  
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Dados o risco e complexidade que envolvem o processo de inovação quando a empresa 

está interessada na exploração6 de novas capacidades, geralmente seu desenvolvimento 

depende de projetos de longo prazo e é mais susceptível de contar com apoio de fontes externas 

de conhecimento. O fato de a pesquisa básica ser desenvolvida essencialmente nas 

universidades faz com que estas sejam os parceiros externos mais requisitados quando a 

empresa está interessada nesse tipo de atividade (BERCOVITZ; FELDMAN, 2007).  

Segundo o Manual de Oslo (OCDE, 2005), a inovação pode ocorrer envolvendo 

mudanças nas atividades de quatro áreas da empresa: a) inovação de produto, caracterizada pela  

introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado no que concerne a 

suas características ou usos previstos; b) inovação de processo, quando há  implementação de 

um método de produção ou distribuição novo ou significativamente melhorado; c) inovação de 

marketing, que se configura em  um novo método de marketing com mudanças significativas 

na concepção do produto ou em sua embalagem, no posicionamento do produto, em sua 

promoção ou na fixação de preços; e d) inovação organizacional, construída a partir  de um 

novo método organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local 

de trabalho ou em suas relações externas.  

É importante salientar que a utilização do conceito de inovação, tal qual difundido pelo 

Manual de Oslo, pressupõe que a introdução do produto, serviço, processo inovador seja 

realizado no âmbito da empresa. Desse modo, a inovação é um possível resultado da IUE, que 

pode envolver a realização de atividades de pesquisa e/ou de comercialização tecnológica, 

como patenteamento, licenciamento (PERKMANN et al., 2013). Neste estudo, a interação 

universidade empresa a ser estudada refere-se ao processo de cooperação entre esses atores para 

a realização de atividades de inovação, ou seja, “etapas científicas, tecnológicas, 

organizacionais, financeiras e comerciais que conduzem, ou visam conduzir, à implementação 

de inovações”. (OCDE, 2005, p. 56). 

Essas atividades incluem a pesquisa e desenvolvimento que, de acordo com o Manual 

de Frascati (2002, p. 38), podem abranger a pesquisa básica, aplicada e o desenvolvimento 

experimental. A primeira consiste em trabalhos experimentais ou teóricos desenvolvidos 

                                                           
6 No contexto da IUE, alguns autores (BERCOVITZ; FELDMAN, 2007; HEMMERT et al;  2014; BRUNEEL et 

al., 2016) têm utilizado os termos exploration e exploitation para diferenciar o nível de radicalidade do objetivo 

do projeto em relação às atividades já desenvolvidas pela empresa: se o P&D realizado busca, no primeiro caso, 

explorar novas capacidades ou, no segundo, complementar aquelas já existentes no âmbito da empresa, 

respectivamente. 

 



24 
 

 
 

principalmente com a finalidade de adquirir novos conhecimentos sobre os fundamentos de 

fenômenos e fatos observáveis, sem considerar uma aplicação ou uso particular. Já a pesquisa 

aplicada, também se refere a trabalhos originais empreendidos com o objetivo de adquirir novos 

conhecimentos, entretanto é principalmente direcionada a um objetivo prático determinado. O 

desenvolvimento experimental, por sua vez, consiste em trabalhos sistemáticos com base em 

conhecimentos existentes obtidos pela pesquisa ou experiência prática para lançar a fabricação 

de novos materiais, produtos ou dispositivos, para estabelecer novos procedimentos, sistemas 

e serviços ou para melhorar os já existentes em P&D (OCDE, 2002).  

O caráter complexo e incerto da inovação foi descrito por Kline e Rosenberg (1986). 

Inicialmente, os autores explicam que, por definição, inovação implica criar o novo, como este 

contém elementos não conhecidos, não compreendidos e sobre o qual não se tem certeza, o 

processo inovativo implica gerenciamento de incerteza.  Além disso, os resultados da inovação 

dependem das forças de mercado (parte comercial) e forças de progresso nas fronteiras 

tecnológicas e científicas (parte tecnológica), e, mais que isso, da sincronização dessas forças. 

Por fim, o processo inovativo também é de difícil generalização e mensuração, uma vez que 

seus benefícios podem facilmente transcender os segmentos econômicos nos quais ele se 

originou, o que dificulta o mapeamento dos custos e benefícios dentro de um quadro único de 

classificação industrial. 

Diante das incertezas que envolvem a inovação e considerando que a pesquisa básica é 

latente no ambiente acadêmico (GOMES et al., 2014), a interação com esse tipo de organização 

pode possibilitar às empresas o acesso a informações que reduzam os riscos da parte tecnológica 

e a conexão de aspectos teórico e prático (SEGATTO, 1996).  Para Bodas Freitas et al. (2013), 

o envolvimento com ambiente acadêmico aumenta o potencial para geração de inovação porque 

é possível acessar amplas redes internacionais de cientistas qualificados, com competências 

heterogêneas. De outro lado, as universidades se beneficiam por meio do acesso a 

financiamento adicional e do contato com problemas do mundo real para o desenvolvimento de 

pesquisas (HOTTENROTT; LAWSON, 2017). 

Em reconhecimento desse fato, Mowery e Sampat (2010) apontam que os governos de 

todo o mundo industrializado lançaram inúmeras iniciativas, desde a década de 1970, para 

aproximar as universidades à inovação industrial. Muitas dessas iniciativas visam estimular o 

desenvolvimento econômico local com base na pesquisa universitária, por exemplo, através da 

criação de "parques científicos" localizados nas proximidades de campi universitários de 
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pesquisa, apoio a "incubadoras de empresas" e de fundos públicos "capital semente", e na 

organização de outras formas de instituições "ponte" a fim de promover a inovação industrial. 

Nesse contexto, o interesse científico pelo tema tem sido crescente. De acordo com 

Segatto-Mendes e Sbragia (2002), vários aspectos têm sido estudados para a compreensão dessa 

integração, tais como: motivação e interesses que levam ao estabelecimento da parceria, 

processo de cooperação em si, suas barreiras e facilitadores e, ainda, os resultados esperados 

pelas partes. A partir de uma revisão sistemática de literatura realizada sobre IUE para o período 

de 1990 a 2014, Ankrah e Tabbaa (2015) ratificam a importância desses aspectos como 

fundamentais para a compreensão do tema. 

Para maior compreensão do processo de cooperação desses atores, as próximas seções 

são dedicadas à apresentação dos modelos de interação universidade-empresa, suas motivações, 

barreiras, determinantes e resultados. 

 

 

2.1.1 Os modelos de interação Universidade-Empresa 

 

 

Como apontado anteriormente, contribui para a geração da inovação a integração de três 

atores: a universidade, a empresa e o governo. A forma pela qual interagem e o nível de 

interação entre eles têm sido objetos de estudo e são explicados em muitas teorias, como, por 

exemplo, o Triângulo de Sábato (PLONSKI, 1994) e os muitos modos de Triple-Helix 

(ETZKOWITZ, 2003).  

O Triângulo de Sábato descreve três atores fundamentais no apoio às atividades de 

investigação com base em tecnologia da inovação, impulsionando o desenvolvimento 

econômico: governo, indústria e infra-estrutura científico-tecnológica (SÁBATO; BOTANA, 

1968). Ainda para esses autores, o sistema de relações entre os três elementos se representaria 

pela figura geométrica de um triângulo (Figura 1), em que cada um deles ocuparia um dos 

vértices, sendo que o governo representaria o vértice superior e os outros dois atores, os vértices 

da base do triângulo. As relações ocorreriam entre os componentes de cada vértice (intra-

relações), entre pares dos vértices (inter-relações vertical e horizontal) e entre uma sociedade, 

na qual funciona o triângulo, e o exterior (extra-relações).  
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De acordo com Plonski (1994), as inter-relações são as mais interessantes de serem 

exploradas porque evidenciam o fato de ser o esforço de aprimoramento das intra-relações e 

também por chamarem atenção para a necessidade de uma sociedade ter seu triângulo integrado. 

Nestas, as inter-relações horizontais detêm papel fundamental porque constituem a base do 

triângulo e são mais difíceis de serem estabelecidas. 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Sábato e Botana (1968, p.7) 

 

Uma outra estrutura conceitual para analisar a relação entre governo, universidade e 

empresa é o Modelo da Tripla Hélice (Figura 2), popularizado por Etzkowitz. Etzkowitz e 

Leydesdorff (2000) propõem um arranjo organizacional desses atores em espiral a fim de 

representar um modelo mais evoluído que o anterior, pois consideram três dinâmicas 

interligadas: transformações institucionais, mecanismos evolutivos e a nova posição da 

universidade. Ou seja, a tripla hélice enfatiza o aumento da interação entre os atores 

institucionais nos sistemas de inovação, em adição às ligações entre as esferas institucionais, e 

a possibilidade de uma esfera desempenhar funções antes exclusivas das outras duas.  

A centralidade das universidades, no modelo proposto por Etzkowitz e Leydesdorff 

(2000), está associada à crescente sofisticação das atividades de pesquisa e desenvolvimento 

(P&D), necessária à geração de inovações. Nesse contexto, o papel das universidades adquire 

maior relevância, uma vez que estas ainda se apresentam como locus principal de geração de 

novos conhecimentos (NELSON, 2002; GOMES et al., 2014; RAPINI et al., 2014). Ou seja, 

além de provedoras de capital humano qualificado, essas instituições podem atuar no sistema 

de inovação a partir da produção de conhecimento aplicável à produção industrial. 

 

Figura 1 - Triângulo de Sábato 
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Figura 2 - Modelo Tripla Hélice das relações Estado-Universidade-Empresa 

 

 

Fonte: Adaptado de Etzkowitz e Leydesdorff (2000, p.3) 

 

Apesar de se configurar como um modelo extremamente reconhecido, a aplicação da 

IUE como no formato de tripla hélice não é um processo fácil. O estabelecimento das interações 

entre os atores e o papel desempenhado por eles, tal qual prevê o modelo, envolve o 

desenvolvimento de um ecossistema para a inovação que necessita de uma dinâmica própria e 

apoio de vários fatores intervenientes, como foi a experiência exitosa do Vale do Silício. Dessa 

forma, ainda que a relação estabelecida entre os três atores tenha potencial para se configurar 

como tripla hélice, sua dinâmica pode não acontecer na prática. No contexto nacional, por 

exemplo, muitas experiências ocorrem tão somente por impulso do governo, como representado 

na Figura 1. Nesse sentido, mais do que o enquadramento em um ou outro modelo, a 

compreensão da interação exige a observação sobre o sistema de relações estabelecidas entre 

os atores. 

Ainda que muitas vezes financiadas pelo governo, essas interações são comumente 

denominadas de interação universidade empresa (IUE), ou representada pelas siglas IU (do 

inglês industry-university) ou UIC (do inglês university-industry research colaboration). Além 

das diversas denominações, não há precisão quanto à utilização do termo universidade-empresa. 

Bodas Freitas et al. (2013, p.51) apontam que “transferência de conhecimento universidade-

empresa” pode referir-se a uma gama de interações em diferentes níveis que podem ser baseadas 

em contrato ou não. González-Pernía et al. (2013) explicam que a pesquisa colaborativa entre 

universidade e empresa é um dos mecanismos pelos quais a interação entre essas instituições 
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pode ocorrer, pois é possível que elas interajam também através do licenciamento de 

propriedade intelectual (patentes, know-how; segredos industriais), startups de universidades, 

joint ventures de pesquisa, pesquisa contratual e consultoria.  

Desta forma, o arranjo institucional da cooperação IUE pode ter finalidades variadas e 

formatos bastante diversos, desde interações tênues, como no oferecimento de estágios 

profissionalizantes, até vínculos extensos e intensos, como nos grandes programas de pesquisa 

cooperativa (PLONSKI, 1994). A importância do entendimento sobre as relações 

organizacionais que podem ser constituídas na IUE está relacionada aos efeitos que essas 

interações têm sobre os processos de inovação.  

De acordo com Bodas Freitas et al. (2013), o modo tradicional de governança das 

interações formais entre universidade e empresa se constituía de um relacionamento direto entre 

a empresa e o cientista acadêmico individual. Com o passar do tempo, continuam os autores, o 

número de acordos entre a empresa e a universidade aumentou e, em muitos países, esse 

fenômeno ocorreu paralelo ao desenvolvimento de infraestruturas de apoio à difusão do 

conhecimento da universidade para a empresa. Atuando no fomento de parcerias de pesquisa, 

no gerenciamento e proteção da propriedade intelectual e na avaliação da viabilidade comercial 

de tecnologias, os escritórios de transferência de tecnologia têm papel fundamental na 

comercialização do conhecimento científico (GONZÁLEZ-PERNÍA et al., 2013).  

Uma tipologia bastante referenciada (REIS, 1998; LIMA; TEIXEIRA, 2001; 

CALDERAN; OLIVEIRA, 2013) nos estudos sobre a IUE é a proposta por Bonaccorsi e 

Piccaluga (1996), que distingue seis modalidades de cooperação, baseadas no grau de 

comprometimento de recursos organizacionais estabelecidos entre os pares, na duração do 

arranjo e em seu grau de formalização. Essas modalidades incluem desde interações pessoais 

informais, formais, com utilização de intermediários, acordos formais sem objetivos definidos, 

até criação de estruturas focalizadas para interação.  

No Brasil, estudos têm diferenciado o tipo de relação estabelecida entre universidades e 

empresas a partir da classificação do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq, que 

consideram quatorze tipos possíveis de relacionamento. (RAPINI; RIGHI, 2006; SESSA et al., 

2007; PUFFAL et al., 2012; VILELLA; ALMEIDA, 2012). 

Mais recentemente, Perkmann e Walsh (2007) esclarecem que, em seu espectro mais 

amplo, as ligações entre universidade e empresa podem contemplar parcerias de pesquisa, 

serviços de pesquisa, empreendedorismo acadêmico, transferência de recursos humanos, 
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interação informal, comercialização de direitos de propriedade e publicações científicas. Assim, 

para os autores, as parcerias de pesquisa e serviços de investigação se caracterizam por um alto 

nível de envolvimento relacional (relações); pelo empreendedorismo acadêmico e transferência 

de recursos humanos – nível médio (mobilidade); e pela comercialização de PI – nível baixo de 

envolvimento (transferência). O uso de publicações científicas, conferências e redes de trabalho 

pode acompanhar todas as formas.   

Além do grau de formalização, segundo Hall (2004), esses relacionamentos podem 

variar quanto à frequência de transações, relevância percebida por cada parte e graus diversos 

de simetria informacional e transacional (SEGATTO-MENDES; MENDES, 2006). A CEPAL 

(2010) utiliza os canais de interação para analisar a complexidade e diferenciar os tipos de IUE. 

Aqui, o nível de complexidade resulta da combinação de vários fatores: direção da relação (uni-

bi-direcional), nível de formalidade (alta-baixa), horizonte temporal (curto-longo) e tipo de 

conhecimento transferido (tácito-explícito).  

Dada a diversidade de critérios utilizados pelos autores em suas classificações para 

diferenciar as formas pelas quais a universidade e empresa interagem, há dificuldade de 

estabelecer uma relação direta entre as mesmas. No entanto, a partir do grau de envolvimento 

proposto por Perkmann e Walsh (2007), é possível estabelecer7 um contínuo e situar as demais 

classificações citadas anteriormente, levando em consideração também o grau de formalização 

das relações. A visualização desse contínuo pode ser feita no Quadro 1, onde se apresentam as 

diferentes classificações e modalidades. 

 

 

                                                           
7 É importante compreender que as classificações não são estanques e nem possuem um padrão rígido. As relações 

estabelecidas entre universidade e empresa podem ter diferentes características, objetivos e resultados. Desse 

modo, a relação estabelecida entre as diversas classificações é apenas uma tentativa de mostrar como estão 

interligadas quando se coloca em foco o grau de envolvimento e complexidade da relação.   



3
0
 

 Quadro 1 - Modalidades de IUE segundo o grau de envolvimento dos parceiros 

 Fonte: Construção da autora 

    (+)

 (-)
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Conforme pode ser visualizado no Quadro 1, o alto grau de envolvimento está na parte 

superior do contínuo e caracteriza as interações de “relacionamento”. Para Perkmann e Walsh 

(2007), essas interações envolvem os serviços e parcerias de pesquisa e também podem 

representar as relações de terceira parte, os acordos formais sem e com alvo definido e a criação 

de estruturas focalizadas de Bonaccorsi e Piccaluga (1996) e, ainda, as pesquisas científicas, 

atividades de engenharia e desenvolvimento de software, expressos pelos relacionamentos 1 a 

6 do Diretório de Grupos do CNPq. O médio grau de envolvimento indica as relações de 

“mobilidade”, que, para Perkmann e Walsh (2007), representam o empreendedorismo 

acadêmico e transferência de recursos humanos, e também podem denotar as relações pessoais 

informais ou formais, de Bonaccorsi e Piccaluga (1996), e os treinamentos de pessoal, expostos 

nos relacionamentos 12 e 13 do Diretório de Grupos do CNPq. Finalmente, o baixo grau de 

envolvimento encontra-se na última coluna do contínuo e caracteriza as interações de 

“transferência”, a exemplo de comercialização de direitos de propriedade intelectual 

(PERKMANN; WALSH, 2007), transferências de tecnologia e fornecimento de insumos 

materiais, referentes aos relacionamentos 7, 8, 11 e 12 do Diretório de Grupos de pesquisa do 

CNPq. 

De acordo com Mowery e Sampat (2010), em alguns casos, essas iniciativas constroem 

uma longa história de colaboração entre universidades e pesquisadores da indústria, que 

refletem as características estruturais únicas de sistemas universitários nacionais e seu ambiente 

industrial. Em outros casos, no entanto, essas iniciativas são baseadas em um mal-entendido 

dos papéis desempenhados por universidades nos sistemas de inovação, bem como os fatores 

que sustentam as suas contribuições para a indústria e inovação. 

Os vínculos com alto envolvimento relacional são de maior interesse, conforme 

apontam Perkmann e Walsh (2007), porque facilitam a construção e manutenção de 

relacionamentos interorganizacionais por um longo período de tempo e são projetados para 

gerar resultados de alta relevância.  Isso porque, conforme Bodas Freitas et al. (2013), os 

projetos realizados a partir de contratação institucional são os que geralmente possuem elevado 

conteúdo de investigação básica e também maior propensão a gerar inovação. 

As parcerias de pesquisa se configuram por acordos formais entre os atores com o 

objetivo de cooperar em atividades de pesquisa e desenvolvimento, são apoiadas, em sua 

maioria, por fundos públicos no contexto de programas governamentais e podem resultar em 

atividades de transferência (PERKMANN; WALSH, 2007). Já os serviços de pesquisa, 
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representados por pesquisa contratada e consultoria acadêmica, continuam os autores, 

caracterizam-se pelas empresas determinarem unilateralmente os objetivos específicos e 

entregáveis em troca de pagamento ao pesquisador acadêmico ou universidade. Assim, se 

comparado às parcerias de pesquisa, esse tipo de interação tem menor grau de liberdade 

acadêmica, custos de entrada comparativamente baixos e requer baixos níveis de capacidade de 

absorção. 

De acordo com Suzingan e Albuquerque (2011), nos sistemas de inovação dos países 

desenvolvidos, é possível caracterizar a existência de circuitos de retro-alimentação positiva 

entre essas duas dimensões. Fluxos de informação e de conhecimento correm nos dois sentidos. 

Por um lado, as universidades e os institutos de pesquisa produzem conhecimento que é 

absorvido por empresas e pelo setor produtivo, e, por outro, as empresas acumulam 

conhecimento tecnológico que suscita questões para a elaboração científica.  

O sucesso da IUE nos países desenvolvidos pode estar relacionado ao fato de que nesses 

países a universidade é mais requisitada pelas empresas para o desenvolvimento de pesquisas 

radicais, por empresas que já fazem P&D e, portanto, já têm capacidade de absorção, até mesmo 

porque contam com pessoal qualificado em seu quadro interno. Esses aspectos, além de 

indicarem a presença de competência técnica, apontam para a maior proximidade das 

organizações, fatores decisivos na formação e desempenho das IUE. (BRUNEEL et al., 2010; 

D’ESTE et al., 2013; BSTIELER et al., 2014).  

Em países em desenvolvimento, esse tipo de interação é ainda mais necessário para 

geração de inovação, uma vez que há baixo nível de atividades de P&D desenvolvidas pelas 

firmas e a maior parte das atividades de P&D é realizada pelo setor público, via empresas 

estatais, instituições de pesquisa e universidades federais. No caso do Brasil, estudos sinalizam 

para o papel crucial de interação entre as instituições científicas e empresas nesse processo,  

“for each economic or social success case in Brazil, there is a public research 

institute and/or a university in a supporting role. This relationship that lies 

behind most Brazilian products with comparative advantages in the 

international market was built during a long historical process of learning and 

accumulation of scientific knowledge and technological competencies”. 

(SUZIGAM; ALBUQUERQUE, 2011, p. 4) 8 

                                                           
8Tradução livre: “para cada caso de sucesso econômico ou social no Brasil, há o apoio de um instituto público de 

pesquisa e / ou uma universidade”. Essa relação que está por trás da maioria dos produtos brasileiros com vantagens 

comparativas no mercado internacional foi construída durante um longo processo histórico de aprendizagem e 

acumulação de conhecimento científico e competências tecnológicas.  
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Entretanto, os autores apontam que o sistema nacional de inovação ainda apresenta-se 

pouco dinâmico em termos de interações estabelecidas entre as universidades e as empresas, o 

que possivelmente também pode ser explicado pela distância cognitiva entre essas instituições.  

Para uma alteração desse quadro, é necessário entender quais razões explicam a IUE e quais as 

principais barreiras ao seu empreendimento. Assim, a próxima seção é dedicada à apresentação 

de fatores que contribuem para IUE e seus resultados. 

 

 

2.1.2 Motivações e barreiras  

 

 

As razões para a interação universidade-empresa estão relacionadas em grande parte à 

oportunidade de acesso a recursos. Historicamente, as empresas em países desenvolvidos têm 

buscado diminuir seus custos de P&D e, em países emergentes, a maioria delas não tem 

capacidades internas para desenvolver essas atividades (ZAWISLAK; DALMARCO, 2012; 

PERKMANN et al., 2011; CUNICO et al., 2015). Com relação às universidades, Mowery e 

Sampat (2010) apontam o crescimento mais lento do financiamento público e, em geral, o 

aumento da concorrência por financiamento em pesquisa acadêmica como os principais 

motivos pelos quais aquelas buscam relações mais estreitas com a indústria. Essa receita de 

pesquisa externa permite que os pesquisadores garantam o financiamento de equipamentos e 

assistência de pesquisa. (HOTTENROTT; LAWSON, 2017). 

Mesmo com a possibilidade de incorrer em custos transacionais, a decisão de colaborar 

externamente pode estar relacionada ao fato de que, conforme Antonelli (2008), a empresa tem 

o número de atividades complementares que podem ser internalizadas e limitadas pelos seus 

custos internos. Assim, mesmo que a empresa desejasse realizar o P&D hierarquicamente, a 

limitação de recursos pode influenciá-la a buscar vias alternativas: mercado ou a governança 

híbrida.  

Como explicam Bodas Freitas et al. (2013), é conveniente para a empresa buscar 

competências complementares fora de seus limites porque, no contexto de crescente 

complexidade de produtos, é demasiadamente caro integrar verticalmente todas as 

competências necessárias para desenvolvê-los. Construindo relacionamentos com 

universidades, por exemplo, as empresas podem se proteger contra o risco de desenvolvimento 
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da tecnologia “errada”, podendo se envolver em vários processos de inovação ao mesmo tempo. 

(BODAS FREITAS et al., 2013). 

Envolvendo ou não maior incerteza, a possibilidade de divisão dos riscos da pesquisa 

com a universidade, que possui pessoal capacitado, e, ainda, compartilhando os custos de 

desenvolvimento quando os projetos são financiados, a governança híbrida se apresenta como 

uma alternativa considerada vantajosa para a empresa, como acontece com os projetos 

financiados pela FINEP, principalmente, no caso dos não reembolsáveis.  

Além das motivações de ordem financeira, outros fatores ainda são apontados como 

razões para o início da IUE: por parte da universidade, o interesse na formação de recursos 

humanos, atualização das capacidades científicas e tecnológicas, difusão e aplicação dos 

resultados de pesquisa; e, por parte da empresa, ter soluções para problemas específicos, 

desenvolver capacidades, obter estratégias inovadoras de longo prazo a fim de obter 

competitividade. (CEPAL, 2010; SCHAEFFER et al., 2015). Perkmann et al. (2011) 

acrescentam ainda: assistência em programas de P&D, possibilidade de participação em redes 

focadas em áreas técnicas ou científicas específicas e benefícios genéricos, como oportunidades 

para captação de mão de obra qualificada e reputação. 

Ainda conforme esses autores, um conjunto de barreiras à IUE está enraizado nas 

diferenças estruturais entre universidades e empresas. Enquanto os pesquisadores universitários 

operam no reino da ciência aberta, no qual os resultados da investigação são publicados 

livremente, as empresas muitas vezes buscam estratégias proprietárias que envolvem sigilo e 

proteção da propriedade intelectual (BRUNEEL et al, 2010). Além disso, a ciência acadêmica 

tende a ser orientada para o longo prazo, a pesquisa movida pela curiosidade, enquanto as 

empresas estão interessadas em resultados de curto e médio prazo.  

Um segundo conjunto de barreiras está relacionado com os aspectos gerenciais. Nessa 

categoria, Perkmann et al. (2011) destacam regras e regulamentos impostos por universidades 

ou agências de financiamento do governo, sobretudo a questões relacionadas à 

confidencialidade, propriedade intelectual e o papel de escritórios de transferência de 

tecnologia.  

Bruneel et al. (2010) também tinham se preocupado com esses desafios impostos à IUE, 

entretanto especificaram uma modalidade de barreiras relacionadas apenas às questões de PI, 

que envolvem: a tendência dos escritórios de transferência de tecnologia a exagerar na avaliação 

da pesquisa ou ter expectativas irreais em relação à tecnologia; os potenciais conflitos por 
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pagamento de royalties provenientes de patentes ou outros direitos de PI; preocupações com 

confidencialidade; regras e regulamentações impostas por universidades e agência de fomento; 

ausência ou pequena experiência de escritórios de tecnologia.  

Bstieler et al. (2014) apontam que essas negociações são tão difíceis e demoradas que, 

muitas vezes, o custo de montar um projeto de pesquisa e negociar os termos pode ser maior do 

que o valor da pesquisa proposta. Esse empreendimento se torna ainda mais custoso se levada 

em consideração a necessidade de governança do projeto à medida que a colaboração se 

desdobra.  A negociação se torna mais difícil nas colaborações em que a distância cognitiva – 

as diferenças de valores, normas e mentalidade entre os parceiros da interação – é maior. 

(MUSCIO; POZZALI, 2012) 

Essa distância cognitiva se assemelha a outra categoria de barreira IUE proposta por 

Bruneel et al. (2010) e que está relacionada ao fato de que, enquanto a universidade é 

extremamente orientada para a pesquisa pura e para o longo prazo, a empresa é orientada para 

a pesquisa aplicada e de curto prazo. Ainda sob essa perspectiva, os autores inserem a falta de 

entendimento mútuo sobre as expectativas e práticas de trabalho. Dessa forma, é possível 

perceber que essas barreiras de orientação propostas por Bruneel et al. (2010) se aproximam 

das barreiras estruturais propostas por Perkmann et al. (2011) e do conceito de distância 

cognitiva de Muscio e Pozzali (2012). Além dessas barreiras, existem também as 

organizacionais ou gerenciais, que englobam, além das expectativas e práticas de trabalho, as 

transações de PI, conforme proposta de Perkmann et al. (2011). 

No Brasil, a dificuldade que esses aspectos impõem à IUE está relacionada à indefinição 

de políticas de licenciamento e comercialização de tecnologias das universidades (FUJINO; 

STAL, 2007), complexidade envolvida nos direitos de propriedade de uma tecnologia, marco 

regulatório e legal e, ainda, a falta de experiência no âmbito jurídico para contratos 

internacionais. (DESIDÉRIO; ZILBER, 2016). Estes últimos autores identificaram ainda, em 

seu estudo, o excesso de burocracia das universidades, a falta de experiência das empresas em 

absorção de tecnologias embrionárias, sobrecarga dos pesquisadores e recursos e estruturas 

insuficientes como obstáculos organizacionais à IUE.  

As barreiras relacionadas à natureza estrutural/orientação e características 

organizacionais/transação de PI também dificultam o gerenciamento de projeto. Essas barreiras 

relacionais podem impactar a IUE, mesmo antes do início do processo, com excesso de 

salvaguardas contratuais. Segatto-Mendes e Rocha (2005) constataram a presença de cláusulas 



36 
 

 
 

sobre sistemas formais de controle e auditoria e a restrições orçamentárias, relativas a interesses 

divergentes, que buscavam o controle sobre resultados não pecuniários, e também observaram 

fontes de assimetria informacional em contratos firmados entre universidade pública e 

empresas. Esses autores demonstraram, entretanto, ser possível aplicar a Teoria da Agência às 

cooperações entre universidades e empresa para desenvolvimento tecnológico de produtos e/ou 

processos. 

Outro aspecto complicador do gerenciamento da IUE é a incerteza. Conforme Bruneel 

et al. (2010), a IUE envolve altos níveis de incerteza, porque o processo de pesquisa é cercado 

de muitas incógnitas. Diante disso, é quase impossível especificar antecipadamente as suas 

atividades subsequentes e resultados a serem alcançados. Nesse contexto, são dificultados: o 

processo de negociação do contrato, devido à pequena precisão dos termos a serem negociados; 

o acompanhamento das atividades, uma vez que há pouca referência que permita comparação 

entre aquilo que foi planejado e executado; e, portanto, a avaliação de alcance dos resultados.  

Assim, embora potencialmente a IUE gere benefícios para seus atores, grandes desafios 

devem ser superados para o alcance dos resultados almejados. Esses podem ser distintos para 

cada um dos atores da relação, conforme será apresentado na próxima seção. 

 

 

2.1.3 Resultados da IUE 

 

 

Neste estudo, a interação universidade-empresa (IUE) estudada refere-se ao processo de 

cooperação entre esses atores para a realização de atividades de inovação, ou seja, “etapas 

científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais que conduzem, ou visam 

conduzir, à implementação de inovações” (OCDE, 2005, p. 56). Essas atividades, de acordo 

com o Manual de Frascati (2002, p. 38), podem abranger a pesquisa básica e a aplicada e o 

desenvolvimento experimental. Dessa maneira, os resultados desse tipo de IUE são mais 

amplos que a inovação. 

A pesquisa básica consiste em trabalhos experimentais ou teóricos desenvolvidos com 

a finalidade de produzir novos conhecimentos sobre os fundamentos de fenômenos e fatos 

observáveis, sem considerar uma aplicação ou uso particular. Já a pesquisa aplicada, além de 

estar vinculada à produção de novos conhecimentos, direciona-se, principalmente, a um 

objetivo prático determinado. O desenvolvimento experimental, por sua vez, consiste em 
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trabalhos sistemáticos com base em conhecimentos existentes, obtidos pela pesquisa ou 

experiência prática, para lançar a fabricação de novos materiais, produtos ou dispositivos, 

estabelecer novos procedimentos, sistemas e serviços, ou melhorar os já existentes em P&D. 

(OCDE, 2002).  

Nesse contexto, os resultados da IUE podem contemplar desde a publicação de artigos, 

formação de recursos humanos, patentes, até a inovação. Em linha com os conceitos 

apresentados no início desta seção, podem ser identificados como inovação os resultados da 

IUE que respondam aos desafios do ambiente de negócios, incluindo produto, processo, 

ferramentas, materiais, habilidades e conhecimento implementados para melhorar o 

desempenho da empresa e/ou explorar oportunidades de mercado. (GOMES et al., 2014). 

Esses resultados podem ser divididos sob a perspectiva de alinhamento aos objetivos 

básicos dos parceiros da IUE. Assim, além das publicações de pesquisas, Punfall (2012) aponta 

como resultados da IUE, mais voltados para as universidades, a geração de informação 

tecnológica e científica, capacidades e capital humano, redes de capacidades científicas e 

tecnológicas e novos objetivos e pesquisas a serem realizadas. Tais ações são expressas a partir 

da formação de estudantes, produção de teses e dissertações, surgimento de novos projetos de 

pesquisa, publicações de artigos científicos. 

Os resultados tecnológicos são mais difíceis de alcançar, pois exigem a realização de 

mais etapas de pesquisas e outras atividades até a implementação da inovação, principal 

interesse da empresa. Dessa maneira, os diversos produtos das etapas necessárias ao seu alcance 

também podem se constituir resultados mais diretamente aplicados à empresa. Esses resultados 

compreendem, então, melhorias de processos, aplicação de metodologia, protótipos, patentes, 

softwares, novos produtos e artefatos, spin-off. (PUNFALL, 2012). 

Araújo et al. (2015) também utilizaram as finalidades dos integrantes da IUE como 

critério de agrupamento dos resultados obtidos. Entretanto, eles propuseram dois grupos de 

resultados associados às finalidades acadêmicas: resultados de conhecimento, que contemplam 

novas descobertas científicas e novos projetos de pesquisa; e resultados acadêmicos, que 

contemplam formação de recursos humanos e estudantes, teses e dissertações, publicações e 

software. De maneira diferente, neste estudo, esses resultados são considerados em um mesmo 

grupo, denominado de resultados acadêmicos, e software integra o resultado tecnológico, 

porque constitui um produto a ser utilizado mais diretamente pela empresa.  
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As atividades mais associadas aos fins industriais, Araújo et al. (2015) agruparam sob a 

denominação de resultados de inovação, que contemplam as atividades de desenvolvimento de 

produtos e processos, patentes, design e criação de novas empresas (spinoffs). Essas atividades 

correspondem às descritas como pertencentes aos resultados tecnológicos, conforme 

apresentado anteriormente.  

A transferência tecnológica também se constitui em um possível resultado da IUE. 

Segundo a UNCTAD (2014), a decisão pela realização de uma transferência tecnológica deve 

avaliar se a inovação consiste na geração, transposição ou adoção de ideias viáveis 

economicamente, e não apenas em soluções técnicas. Como apontado anteriormente, esse 

processo está sujeito a conflitos e superação das barreiras organizacionais/de transação de PI 

(BRUNEEL et al., 2010; PERKMANN et al., 2011). 

O desafio da apropriação do conhecimento e sua incorporação a produtos e processos 

podem estar relacionadas à dificuldade de a empresa se adequar completamente às suas 

externalidades, seja por possuir muitas aplicações, pela dificuldade de aplicação dos direitos de 

DPI (ROSSI, 2010) ou, ainda, pela sua pequena capacidade de absorção. 

De acordo com Trez (2010), o termo capacidade de absorção foi estabelecido por Cohen 

e Levinthal (1990) como “a capacidade de uma empresa reconhecer o valor de informação nova 

e externa, assimilá-la e aplicá-la a fins comerciais”. (apud TREZ, 2010, p. 273). No contexto 

da IUE, esse conceito é importante porque explicita a importância de a empresa possuir 

conhecimentos prévios para reconhecer, processar e assimilar um conhecimento novo. Para Li-

ping (2007), as empresas que possuem mais experiência prévia em transferência de 

conhecimento provavelmente terão maior capacidade de absorção e, portanto, maior 

probabilidade de sucesso nas transferências de conhecimento. Contribuem para o grau de 

capacidade de absorção a existência de unidade interna de P&D na empresa e/ou o emprego de 

empregados qualificados. (HONG; SU, 2013).   

Desse modo, conforme apontado por Trez (2010), o desenvolvimento de habilidades 

que tornem as organizações capazes de absorver informação e conhecimento externos a elas 

também pode ser considerado um resultado das atividades de P&D. Nesse sentido, mais do que 

resultados palpáveis, sejam eles acadêmicos ou tecnológicos, a IUE possibilita o aprendizado 

dos parceiros que pode ser acessado e aplicado em outros contextos, quando necessário.  

Diante das diversas expectativas em relação aos resultados da IUE, há grande 

dificuldade em definir o seu sucesso. (JUNQUEIRA; PASSADOR, 2016). Mora-Valentin et al. 
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(2004) atribuem essa dificuldade à complexidade e à diversidade que envolvem os objetivos 

que cada uma das partes pretende alcançar. Além disso, consideram que o sucesso pode ser 

medido, objetivamente, pela estabilidade, continuidade, sobrevivência e evolução da relação e, 

subjetivamente, pela satisfação dos parceiros. Para efeitos deste estudo, o sucesso da IUE 

compreende o alcance dos resultados acadêmicos e tecnológicos. 

Para além dos possíveis tipos de resultados da IUE, os estudos no âmbito da temática 

têm se dedicado a compreender como os resultados são influenciados por características 

relativas ao ambiente institucional, aos atores, ao objeto pesquisado e à relação estabelecida 

pelos atores. Nesse sentido, a próxima seção é dedicada à apresentação dos determinantes da 

IUE e de seus resultados. 

 

 

2.1.4 Fatores determinantes para a IUE 

 

 

A interação universidade-empresa representa um esforço coletivo que permite repartir 

custos e riscos no sentido de desenvolver novos conhecimentos tecnológicos que servirão para 

ampliação dos conhecimentos científicos e para desenvolvimento e aprimoramento de novos 

produtos. (SEGATTO-MENDES; MENDES, 2002). Dada a natureza institucional distinta, o 

estabelecimento e manutenção das parcerias não é um processo trivial. Nesse sentido, a 

compreensão dos fatores que influenciam a IUE e os seus resultados têm sido explorados em 

diversos estudos.  

De maneira mais ampla, influenciam a IUE políticas públicas de incentivo ao 

estabelecimento dos Sistemas de Inovação, sejam elas no âmbito nacional, regional e/ou local 

(BERCOVITZ; FELDMANN, 2006; UNCTAD, 2014). Apesar da notória relevância das 

políticas nacionais, a sua evidência empírica, de acordo com Perkmann et al. (2013), é 

comparativamente limitada, até mesmo porque seus resultados só se apresentam em horizontes 

de tempo razoáveis. (UNCTAD, 2014). 

Políticas institucionais e conhecimento dos procedimentos para o gerenciamento sobre 

os trâmites dos aspectos relacionados à propriedade intelectual e transferência de tecnologia 

também influenciam a IUE, uma vez que facilitam a solução de questões burocráticas 

(SEGATTO-MENDES; MENDES, 2006; SANTORO; BIERLY, 2006; CLOSS et al., 2012), 

consideradas como uma das grandes barreiras ao processo (STAL; FUGINO, 2005; BRUNEEL 
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et al., 2010; PERKMANN et al., 2011). Além disso, conforme Bstieler et al. (2014), quando as 

políticas de PI das universidades não são claras e transparentes, existe um alto risco de 

ocorrência de conflitos em relação à propriedade intelectual ou à disseminação de resultados da 

interação.  

Nesse sentido, tem relevância a atuação dos Núcleos de Inovação Tecnológica 

(UNCTAD, 2014), órgão que tem a função de gerir a política de inovação nas instituições 

científicas e tecnológicas e que teve sua institucionalização obrigatória no Brasil a partir da Lei 

de Inovação de 2004. Esses núcleos, denominados em algumas instituições de Agência de 

Inovação, ou ainda escritórios de transferência de tecnologia, prestam orientação jurídica 

quanto aos Direitos de Propriedade Intelectual (DPI) e sua negociação. Tartari et al. (2012) 

evidenciaram indicativos de que pequena atuação dos escritórios de transferência de tecnologia 

das universidades se constitui como uma dificuldade da IUE.  

Evidências sobre a importância dos escritórios de transferência tecnológica também 

foram encontradas no contexto espanhol. Utilizando uma amostra representativa dos dados 

referentes a universidades do survey anual de transferência tecnológica e de conhecimento nos 

anos de 2005 a 2008, González-Pernía et al. (2013) buscaram identificar os determinantes da 

criação de spin-offs acadêmicos e o licenciamento de novas tecnologias na Espanha associados 

aos recursos dos escritórios de transferência e tecnologia, universidade e da região. Eles 

concluíram que escritórios de transferência de tecnologia com equipes mais experientes e 

especializadas e universidades com regras claramente estabelecidas para criação de startups 

acadêmicas e com registros de patentes mais elevados obtêm melhores resultados de 

transferência de tecnologia universitária.  

No que diz respeito às características dos atores da IUE, o tamanho dos departamentos 

da universidade ou da empresa tem sido uma variável considerada relevante. De acordo com 

Schartinger et al. (2001), departamentos maiores tendem a possuir mais recursos humanos, 

físicos e financeiros disponíveis para a pesquisa, além de um maior estoque de conhecimento e 

de competências para a interação. Desse modo, grupos situados nesses departamentos são mais 

propensos a interagir, ou seja, devem possuir maior número de interações do que grupos 

pertencentes a departamentos menores, com menor estrutura de apoio às interações (ARAÚJO 

et al., 2015). Além disso, explicam os autores, grupos de pesquisa que possuem maiores 

estruturas de pessoal conseguem deter capacitações acadêmicas mais amplas e, em diversos 

casos, mais diversificadas, o que possibilita produzirem, mais facilmente, conhecimento com 

aplicação industrial, e também habilidade para interação. (DE FUENTES; DUTRÉNIT, 2012).  
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Essa lógica também é válida para as empresas. Nelson e Winter (1982) afirmam que as 

empresas maiores podem incorporar e gerar novas tecnologias de maneira mais rápida do que 

as concorrentes menores. Além de maior disponibilidade de recursos (humanos, físicos e 

financeiros), essas organizações apresentam maior especialização e divisão de trabalho, 

mercado consumidor e, portanto, maior possibilidade de investimento em P&D e postura 

inovadora da empresa (SANTORO; SAPARITO, 2006; DYER et al., 2006; PAULA; SILVA, 

2007). A presença de recursos necessários para implementar mais eficientemente os resultados 

da colaboração contribui, então, para que essas empresas sejam mais favoráveis à participação 

em atividades de interação com universidades e institutos de pesquisas. (VEUGELERS; 

CASSIMA, 2005; BELLUCI; PENNACHIO, 2016).  

A partir da associação entre estratégia de inovação interna da empresa e sua organização 

interna de P&D com o nível de envolvimento e intensidade de relacionamento para pesquisas 

de P&D com universidades, Bercovitz e Feldman (2007) realizaram survey com executivos de 

empresas intensivas em P&D no Canadá e encontraram que as interações com universidades 

são mais requeridas por empresas que possuem estratégias internas de P&D mais voltadas para 

atividades de exploration e o desenvolvimento de novas capacidades, quando os projetos são 

de longo prazo e quando existem problemas potenciais para a proteção do conhecimento criado 

a partir da interação.  

Buscando compreender os fatores que fazem das universidades fontes importantes para 

as atividades de inovação, a partir de survey realizado com empresas inovadoras de 14 países 

europeus, Bellucci e Pennacchio (2016) também encontraram que as empresas voltadas para as 

estratégias de open innovation e inovações radicais são mais propensas a extrair conhecimento 

das universidades. E, ainda, que a qualidade da pesquisa acadêmica e a orientação empresarial 

da universidade contribuem para a transferência de conhecimento da universidade para a 

empresa.  

Estudos apontam que a qualidade da pesquisa acadêmica também é um fator de estímulo 

à cooperação com as empresas (MANSFIELD; LEE, 1996; HONG; SU, 2013), uma vez que o 

reconhecimento e reputação do prestígio da universidade inspira confiança baseada na 

competência, ou seja, expectativa de que a universidade tenha habilidades técnicas, experiência 

e confiabilidade necessária para cumprir suas obrigações. (HEMMERT et al., 2014; 

CONNELLY et al., 2015).  
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Instituições e pesquisadores que possuem experiência anterior em projetos colaborativos 

também têm maiores possibilidades de sucesso (BRUNEEL et al., 2010), pois a aprendizagem 

adquirida possibilita, além do conhecimento dos trâmites operacionais, habilidades para 

identificação de possíveis parceiros para desenvolvimento de pesquisa com potencial inovador; 

compreensão da necessidade de tratamento adequado de informações; atitude favorável à 

comercialização; flexibilidade para o diálogo com parceiro que possui cultura e procedimentos 

distintos dos seus. (BERCOVITZ; FELDMAN, 2007; BRUNEEL et al., 2010; CLOSS et al., 

2012;).  

Corrobora para a importância da experiência e qualidade, ainda nesse contexto, o status 

acadêmico do pesquisador. Aqueles que possuem maior titulação, alta produtividade em 

publicações e registro de patentes, experiência em projetos, têm maior probabilidade de 

captarem recursos em editais públicos e, portanto, de atraírem parceiros empresariais. 

(BELKHODJA; LANDRY, 2007; PAULA; SILVA, 2007; LOOOY et al., 2011). Perkmann et 

al. (2013) também apontam que a IUE, em linha com a promoção de atividades de pesquisa 

acadêmica, é positivamente associada com características que definem indivíduos sênior e 

cientificamente produtivos. Além disso, experiências anteriores positivas acabam por incentivar 

novas tentativas de transferência de tecnologia a partir da IUE (SANTANA; PORTO, 2009). 

Nessa linha, Tartari et al. (2012) encontraram evidências de que o pesquisador mais experiente 

avalia as barreiras à interação como menores do que aqueles que não têm experiência.  

Alguns estudos apontam a importância do comportamento defensor do coordenador 

como uma força motriz, garantindo que as principais atividades sejam realizadas em tempo 

hábil (BSTIELER et al., 2014). Para Philbin (2013), está implícita no papel do agente de 

colaboração a capacidade de lidar com múltiplas partes interessadas, gerenciar equipes 

multidisciplinares. Para tanto, os coordenadores atuam em quatro níveis de envolvimento: 

técnico – consecução de objetivos técnicos; de negócios – alcance de metas do programa, 

marcos do projeto e receitas de vendas; de contratos e comercial – compreensão dos fatos legais 

e contratuais (por exemplo, cláusulas de PI) e questões financeiras; e de liderança – 

desenvolvimento de estratégicas, bem como interferência em questões financeiras globais 

(PHILBIN, 2013). Assim, competência e experiência adequadas para realização dessas 

atividades são de fundamental importância para o sucesso da colaboração.  

Com relação às características do objeto da pesquisa para a qual foi constituída a 

interação, alguns estudos apontam que o nível de radicalidade da pesquisa e a aplicabilidade do 

conhecimento também influenciam nos resultados da IUE. Projetos de campos tecnológicos 
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mais aplicados apresentam uma tendência a terem resultados mais rápidos do que de outras 

áreas. Para Metcalfe (2003), a natureza das áreas de conhecimento e suas formas específicas de 

acumulação variam de acordo com as distintas disciplinas. Áreas de Engenharia e de 

tecnologias aplicadas estão mais associadas à acumulação de conhecimento do tipo “tentativa 

e erro” e voltadas para a solução de problemas. (ARAÚJO et al., 2015).  

A despeito disso, Belkhodja e Landry (2007) explicam que pesquisadores nessas áreas 

são mais propensos a interagirem com empresa porque agem influenciados pelos valores 

fundamentais do seu campo.  Nas áreas aplicadas, continuam os autores, o reconhecimento, 

através de publicações científicas, é completado por resultados práticos, característicos de áreas 

mais técnicas.   

Além disso, dadas as incertezas envolvidas no processo inovativo, as empresas tendem 

a investir naqueles projetos que acreditam ter maior probabilidade de retornos. De acordo com 

Freeman e Soete (1997), a maioria das empresas não possui incentivos para empreender 

inovações radicais, concentrando seus esforços de P&D em inovações defensivas ou imitativas, 

na diferenciação de produto e em inovação de processo. Gomes et al. (2014) acrescentam ainda 

que, para que esteja disposta a investir no aperfeiçoamento ou desenvolvimento de uma 

tecnologia, a empresa necessita visualizar sua vantagem competitiva sobre os produtos 

concorrentes. De acordo Bruneel et al. (2016), o investimento em atividades incertas e de longo 

prazo com parceiros universitários é realizado pelas empresas quando estas dispõem de folga 

financeira; assim, é possível supor que os projetos com maior volume de recursos estão 

associados a maior risco. 

Corroborando com essa ideia, Rapini et al. (2014) constataram que os objetivos da 

colaboração de empresa com universidades e institutos de pesquisa são influenciados pela 

natureza do financiamento (próprio ou público). De acordo com os autores, o financiamento 

público e privado estava mais vinculado a projetos de maiores riscos e custos, enquanto os 

projetos financiados exclusivamente com recursos privados estavam mais voltados a resultados 

de interesse da empresa.  

Nesse contexto, orçamento da pesquisa também se constitui um fator de influência da 

IUE porque, sendo a pesquisa uma atividade que tem custos fixos elevados, a universidade e a 

empresa podem se unir para se beneficiarem de financiamento público. Dessa forma, a busca 

pelo acesso ao financiamento público pode incentivar a IUE. (PERKMANN et al., 2011).  

Belkhodja e Landry (2007) aplicaram survey com pesquisadores financiados pelo Conselho 
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Pesquisa de Engenharia e Ciências Naturais do Canadá (NSERC) e concluíram que, apesar de 

os preditores variarem entre os diferentes campos de estudo, de maneira geral, a probabilidade 

de pesquisadores colaborarem com a indústria e o governo cresce com o incremento do 

orçamento de pesquisa.  

No que diz respeito aos recursos humanos, ainda que analisando projetos colaborativos 

entre empresas, as conclusões de Dyer et al. (2006), sobre a influência da quantidade de pessoas 

envolvidas nas equipes, podem ser pertinentes à análise da IUE. Segundo eles, o processo de 

negociação de metas da colaboração, de proteção da propriedade intelectual, de controle e 

propriedade dos resultados da pesquisa, de compartilhamento de conhecimento e de 

colaboração em P&D pode ser dificultado pela necessidade de conciliação de interesses de um 

maior número de parceiros. Além disso, embora agregue recursos e conhecimento adicional, a 

aliança com parceiros adicionais pode também aumentar os custos de coordenação das 

atividades da pesquisa. 

No que concerne aos aspectos relacionais estabelecidos entre os parceiros, Rossi (2010) 

aponta que a proximidade entre eles (cognitiva, geográfica, cultural, social) também tem sido 

apontada como fator importante para o resultado da IUE, dado o caráter tácito que envolve a 

transferência de conhecimento entre os diferentes agentes (HONG; SU, 2013; BRUNEEL et 

al., 2016). Nesse sentido, a transmissão de conhecimento seria facilitada pelo desenvolvimento 

de canais de comunicação adequados e códigos de comunicação, possibilitada pelo 

estabelecimento de relações duradouras. (PAULA; SILVA, 2007; HEMMERT at al., 2014). 

Conforme explicam Dyer et al. (2006), a distância geográfica incrementa o custo de 

comunicação face a face e diminui o compartilhamento do conhecimento e efetividade da 

coordenação, principalmente no caso de aliança de P&D, em que as tarefas são altamente 

interdependentes. Buscando compreender os efeitos das proximidades organizacionais, 

institucionais e sociais em colaborações entre universidade e empresa a partir da co-titularidade 

de patentes, Hong e Su (2013) observaram que a distância geográfica é uma barreira para a 

colaboração entre universidade e empresa. E, ainda que as proximidades organizacionais e 

institucionais aumentem significativamente a probabilidade de colaboração, esses efeitos são 

mais significativos quando há colaboração prévia entre os parceiros e prestígio universitário. 

Ou seja, o efeito negativo das longas distâncias entre os parceiros é minimizado pela reputação 

da universidade e confiança construída em colaborações anteriores. 
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Entretanto, esse não é um ponto pacífico na literatura. Investigando sobre a relevância 

que os atributos tecnológicos e relacionais exercem sobre a IUE, Petruzzelli (2011) constatou 

que a distância geográfica não teria de ser considerada como uma restrição às IUE. Segundo o 

autor, esse resultado contra intuitivo pode estar relacionado fortemente ao fato de que a amostra 

da pesquisa foi composta pelas universidades europeias mais inovadoras e que, portanto, 

tendem a ser atraentes também para os parceiros geograficamente distantes.  Além disso, os 

resultados de sua pesquisa mostraram que a similaridade tecnológica dos parceiros parece ser 

interessante até certa medida, pois o desenvolvimento de inovações valiosas requer corpos 

diferentes e complementares de conhecimento, geralmente disponíveis em diferentes parceiros 

tecnológicos.  

Muitos estudos apresentam a repetição de interações como um fator relevante para a 

IUE (SANTORO; BIERLY, 2006; SANTORO; SAPARITO, 2006; PETRUZZELLI, 2011). 

Isso porque a existência de colaborações anteriores promove a criação de uma base inicial de 

confiança entre parceiros acadêmicos e industriais (BRUNEEL et al., 2010) de modo que o 

desenvolvimento de tais rotinas relacionais e uma melhor compreensão sobre as formas de 

colaboração de uns com os outros são úteis para prosseguir o desenvolvimento conjunto de 

tecnologias. A repetição do engajamento possibilita que parceiros recuperem referências 

armazenadas e aprendidas em experiências anteriores (DYER et al., 2006). 

Entretanto, a partir da investigação de uma amostra aleatória estratificada de 136 

contratos assinados por uma grande universidade de pesquisa com empresas entre 1995 e 2005, 

Berkovitz e Landry (2015) constataram que as capacidades relacionais adquiridas por 

relacionamentos anteriores têm efeitos distintos na estrutura dos contratos de IUE a depender 

da posição organizacional das partes envolvidas na negociação. Ao contrair experiência com 

um parceiro, o pessoal técnico com foco nas tarefas dos projetos e criação de valor pode 

superestimar o valor salvaguarda do capital relacional e sub-especificar disposições contratuais 

de proteção. Assim, o estabelecimento de relações de confiança e rotinas operacionais tornam 

os contratos menos detalhados e complexos. O pessoal administrativo e de assessoria jurídica, 

por sua vez, dado o seu foco profissional em minimizar os riscos e capturar valor, acumula, 

principalmente, experiência em governança conjunta e estabelecimento de rotinas de 

negociação. Com isso, esse pessoal apresenta uma tendência para o excesso de detalhamento 

dos contratos subsequentes. A superestimação do valor salvaguarda formal, na opinião dos 

autores, pode dificultar a transferência de tecnologia e interferir na acumulação de capacidades 

relacionais no núcleo técnico.  
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Conforme exposto até o momento, grande parte da literatura existente na área versa 

sobre as características institucionais, organizacionais e individuais que favorecem o 

estabelecimento e/ou sucesso de acordos de cooperação entre universidade e empresa. As 

principais contribuições apontadas estão resumidas no Quadro 2, a seguir.  

 

Quadro 2 - Determinantes da IUE 

Aspectos relevantes Determinantes da IUE Autores 

Incentivo na formação do SNI 

e aproximação dos parceiros 
Políticas públicas de CT&I 

Bercovitz e Feldmann (2006); UNCTAD, 

2014 

Auxílio na diminuição de 

conflitos referentes à 

transação de PI 

Política de PI e atuação do 

NIT 

Segatto-Mendes e Mendes (2006); Santoro e 

Bierly (2006); Castro et al. (2012); Tartari et 

al. (2012)  

Maior quantidade de recursos 

para pesquisa 
Tamanho do departamento 

Araújo et al. (2015); De Fuentes e Dutrénit 

(2012)  

Maior proximidade cultural Orientação empresarial da 

universidade  
Bellucci e Pennacchio (2016)  

Maior reputação Qualidade da pesquisa 

acadêmica 

Mansfield e Lee (1996); Bellucci e 

Pennacchio (2016)  

Familiaridade com os 

trâmites, maior flexibilidade, 

menos conflito 

Experiência (projetos 

anteriores) 

Closs et al. (2012); Bruneel et al. (2010); 

Bercovitz e Feldman (2007); Santana e Porto 

(2009) 

Maior reputação, capacidade 

de captarem recursos 
Experiência/Senioridade 

Belkhodja e Landry (2007); Paula e Silva 

(2007); Loooy et al. (2011); Philbin (2013) 

Maior/menor aplicabilidade 
Setor econômico Puffal (2011)  

Maior proximidade cognitiva Investimento em P&D pela 

empresa 

Bercovitz e Feldman (2007); Bellucci e 

Pennacchio (2016); Puffal (2011)  

Mais recursos para seleção de 

parceiros 
Tamanho da empresa 

Paula e Silva (2007); Santoro e Saparito 

(2006); Puffal (2011)  

Maior/menor aplicabilidade 
Área de conhecimento Araújo et al, (2015) Araújo et al. (2015) 

Maior interesse; maior risco 
Orçamento da pesquisa 

Belkhodja e Landry (2007); Rapini et al. 

(2014); Bruneel et al. (2016) 

Nível de incerteza 
Radicalidade da pesquisa 

Bercovitz e Feldman (2007); Bellucci e 

Pennacchio (2016); Freeman e Soete (1997) 

Incentivos a resultados 
Contribuição dos parceiros Gomes et al. (2014); Freeman e Soete (1997) 

Maior proximidade social, 

cultural, cognitiva 
Comunicação face a face Hemmert et al. (2014); Paula e Silva (2007) 

Desenvolvimento de 

confiança 

Proximidade social, cultural, 

cognitiva 

Hong e Su (2013); Hemmert et al. (2014); 

Paula e Silva (2007) 

Maior interação face a face  

Proximidade geográfica 

Santoro e Bierly (2006); Bruneel et al. 

(2010); Hong e Su (2013); Hemmert et al. 

(2014); Bruneel et al. (2016) 

Desenvolvimento de rotinas, 

proximidade, confiança 
Interação anterior 

Hong e Su (2013); Hemmert et al. (2014); 

Paula e Silva (2007); Santoro e Bierly 

(2006); Santoro e Saparito (2006); 

Petruzzelli (2011); Bruneel et al. (2010) 

Fonte :Construção da autora 
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Ainda que não haja total consenso entre os estudos sobre os efeitos dos determinantes 

da IUE, eles indicam que aspectos da estrutura de governança são importantes para promover 

o aperfeiçoamento desses relacionamentos. Dadas as características da IUE e os fatores que 

determinam a sua ocorrência e resultados, julgou-se conveniente analisá-la a partir de seus 

contratos à luz da Teoria de Custos de Transação. Acredita-se que suas dimensões teóricas 

forneçam as bases para auxiliar na escolha por estruturas de governança mais eficientes que 

privilegiem construção e manutenção de relações interorganizacionais de longo prazo.   

 

 

2.2 A TEORIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO  

 

 

A Economia dos Custos de Transação (ECT) faz parte da corrente de pesquisa conhecida 

como Nova Economia das Instituições (NEI), escola do pensamento econômico 

contemporâneo, focada na análise das variáveis institucionais, transacionais e organizacionais 

que compõem o universo de atuação das organizações. 

Derivada da Teoria da Organizacional Industrial Moderna (AZEVEDO, 1997; 

MIRANDA et al., 2010), a origem da NEI está associada à publicação de The Nature of the 

firm, de Coase (1937). De acordo com Pereira et al (2014), a NEI rompeu com a visão de firma 

neoclássica, inserindo novos elementos sistêmicos à decisão empresarial ou organizacional.  

Buscando compreender o que leva diferentes etapas do processo produtivo a serem 

integradas verticalmente dentro da firma, Coase (1937) concluiu que, associados ao 

funcionamento dos mercados, existem custos de transação, além dos custos de produção, que 

devem ser considerados na decisão quanto ao arranjo institucional utilizado para realização de 

suas transações. Ou seja, a busca pela economização dos custos, incluídos aí também os de 

transação, influencia a opção da firma entre adquirir partes de um bem no mercado ou produzi-

lo internamente. Caso os custos associados à transação via mercado sejam muito altos, as 

organizações podem optar em adicionar e coordenar a etapa do processo produtivo 

internamente. (FIANI, 2013). Com isso, o ambiente institucional e as dimensões transacionais 

passam a fazer parte do universo de análise da teoria econômica que até então tratava a firma 

como uma função da produção. 

De acordo com Miranda et al. (2010), a análise do efeito de diferentes instituições sobre 

o desempenho econômico e o surgimento da firma receberam reforços dos trabalhos de North 
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(1971, 1990 e 1991), os quais constituíram a primeira vertente da NEI, conhecida como 

abordagem do ambiente institucional. O desenvolvimento do estudo das dimensões 

transacionais, cujo foco central é a identificação de como diferentes estruturas de governança 

alinham-se aos atributos da transação, recebeu, por sua vez, importantes contribuições dos 

estudos de Williamson (1975, 1985). Ainda segundo os autores, essa se constitui a segunda 

vertente mais importante da NEI, conhecida como abordagem das Estruturas de Governança ou 

Teoria dos Contratos, e complementa a vertente anterior. 

Sobre a complementariedade entre essas vertentes analíticas da NEI, Zylbersztajn 

(2005) explica que a primeira tem natureza macro desenvolvimentista e seu foco é a explicação 

da origem, estruturação e mudanças das instituições, vistas como as regras que pautam o 

comportamento da sociedade. A segunda vertente, por sua vez, tem natureza micro 

institucional, é representada pela economia das organizações e se preocupa com a natureza 

explicativa dos diferentes arranjos institucionais utilizados pelas firmas para coordenar suas 

transações.  

Ainda que com enfoques diferenciados, as duas correntes voltam as suas análises para 

a relação entre instituições e eficiência, que é a preocupação central da NEI. Assim, conforme 

Azevedo (1997), enquanto o ambiente institucional tem como foco principal a análise do efeito 

de diferentes instituições sobre o desempenho econômico, a economia dos custos de transação 

busca identificar como as diferentes estruturas de governança lidam diferentemente com os 

custos de transação, implicando em níveis distintos de eficiência.  

 

 

2.2.1 Conceituando os Custos de Transação  

 

 

Os fundamentos da ECT têm caráter multidisciplinar, segundo Williamson (1985); suas 

origens têm ideias notáveis do Direto e das Organizações, além de receber contribuições dos 

estudos econômicos. 

Quando foi inserida na literatura econômica por Coase (1937), a ocorrência dos custos 

de transação estava associada às transações via mercado. Referia-se, então, aos custos de 

negociar, redigir e garantir o cumprimento de um contrato, unidade básica de análise, ao 

recorrer ao mercado para aquisição de um bem ou serviço. (FIANI, 2013).  
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Ainda segundo o autor, a partir dos trabalhos de Williamson (1985), esse conceito é 

ampliado e passa a incorporar os custos das transações de uma mesma unidade produtiva.  A 

partir desta perspectiva, seriam considerados como custos de transação os custos de se organizar 

o funcionamento do sistema econômico, dada a divisão de trabalho, transcendendo a presença 

de mercados. Ou seja, toda vez que um ativo passa de uma etapa de processo produtivo para 

outra, seja internamente ou em uma transação de mercado, há ocorrência dos custos de 

transação.  

Quanto à natureza das atividades relacionadas aos custos de transação, para Coase 

(1937), estes poderiam estar associados: a) à descoberta de preços vigentes no mercado, como, 

por exemplo, os custos de coleta de informações; b) à negociação e estabelecimento de 

contratos (AZEVEDO, 1997). Neste aspecto também, os trabalhos de Williamson aprofundam 

o campo de análise. 

Considerando o momento de ocorrência dos custos de transação, Williamson (1985) 

distingue dois tipos: os custos ex ante, que ocorrem no momento de esboçar, negociar e 

estabelecer um contrato; e os custos ex post, que são decorrentes de problemas imprevistos, 

quando os termos de um contrato não são cumpridos adequadamente devido a atrasos, erros ou 

omissões. Aqui podem ser incluídos também os custos de monitoramento, incorridos por má-

fé de um dos signatários na execução do acordo.  

De maneira mais detalhada, Connelly et al. (2015) explicitam que os custos ex ante 

estão relacionados ao processo de: (i) seleção, ou seja, a coleta, seleção, processamento de 

informações para escolha adequada do parceiro; e (ii) negociação e redação do acordo, que tem 

como objetivo proteger os interesses de cada um dos lados, antecipar contingências e especificar 

como as adaptações às mudanças imprevistas ocorrerão. Os custos ex post, por sua vez, 

compreendem aqueles relacionados: (i) à renegociação, quando surgem mudanças imprevistas; 

(ii) ao monitoramento das atividades; (iii) ao estabelecimento de mecanismos de resolução de 

disputas ou vinculação para garantir compromissos contínuos; e (iv) aos custos de 

desajustamento, que surgem quando os atores são obrigados a cumprir os termos do contrato 

que não são mais de seu interesse. Esses últimos também aparecem na literatura sob a 

denominação de enforcement (DYER, 1997). 

Após essas definições, seria aceitável supor que a TCT buscasse examinar os custos 

comparativos de planejamento, adaptação e monitoramento da conclusão das tarefas sob 

estruturas alternativas de governança a fim de estabelecer qual delas seria a mais eficiente e 
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implementá-la (WILLIAMSON, 1985). Entretanto, isso não seria factível dada a dificuldade de 

mensuração direta desses custos e a comparação entre os mecanismos alternativos para 

avaliação de sua eficiência, principalmente devido à impossibilidade de observar um 

mecanismo que não foi adotado. (AZEVEDO, 1997).  

O conhecimento sobre a existência e a natureza dos CT, segundo Azevedo (1997), não 

era suficiente para mensurá-los e definir qual a melhor forma de organização das transações 

econômicas. Para isso, era necessária a compreensão de quais fatores motivam esses custos, 

fazendo com que em determinadas transações eles fossem mais importantes do que outros. 

Essas questões também são iluminadas a partir das proposições desenvolvidas por Williamson 

(1975), apresentadas na Figura 3.   

De acordo com Williamson (1975), os fatores ambientais (pequenos números, 

incerteza/complexidade) associados aos fatores humanos (racionalidade limitada e 

oportunismo, juntos ou separadamente) dificultam a mensuração dos custos associados à 

informação (“information impactedeness”) e, consequentemente, as transações. Ou seja, o fato 

de toda a informação relevante à negociação não ser conhecida por compradores e vendedores 

(condição de assimetria da informação) gera um custo à transação por dificultar as negociações 

entre os agentes, aumentando o risco da troca. Este é incrementado na presença dos fatores 

humanos e ambientais. 

 
Figura 3 - Framework da falha organizacional 

 

Fonte: Adaptado de Williamson (1975) 
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Para compreensão da relação entre esses fatores e sua influência nas transações, a Teoria 

dos Custos de Transação (TCT) elabora um conjunto de proposições de combinação desses 

fatores, que, caso se verifiquem em uma dada transação, tornam esses custos mais ou menos 

significativos. (FIANI, 2013). Essas proposições estão fundamentadas, então, no que se 

convencionou chamar de pressupostos comportamentais e dimensões das transações, que serão 

abordados nas próximas seções. 

 

 

2.2.2 Pressupostos comportamentais  

 

 

A TCT considera que aspectos comportamentais dos agentes afetam as transações. Para 

Williamson (1985), as hipóteses comportamentais sobre as competências cognitivas e as 

propensões à busca do autointeresse, atribuídas aos agentes envolvidos na negociação, 

corroboram para a incompletude contratual e, consequentemente, para os custos de transação. 

Sobre os aspectos cognitivos, ciente de que não estaria esgotando todas as categorias da 

racionalidade, Williamson (1985) aborda três níveis de racionalidade dos agentes. A 

racionalidade fraca ou orgânica que, segundo o autor, é o tipo de racionalidade com a qual estão 

associadas as abordagens evolucionárias modernas e a escola de economia austríaca. A 

racionalidade forte, concepção sobre a qual a economia neoclássica se apoia e define o agente 

econômico como sendo capaz de abranger e processar todas as informações disponíveis. E a 

racionalidade semiforte, caracterizada como a racionalidade limitada do agente econômico, 

pressuposto cognitivo sobre o qual reside a ECT. 

 O conceito de racionalidade limitada foi desenvolvido por Simon (1961) em 

contraposição ao pressuposto de plena racionalidade assumido pela teoria neoclássica.  

Segundo o autor, os indivíduos agem racionalmente, mas de modo limitado. Ou seja, apesar de 

intencionalmente racionais, os seres humanos não conseguem processar e acumular todas as 

informações do ambiente, pois existe limite em sua capacidade cognitiva. (AZEVEDO, 2007). 

De acordo com Williamson (1975, 1985), a racionalidade limitada envolve limite 

relacionado a aspectos neurofisiológicos, mas também de linguagem. Os primeiros limitam o 

poder dos seres humanos em receber, armazenar, recuperar e processar todas as informações 

sem erros. Já o segundo, refere-se à inabilidade dos indivíduos para articular seus 

conhecimentos ou sentimentos por meio de palavras, números, gráficos, e que lhes permitiria 
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ser melhor compreendidos pelos outros. Esses aspectos merecem atenção, na opinião do autor, 

quando as transações são realizadas em condições de incerteza/complexidade porque se torna 

dispendioso, se não impossível, processar todas as informações ou avaliar todas as alternativas 

possíveis para a tomada de decisão mais eficiente.  

Fiani (2013) explica que, nessas condições, as restrições de racionalidade dos agentes 

são exigidas e, portanto, há maior dificuldade de descrição de todos os desdobramentos 

envolvendo a transação e a especificação das decisões pode se tornar custosa, impedindo o 

agente de avaliar antecipadamente o que deveria ser feito em cada circunstância. Isso também 

ocorre quando há impossibilidade de prever os eventos futuros com exatidão. 

Entretanto, Williamson (1985) chama a atenção para o fato de que o conceito de 

racionalidade limitada faz referência, simultaneamente, tanto ao caráter intencional quanto ao 

limite da racionalidade dos agentes, que não deve ser interpretado erroneamente como não 

racionalidade ou irracionalidade. Nessa perspectiva, ambas as partes da definição da 

racionalidade limitada são reconhecidas e sustentadas pela ECT. Nas palavras do autor, uma 

orientação de economização é suscitada pela parte da definição relativa à racionalidade 

intencional, enquanto o estudo das instituições é encorajado pela aceitação de que a 

competência cognitiva é limitada. 

Os limites impostos por esse fator comportamental apontam para a incompletude 

contratual, pois a incapacidade de absorver, estocar, processar e comunicar informações 

complexas de maneira ilimitada impossibilita os agentes de preverem todas as contingências 

relativas à transação. Entretanto, dada a sua racionalidade (intencional), os agentes são cientes 

da necessidade de possíveis adaptações, o que lhes expõe a possibilidade de ocorrência de 

oportunismo.   

No que se refere ao segundo pressuposto comportamental, Williamson (1985) distingue 

três níveis de comportamento autointeressado: a obediência ou ausência de autointeresse, que 

está associada à engenharia social e literaturas utópicas; o autointeresse simples ou sem 

oportunismo, que presume que as barganhas são realizadas sobre os termos que refletem as 

posições originais; e o oportunismo ou autointeresse forte, que é uma condição de busca de 

autointeresse com avidez, pressuposto sobre o qual reside a ECT. 

Agir de forma autointeressada com avidez significa que o indivíduo age de forma 

antiética para alcançar seus objetivos. Essas ações podem variar em função da intensidade; as 

formas mais evidentes envolvem mentir, roubar, trapacear, segundo Williamson (1985).  Mas 
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o oportunismo mais frequente envolve formas sutis de fraude, continua o autor, como revelação 

incompleta ou distorcida da informação, especialmente relacionada aos esforços calculados de 

enganar, distorcer, disfarçar, ofuscar. Dada a temporalidade de ocorrência, o autor ainda 

distingue o oportunismo em ex ante, se a ação antiética ocorre antes de se efetivar a transação; 

e ex post, se ocorre durante a vigência do contrato.  

A ocorrência desse comportamento geralmente está associada à divergência de 

interesses e assimetria de informações. O oportunismo, como explica Zylbersztajn (1995, p. 

19), “parte de um princípio de jogo não cooperativo, onde a informação que um agente possa 

ter sobre a realidade não acessível a outro agente, pode permitir que o primeiro desfrute de 

algum benefício do tipo monopolístico”. Ou seja, uma das partes possui ou adquire informação 

privilegiada e utiliza esse privilégio em seu benefício, causando prejuízo a outra parte.  

O autor ressalta, ainda, que o pressuposto não é de que todos os indivíduos agem sempre 

oportunisticamente, mas a possibilidade de o indivíduo agir assim já é suficiente para que os 

contratos fiquem expostos a ações que demandam monitoramento. Essa situação aumenta os 

custos de transação. 

Nessa perspectiva, Williamson (1985) explica que o oportunismo é uma fonte 

problemática de incerteza comportamental nas transações econômicas. Esta desapareceria se 

indivíduos fossem plenamente honestos nos seus esforços para obter vantagem individual ou, 

se fosse possível, presumir subordinação plena, autonegação e obediência.   

Além dos fatores humanos, os fatores específicos da transação também influenciam nos 

CT, serão o próximo tópico de abordagem. 

 

 

2.2.3 As dimensões dos CT 

 

 

Conforme Williamson (1985), os custos de transação são economizados à medida que 

as transações, que diferem em seus atributos, são alocadas a estruturas de governança com 

diferentes custos e capacidade adaptativa, de maneira discriminativa. Assim, a questão é se as 

relações organizacionais (práticas contratuais; estruturas de governança) se alinham ou não com 

os atributos das transações na forma prevista pelos argumentos dos CT. 
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Ainda de acordo com o autor, as dimensões principais com relação às quais as transações 

diferem são a especificidade de ativos, a incerteza e a frequência. Sendo a primeira mais 

importante e que melhor distingue a ECT dos outros tratamentos da organização econômica. 

 

 

2.2.3.1 Ativos específicos 

 

 

Segundo Williamson (1991), a especificidade de ativo diz respeito ao grau com o qual 

um ativo pode ser reempregado para usos alternativos e usuários alternativos sem perda de valor 

produtivo. Associada ao pressuposto de oportunismo e à incompletude contratual, a 

característica de especificidade torna o investimento nesses tipos de ativos sujeitos a riscos e a 

problemas de adaptação, gerando os custos de transação. (AZEVEDO, 1997). 

Inicialmente, quatro tipos diferentes de especificidade de ativos foram apresentados por 

Williamson (1985): a) especificidade locacional, a proximidade entre as empresas da mesma 

cadeia produtiva diminui os custos de transporte e de armazenagem e aumenta o retorno para 

as unidades produtivas; b) especificidade de ativos físicos, ativos necessários à produção de um 

componente; c) especificidade de ativos humanos, relativos à especialização profissional para 

execução de determinada atividade; d) ativos dedicados – têm relação com o volume de 

investimento realizado para uma transação específica. Posteriormente, o autor acrescentou mais 

dois itens: e) especificidade da marca, capital (nem físico e nem humano) que se materializa na 

marca de uma empresa; f) especificidade temporal, o valor de uma transação depende do tempo 

em que ela acontece. (WILLIAMSON, 1991).  

A despeito da especificidade dos ativos, Dyer (1997) apresenta que a especificidade 

locacional pode reduzir substancialmente estoques e custos com logística, assim como reduzir 

custos com coordenação das atividades. A especificidade de ativos físicos refere-se a 

investimentos em equipamentos desenvolvidos especialmente na interface produtiva e permite 

a diferenciação do produto, devendo aumentar a qualidade através da elevação desta integração. 

E a especificidade de ativos humanos se refere ao conhecimento específico acumulado através 

das transações realizadas no relacionamento entre organizações no longo prazo. A 

especialização dos recursos humanos aumenta na medida em que se desenvolve a parceria entre 

as empresas, trabalhando em conjunto ou compartilhando informações especializadas e 

conhecimentos. Isso lhes permite se comunicar eficientemente e efetivamente, enquanto reduz 
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ruídos de comunicação, melhorando a qualidade e a velocidade com que transacionam. (DYER, 

1997). 

Independentemente do tipo de especificidade do ativo transacionado, a condição de 

especificidade tem o mesmo efeito sobre os custos de transação, pois o aumento da 

especificidade causa um aumento de dependência entre as partes.  

Williamson (1985) esclarece que as transações que envolvem especificidade de ativos 

são arriscadas. Primeiro, porque o fato de os ativos serem especializados dificulta que eles 

sejam realocados sem o sacrifício do valor produtivo se os contratos forem interrompidos ou 

prematuramente terminados. Conforme aponta Fiani (2013), esse vínculo pode dar origem ao 

que a literatura convencionou chamar de “problema do refém” (hold-up), que ocorre quando 

uma das partes que realizou um investimento em um ativo específico torna-se vulnerável a 

ameaças, da outra parte, de encerrar a relação. Essa ameaça, ainda segundo o autor, pode 

permitir que essas partes obtenham condições mais vantajosas do que as do início da transação. 

O segundo risco associado a transações que são suportadas por investimentos em ativos 

duráveis, específicos à transação, é o efeito da “transformação fundamental” (WILLIAMSON, 

1991). Como explica o autor, embora possa haver um grande número de proponentes 

qualificados no começo, se o “parceiro” de um contrato original adquire uma vantagem de 

custo, a paridade das propostas nos intervalos de renovação contratual será prejudicada. Assim, 

a transação, que inicialmente se caracterizava como tendo muitos agentes habilitados (large 

numbers), à medida que se desenvolve no tempo, pode se transformar em uma transação de 

small numbers, o que tem consequências contratuais generalizadas.  

Fiani (2013) conclui, então, que a especificidade de ativos é uma condição necessária 

para que o risco associado a atitudes oportunistas seja significativo; caso contrário, a própria 

rivalidade entre os agentes aptos a participarem da transação reduziria a possibilidade de 

atuações oportunistas. De acordo com Azevedo (1997), quanto maior a especificidade do ativo, 

maiores os riscos e problemas de adaptação e, portanto, os custos de transação. 

Dado que os investimentos de propósito geral não colocam essas mesmas dificuldades, 

Williamson (1985) adverte que, antes da transação, a seguinte questão tem que ser avaliada: as 

economias dos custos potenciais obtidas pela mesma tecnologia de propósito especial justificam 

os perigos estratégicos que surgem como consequência do seu caráter inaproveitável?  

Segundo o autor, a ECT está centralmente preocupada com essa questão. A natureza do 

dilema varia sistematicamente com a estrutura de governança à qual se designaram as 
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transações. É, então, necessária uma avaliação organizacional comparativa do dilema.  Por fim, 

ratifica que, apesar de ser a grande locomotiva da ECT, a especificidade de ativos só se reveste 

de importância em conjunto com os pressupostos comportamentais e na presença da incerteza. 

 

 

2.2.3.2 Incerteza 

 

 

O termo “incerteza” geralmente é associado a dúvida, ao que não é possível prever. Essa 

imprevisibilidade pode ocorrer em níveis diferenciados.  

Williamsom (1991) explica que a maior incerteza pode se manifestar de duas formas 

distintas: uma na qual a distribuição de probabilidades de distúrbios permanece inalterada, mas 

em que ocorre maior número de distúrbios; e b) outra na qual os distúrbios se tornam mais 

importantes devido a um incremento de variância de eventos, por exemplo.    

De modo mais abrangente, North (1990) conceitua incerteza como o desconhecimento 

dos possíveis eventos futuros, o que, para Azevedo (1997), implica a impossibilidade de 

definição de uma distribuição de probabilidades. Enfatizando o aspecto informacional, 

Milgrom e Roberts (1992) consideram que há incerteza quando a informação é incompleta e 

assimétrica. Williamson (1985) enfatiza o aspecto comportamental associado a esse tipo de 

incerteza, uma vez que ela pode surgir da não revelação, dissimulação ou distorção estratégica 

da informação pelo agente. Essa incerteza comportamental, segundo o autor, é de cunho 

estratégico, pode ser atribuída ao oportunismo e está relacionada à incerteza ambiental. 

Baseados em Arbage (2004), Balestrin e Arbage (2007) classificam o desconhecimento 

de informações relacionadas ao ambiente institucional, como, por exemplo, alterações em 

determinados padrões comportamentais dos consumidores, como incerteza primária. A 

incerteza secundária se caracterizaria pelo desconhecimento, geralmente por falta de 

comunicação adequada, de elementos de natureza estratégica, importantes para os agentes que 

se relacionam em torno de uma transação. E a incerteza comportamental seria um subtipo de 

categoria analítica, vinculada aos aspectos estratégicos, e que se relaciona com o oportunismo: 

é a incerteza que decorre do desconhecimento do padrão de comportamento dos parceiros com 

os quais uma determinada organização realiza suas transações. (BALESTRIN; ARBAGE, 

2007). 
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A imprevisibilidade do ambiente impõe a possibilidade de mudanças inesperadas à 

transação e, consequentemente, a necessidade de adaptação dos acordos/contratos. Essas 

circunstâncias podem induzir a ações oportunistas pelos agentes e, consequentemente, a 

aumento dos custos de transação. O pressuposto comportamental da racionalidade limitada 

também se revela importante nesse contexto, uma vez que a incompletude contratual e a 

dificuldade de estabelecer as contingências futuras em um ambiente incerto são agravadas sem 

o amparo de capacidade cognitiva ilimitada. (AZEVEDO, 1997). 

Quando as transações envolvem ativos específicos em um grau relevante, segundo 

Williamson (1985), o aumento no grau de incerteza torna ainda mais imperativo que as partes 

elaborem um aparato para as adaptações contratuais, o que também implica aumento nos custos 

de transações. Quanto maior a incerteza associada à transação, maior a vulnerabilidade das 

partes quanto a sua realização, portanto, maior será o esforço de controle por meio dos 

contratos, garantias, salvaguardas e, consequentemente, maiores os custos de transação.  

Diferentemente da relação que mantêm com as dimensões já abordadas da transação, os 

CT têm relação inversa com a dimensão frequência, como será explicado na próxima seção. 

 

 

2.2.3.3 Frequência 

 

 

De acordo com Williamson (1985), a frequência das transações é uma dimensão 

relevante porque o custo das estruturas especializadas de governança será mais fácil de 

recuperar para grandes transações de um tipo recorrente. Isso pode ser explicado, na opinião de 

Azevedo (1997), devido a dois aspectos: a) a diluição dos custos de adoção de um mecanismo 

complexo por várias transações e b) a possibilidade de construção de reputação por parte dos 

agentes envolvidos na transação. 

Conforme indica o autor, a repetição da interação contribui para diluição tanto dos 

custos ex ante de redação do contrato, coleta de informações relevantes, quanto os ex post de 

monitoramento e de adaptações a mudanças de ambiente. Essa redução também se dá também 

em contratos de longo prazo. 

A redução dos custos associados a transações recorrentes se deve também ao efeito da 

reputação, isso porque a boa imagem construída por meio de repetidas transações desestimula 
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ações oportunistas. (CABRAL, 2004).  Ou seja, o custo associado a essa ação (perda da 

reputação) em uma transação é maior do que os benefícios advindos de tal comportamento. 

O conhecimento que as partes adquirem uma da outra com o aumento da frequência das 

transações também reduz a incerteza. Isso porque, conforme explica Williamson (1985), 

economias adicionais específicas à transação podem ocorrer em acordos de renovação 

contratual na medida em que a familiaridade permite, por exemplo, economias de comunicação, 

dado o desenvolvimento de uma linguagem especializada por experiência acumulada e nuances 

que são sinalizadas e recebidas de uma forma sensível pelos parceiros. 

Esse aspecto, de acordo com Azevedo (1997), pode ser analisado teoricamente através 

do instrumental de jogos repetidos: 

Em um contexto de informação imperfeita, a repetição possibilita o 

aprendizado dos jogadores, reduzindo a assimetria informacional dada ex-

ante. A relação continuada permite que se conheça as idiossincrasias de cada 

parte tornando o resultado da transação mais previsível. Esse aprendizado 

corresponde a uma redução da incerteza e dos correspondentes custos de 

transação a ela associados. (AZEVEDO, 1997, p. 89). 

Além dos efeitos da reputação e da aquisição de conhecimento das partes, a frequência 

também contribui para a diminuição dos custos de transação pela criação de um compromisso 

confiável entre as partes de um objetivo comum de continuidade da relação (AZEVEDO, 1997; 

CABRAL, 2004). Assim como na reputação, o papel da frequência no estabelecimento de um 

compromisso confiável está na elevação do custo associado ao comportamento oportunista. Ou 

seja, a inibição da ação oportunista, devido à perspectiva de continuidade da transação, reduz a 

incerteza com relação ao comportamento das partes, criando um sentimento de confiança e 

lealdade. 

Williamson (1985) argumenta que a evolução das relações de confiança pode ser tanto 

institucional quanto pessoal. Conforme explica o autor, tendo os indivíduos, que são 

responsáveis pelas transações, um interesse pessoal e organizacional no que acontece, a 

integridade pessoal é vista como eficaz, pois os indivíduos localizados nas interfaces podem se 

recusar a ser parte de esforços oportunistas para levar vantagem. Tais recusas podem servir 

como um peso contra inclinações organizacionais em se comportar de forma oportunista. 

Assim, mantendo as outras coisas iguais, as relações de troca idiossincráticas que são 

caracterizadas por maior confiança pessoal sobreviverão a maiores tensões e mostrarão maiores 

adaptabilidades.     



59 
 

 
 

Ménard (2004) salienta que, na medida em que vão se conhecendo, as partes aumentam 

o uso de mecanismos informais, tais como reputação, confiança, compartilhamento de 

informações e ajuda mútua. Esses mecanismos contribuem para o comportamento cooperativo 

entre as partes, diminuindo a importância da elaboração de estruturas complexas para governar 

as transações (AZEVEDO, 1997; DYER, 1997). O que pode também dirimir os efeitos da 

racionalidade limitada dos agentes, pois, conforme explicam Connelly et al. (2015), a confiança 

estabelecida entre as partes reduz as preocupações sobre o potencial de exploração de 

vulnerabilidade do parceiro.  

Essa condição, continuam os autores, além de diminuir a necessidade de 

monitoramento, implica menores custos de negociação, visto que o compromisso confiável 

entre os parceiros reduz a possibilidade de conflitos na regulação de mudança de funções e 

responsabilidades assumidas, quando as atividades planejadas precisam ser alteradas devido à 

ocorrência de eventos não previstos.  

Assim, à medida que os parceiros se tornam cada vez mais confiáveis, a ênfase nas 

atividades de controle, como revisões e auditorias, pode ser reduzida. (CONNELLY et al. , 

2015).  

Esses aspectos foram inclusive apresentados por Dyer (1997) como responsáveis pela 

conciliação entre alta especificidade de ativos e baixos custos de transação em relações 

estabelecidas entre fornecedores da indústria automobilística japonesa. De acordo com o autor, 

a utilização de salvaguardas baseadas em confiança e autoenforcing em relações que contam 

com economias de escala e escopo em transacionar, construídas a partir de repetidas interações, 

em que há compartilhamento de informação e demonstração de comprometimento para 

interação futura, diminui a necessidade de criação de estrutura complexa de governança para 

minimização de oportunismo e, consequentemente, evita aumento dos custos de transação, 

mesmo no caso de ativos específicos.   

As dimensões apresentadas permitem inferir os custos em diferentes tipos de transações, 

contribuindo para a determinação de qual a estrutura de governança mais eficiente para regulá-

las. Ou seja, aquela que minimiza os custos transacionais. Antes de apresentar sobre essas 

estruturas, porém, é necessário discorrer sobre o papel dos contratos na ECT.  
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2.2.4 Contratos 

 

 

Williamson (1985) defende que a abordagem dos custos de transação adota uma 

orientação contratual e sustenta que qualquer questão que possa ser formulada como um 

problema contratual pode ser investigada com vantagem em termos de economização dos custos 

de transação. 

Ao reconhecer as formas alternativas de organização da produção a partir da 

organização interna e via mercado, Coase (1937) também apontou para a importância dos 

contratos para a regulação das atividades internas da firma e das relações entre elas. O 

desenvolvimento dessa teoria “permite considerar a firma como um nexo de contratos cuja 

estrutura – modo de governança – varia de modo previsível de acordo com variáveis passíveis 

de análise, pautadas pelas regras institucionais”. (ZYLBERSZTAJN, 2005, p. 390). 

De maneira geral, o contrato estabelece direitos e deveres das partes contratantes em 

uma transação. Conforme Zylbersztajn (1995), dada a sua busca pela eficiência, o interesse da 

abordagem pelos contratos na teoria da firma está relacionado aos custos que esses apresentam 

para as transações, e não necessariamente aos aspectos legalistas. Ainda segundo o autor, as 

transações podem ser conduzidas tanto por meio de contratos formais, amparados pela lei, 

quanto por acordos informais, assegurados por salvaguardas reputacionais e outros mecanismos 

sociais. Para Brickley (2007), a utilização dos contratos visa a alinhar a ação dos atores ao 

interesse da firma e minimizar possíveis conflitos. 

Inicialmente, os contratos trazem desde os custos associados à negociação até o seu 

desenho e implementação. Contribui para o aumento desses custos a assimetria de informação, 

uma vez que torna difícil a determinação dos termos contratuais e se os mesmos serão honrados 

pelas partes. A impossibilidade de prever todas as contingências no momento da contratação, 

dadas a condição de racionalidade limitada e incerteza, contribui para que, durante sua 

execução, os contratos incorram em custos associados ao monitoramento e solução das disputas 

que emergem do descumprimento das cláusulas estabelecidas.  

A flexibilidade de possíveis ajustes nos termos contratuais durante a realização das 

transações está relacionada com o tipo de contrato estabelecido pelas partes, que, sob a ótica da 

ECT, depende das características dimensionais da transação e tem significativa associação com 

a estrutura de governança (WILLIAMSON, 1985). Para explicar a relação entre esses aspectos, 
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o autor recorre aos estudos de Macneil (1974, 1978), que classificam os contratos em clássico9, 

neoclássico e relacional.  

O direito contratual clássico se volta à implementação de transações discretas, não 

associadas a efeito intertemporal e para as quais a identidade das partes é tratada como 

irrelevante (WILLIAMSON, 1985). Desse modo, a natureza do contrato, segundo o autor, é 

cuidadosamente delimitada, as regras são claras, as características formais predominam e os 

ajustes são prescritos de forma definida. A ênfase, então, é baseada em normas jurídicas, 

documentos formais e transações auto liquidáveis. 

No entanto, nem toda transação se ajusta a essas características. Ainda de acordo com o 

autor, para contratos de longo prazo, executados sob condições de incerteza, por exemplo, é 

demasiadamente caro, se não impossível, prever contingências e adaptações apropriadas no 

momento da celebração do acordo. O que, para Zylbersztajn (1995), demonstra a pouca ou 

nenhuma aplicabilidade do contrato clássico. 

Diante dessas circunstâncias, fora a renúncia da transação, mais duas alternativas são 

consideradas por Williamson (1985) para efetivar adaptações requeridas por problemas 

contingenciais aos contratos de longo prazo: internalização das transações ou contratação, mas 

com uma estrutura adicional de governança.  

A opção pela internalização pressupõe remoção das operações por meio do mercado, 

tornando desnecessário o uso do contrato. Neste caso, as decisões passam a ser implementadas 

sob a posse unificada e com ajuda de incentivos e sistemas de controle hierárquico. Caso as 

partes desejem manter a relação contratual, podem contar com a assistência de uma terceira 

parte em resolver problemas de disputas e avaliar o desempenho, o que configura a contratação 

do tipo neoclássica.  

A principal característica desse tipo de contrato, de acordo com Zylbersztajn (1995), é 

a manutenção do contrato original como referência para negociação. Sua implementação 

dependerá da análise comparativa entre seus custos em face aos retornos esperados. E, ainda, 

se esses custos de negociação são inferiores àqueles originados da interrupção do contrato.  

Com crescimento progressivo da duração e complexidade do contrato, há dificuldade de 

as adaptações permanecerem no contrato original. E, portanto, necessidade do deslocamento do 

                                                           
9 Zylbersztajn (1995) chama a atenção de que os termos clássico e neoclássico, utilizados por Macneil (1978), são 

herdados da teoria do direito, portanto não devem ser associados ao significado a eles aplicado na teoria econômica. 
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processo de ajuste neoclássico pelo processo de uma transação específica mais profunda, que 

ocorre na relação inteira desenvolvida ao longo do tempo (WILLIAMSON, 1985). Essa 

flexibilidade é o que caracteriza o contrato relacional. 

Diferentemente do contrato clássico, no qual a transação é isolada e a identidade das 

partes não importa, no contrato relacional há um conjunto de regras e normas dentro de um 

padrão muitas vezes próprio e específico, definido para aquela relação contratual 

(ZYLBERSZTAJN, 1995). Sua continuidade é tão importante que todos os pressupostos 

contratuais são revistos a cada mudança de variável ambiental. Ainda conforme o autor, “troca-

se o esforço de desenhar um contrato completo, pelo esforço de manter um sistema negocial 

continuado” (p. 57).  

Cada um desses tipos de contrato é mais apropriado para estruturas de governança 

estabelecidas pelos agentes para realização das transações, conforme é apresentado na próxima 

seção.  

 

 

2.2.5 Estruturas de Governança 

 

 

Como explicado anteriormente, o estudo de Coase (1937) concluiu que as firmas e os 

mercados são meios alternativos de organização econômica e que os custos de transação 

influenciam na decisão quanto ao arranjo institucional utilizado para realização de suas 

transações. O desenvolvimento do estudo das dimensões transacionais por Williamson tem 

como propósito a identificação de como esses atributos da transação se alinham a diferentes 

estruturas de governança de modo a reduzir os custos de transação, foco central da ECT. 

Para Gulati e Singh (1998), a estrutura de governança de uma aliança é a estrutura formal 

contratual que seus participantes utilizam para formalizá-la, variando em termos de elementos 

hierárquicos adotados e na extensão em que se replicam características de controle e 

coordenação associadas a organizações hierárquicas (MORANDI, 2013).  

No entanto, neste estudo, a governança é entendida, de forma ampliada, como o arranjo 

institucional no qual as transações são negociadas e executadas (WILLIAMSON, 1985) 

podendo contemplar regras formais ou informais, que regulam a transação. Nesta perspectiva, 

além dos atributos das transações (especificidade de ativos, incerteza, frequência) e dos 
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pressupostos comportamentais (racionalidade limitada e oportunismo), influenciam na 

definição das formas de governança, conforme Zylbersztajn (1995), as leis contratuais (contrato 

clássico, neoclássico e relacional) e o ambiente institucional10 (aparato legal, tradição e aspectos 

culturais). 

Antes de apresentar como esses aspectos influenciam a escolha da estrutura de 

governança, é importante compreender sob quais formas alternativas essa estrutura pode se 

apresentar. Inicialmente, a partir dos estudos de Coase (1937), foi possível distinguir duas 

estruturas de governança: a hierarquia e o mercado. A primeira representa a escolha da firma 

em adicionar e coordenar uma etapa do processo produtivo internamente, enquanto, na segunda, 

a firma opta por adquirir partes de um bem no mercado. (WILLIAMSON, 1985). 

Para além das opções puras de make or buy, Zylbersztajn (1995) argumenta que a 

estrutura de governança pode se apresentar como em um espectro contínuo, assumindo 

diferentes arranjos contratuais mistos, que são denominados de formas híbridas. Essas 

estruturas possuem elementos característicos de mercado e hierarquia, privilegiam a 

adaptabilidade e caracterizam as formas contratuais de associações estratégicas, franquias, 

contratos de distribuição, associações pré-competitivas, entre outras. (AZEVEDO, 1997). 

A escolha entre essas estruturas privilegia a redução dos custos de transação e, para 

tanto, deve considerar as dimensões transacionais. Pressupondo que a incerteza esteja presente 

em grau suficiente para colocar uma exigência de decisão sequencial e adaptativa, Williamson 

se concentra na análise da especificidade do ativo e frequência da transação e agrega as 

classificações contratuais de Macneil, indicando qual contrato é mais adequado às estruturas de 

governança. 

Segundo Williamson (1985), o mercado se apresenta como a principal estrutura de 

governança para as transações não específicas de contratação ocasional e recorrente. Por se 

tratar de transações padronizadas, os arranjos para realização de compra e venda são 

relativamente simples, podendo ser organizados por meio de contratos clássicos. Sua eficácia 

para esses casos está relacionada à facilidade com que as partes podem consultar sua própria 

experiência para decidirem sobre a continuidade da relação comercial, o que implica poucas 

despesas transacionais.  

                                                           
10 Apesar de ser a corrente da NEI que privilegia os estudos das transações com um enfoque micro analítico, a 

ECT recorre aos estudos da corrente de ambiente institucional para análise dos parâmetros microinstitucionais aos 

quais as transações se referenciam. (AZEVEDO, 1997).   
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À medida que os ativos se tornam mais especializados e as transações mais 

idiossincráticas, continua o autor, as transações são retiradas do mercado, podendo assumir 

configurações contratuais híbridas ou hierárquicas.  

Quando as transações são ocasionais e envolvem ativos de especificidade intermediária 

ou alta, suficiente para provocar dependência entre as partes, há fortes incentivos para que o 

contrato seja concluído. No entanto, os custos de instalação da estrutura específica à transação 

são altos, dado que a transação não é recorrente. Desse modo, como explica Williamson (1985), 

por ser a via de mercado insatisfatória, para não se recorrer imediatamente à ruptura da 

transação, torna-se necessária uma estrutura intermediária. Denominada de trilateral, nesta 

estrutura de governança há uma terceira parte regulando a transação.   

Para as transações que envolvem ativos de especificidade intermediária ou alta e são 

recorrentes, há possibilidade de recuperação dos custos da estrutura de governança específica à 

transação. Essa governança pode ser bilateral porque se caracteriza por uma contratação 

externa, na qual as partes mantêm sua autonomia, ou unificada, quando a transação é retirada 

do mercado e organizada internamente pela firma.  

Na estrutura de governança híbrida do tipo bilateral, o longo prazo facilita o 

estabelecimento de uma relação entre as partes que pode evoluir para um sentimento de 

confiança, o que diminui as possibilidades de oportunismo. O contato celebrado é do tipo 

relacional e, caso haja necessidade de ajustes, a nova versão contratual adaptada substitui o 

contrato original. 

Já a governança hierárquica, é requerida quando a relação de dependência criada pelo 

maior grau de especificidade do ativo expõe as partes a comportamentos oportunistas, o que 

levaria a um aumento dos custos transacionais pela via de mercado. Integrando verticalmente a 

etapa da produção que seria transacionada externamente, a firma não tem a necessidade de 

consultar, complementar ou revisar acordos. Entretanto, Zylbersztajn (1995) chama a atenção 

para o fato de que a hierarquia também está sujeita a custos relacionados à organização interna 

da produção, assim essa estrutura se justifica para ativos altamente específicos. 

Conforme a especificidade de ativos aumenta, há um deslocamento da direita para 

esquerda no contínuo das formas de governança. As transações de mercado são substituídas 

pelas formas de governança híbridas até o limite em que a transação é hierarquizada pela 

empresa. Sobre isso, Fiani (2013) explica que o aumento da especificidade do ativo reduz o 

número de vendedores e compradores do ativo e, consequentemente, as vantagens oferecidas 
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pelo mercado, devido à dificuldade de realizar os ganhos de escala. De outro lado, os custos de 

negociar, redigir, implementar e verificar a execução do contrato aumentam e, portanto, custos 

transacionais. Desse modo, a decisão quanto à estrutura institucional mais adequada à transação 

depende da comparação entre esses dois aspectos: economia de escala versus custos de 

transação.  

A incerteza, racionalidade limitada e oportunismo conferem importante papel à 

capacidade de adaptabilidade e flexibilidade às transações. Desse modo, é importante observar 

como as estruturas de governança se diferem em termos de monitoramento, incentivo e controle 

de comportamentos. (AZEVEDO, 1997).  

Cada tipo de estrutura organizacional permite o monitoramento do comportamento dos 

agentes, por meio de diversos mecanismos de incentivo e controle. Segundo Williamson (2003), 

o mercado apresenta incentivos fortes por meio do sistema de preços, pouco aparato 

administrativo e utiliza a via legalista para resolução de disputas, congruentes com os 

pressupostos dos contratos clássicos. Na estrutura hierárquica, por sua vez, os incentivos são 

fracos (salários sofrem pouca ou nenhuma modificação imediata), o controle administrativo é 

alto, o que possibilita a resolução interna de disputas; e, finalmente, a forma híbrida, localizada 

entre as duas estruturas anteriores, apresenta sistema de controle semiforte, intermediário grau 

de aparato administrativo e regime de direito contratual semilegalista, conforme Quadro 3 

abaixo.  

 

Quadro 3 - Atributos dos diferentes modos de governança e sua relação com as dimensões transacionais 

Estruturas de 

governança 
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Atributos de governança 

intensidade 

de 

incentivo 

controle 

administrativo 

regime de 

direito 

contratual 

Hierarquia K*→∞ = ++ 0 ++ 0 

Híbrida 
Bilateral 

0<<∞ = 
++ 

+ + + 

Trilateral + 

Mercado K=0 = + ++ 0 ++ 

   Fonte: Elaborado pela autora com base em Williamson (2003)  

  *Representa o grau ótimo de especificidade de ativos (WILLIAMSON, 2003). 
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Além de apresentar o nível de intensidade de incentivo, controle e regime de direito 

contratual de cada uma das estruturas de governança, a Quadro 3 também demonstra qual a 

tendência de escolha entre essas estruturas a partir dos atributos da transação. Ou seja, numa 

condição similar de incerteza, conforme aumenta a especificidade de ativos transacionados, há 

um deslocamento da estrutura de governança mais eficiente do mercado para a hierarquia, 

passando pela forma híbrida. Essa forma varia em função da frequência; caso seja mais 

recorrente o tipo bilateral, este é preferido em detrimento do trilateral.  

Ainda que reconhecida a importância do alinhamento das dimensões da transação, em 

especial o nível de especificidade dos ativos, às estruturas de governança eficiente para 

minimização dos custos de transação, não é objetivo da pesquisa ora apresentada esse tipo de 

análise. Uma vez que o objeto de estudo proposto é a IUE, a governança híbrida para o 

desenvolvimento do projeto colaborativo já está dada.  

Neste sentido, a utilização da TCT nesta pesquisa não tem o propósito de avaliação sobre 

escolha eficiente da estrutura de governança, mas como os pressupostos comportamentais e 

dimensões da transação podem auxiliar na compreensão dos determinantes/barreiras da IUE.   

Desse modo, as próximas seções terão como objetivo apresentar a IUE e como os referenciais 

presentes na TCT são úteis para a sua compreensão.  

 

 

2.3 A IUE E A TEORIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO 

 

 

Na perspectiva de que a firma e o mercado são meios alternativos de organização 

econômica e que ambos incorrem em custos de transação, a atividade de P&D não fugiria a essa 

regra. Mesmo dentro da empresa, a incerteza inerente à P&D e a assimetria de conhecimento 

entre os pesquisadores (agentes) e diretores (principais) dificultam a coordenação hierárquica e 

identificação de um sistema adequado de incentivos, o que, para Antonelli (2008), limita o 

desenvolvimento das atividades de pesquisa.  

No caso de essas atividades ocorrerem via mercado, essas dificuldades podem ser 

potencializadas pela inserção dos problemas relacionados à governança. Ao abordar os 

benefícios da interação entre universidade e empresa como uma opção dentro da abordagem da 

open innovation, alguns estudos têm argumentado que a possibilidade de ocorrência dos custos 

transacionais (estando eles nomeados por custos de coordenação, monitoramento, de agência) 
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nessas interações é menor quando comparada a interações estabelecidas com outras empresas 

(ANTONELLI, 2008; BERCOVITZ E FELDMAN, 2007; BODAS FREITAS  et al., 2012; 

MORANDI, 2013).  

Segundo Rossi (2010), apesar de algumas tentativas terem sido feitas com o objetivo de 

desenvolver estruturas teóricas abrangentes para explicar as condições que permitem que tais 

atividades ocorram em parceria entre universidade-empresa, há pouco destaque para os 

incentivos econômicos que sustentam diferentes formas de governança para essas relações. Para 

Doin e Fernandes (2016), a abordagem da governança colaborativa se apresenta como 

importante lente de análise complementar à Triple Hélice, principalmente as de longo prazo. 

Para este estudo, é importante a distinção entre as interações que possuem maior ou 

menor grau de relações sociais, conforme proposto por Perkmann e Walsh (2007), uma vez que, 

nas interações voltadas ao engajamento, os aspectos relacionais parecem apresentar mais 

importância do que naquelas puramente voltadas à comercialização. Até mesmo porque os 

custos de coordenação dependem da complexidade e interdependência das tarefas.  

Para compreensão e maior aprofundamento sobre a pertinência da utilização da TCT no 

âmbito da IUE, os próximos tópicos são destinados a evidenciar como as relações cooperativas 

entre universidade e empresa estão sujeitas aos pressupostos comportamentais e são 

influenciadas pelas dimensões transacionais propostas por Williamson (1985).  

 

 

2.3.1 Pressupostos comportamentais e dimensões da TCT na IUE 

 

 

Considerando a pesquisa colaborativa como uma transação alternativa ao 

desenvolvimento de pesquisa internamente pela empresa, a IUE incorre em custos de transação 

ex ante, descritos por Coase (1937) e Williamson (1985), uma vez que, para interagirem, os 

atores necessitaram coletar, reunir e processar informações para selecionar o parceiro adequado, 

negociar os termos da pesquisa, elaborar as cláusulas contratuais relativas à gestão e 

cumprimento das atividades do projeto.  

Sobre a importância dessas etapas, Antonelli (2008) explica que qualquer erro na 

identificação das “mentes criativas” e/ou implementação de uma estrutura adequada de 

incentivos terá consequências negativas para os resultados da pesquisa e aumento de seus 

custos.  
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Ainda que possuam divergência de interesses, cultura e procedimentos (BRUNELL et 

al., 2010), a universidade e empresa precisam chegar a um consenso sobre os objetivos da 

colaboração (DOIN; FERNANDES, 2016). Dessa maneira, a negociação e elaboração do 

contrato não são processos triviais, principalmente porque a divisão de trabalho entre as partes 

nos diferentes estágios do ciclo de P&D dificilmente é definitiva. A incerteza inerente às 

atividades de pesquisa e desenvolvimento, então, reduz o escopo de planejamento e 

especificação das tarefas antecipadamente e amplia a necessidade de mecanismos de ajustes 

mútuos (ROSSI, 2010; MORANDI, 2013), causando prejuízos não apenas no momento ex ante 

à transação, mas se estendendo por todo o seu processo. 

Os níveis elevados de incerteza que caracterizam a pesquisa, para Antonelli (2008), 

estão relacionados ao papel exercido pela criatividade e acaso, também pela dificuldade de 

estabelecimento da hierarquia e sequência das atividades, assim como os recursos necessários 

para alcançar a pesquisa. Tais aspectos, ainda de acordo com o autor, geram uma série de 

imprevisibilidades básicas, como: “se o novo conhecimento será gerado, quando estará 

disponível, em que campo e por quais meios será gerado” (p.7), que dificultam o planejamento, 

a organização e gerenciamento das atividades e, portanto, o estabelecimento do contrato. Esses 

aspectos apontados por Antonelli (2008) se associam ao conceito de incerteza tecnológica, que, 

conforme discutido por Connelly et al. (2015), se refere à incapacidade dos parceiros de prever 

a trajetória do desenvolvimento de uma tecnologia e os padrões tecnológicos que podem surgir.  

Dado que a dificuldade de antecipar os resultados da pesquisa básica é maior do que 

para as pesquisas mais aplicadas, Morandi (2013) alerta que a interação que se dedica ao 

desenvolvimento de atividades mais distantes da aplicação sofre maior exposição à incerteza 

(tecnológica), lida com uma maior taxa de imprevisibilidade dos resultados da pesquisa, 

enfrenta mais desafios para planejamento de suas atividades, tem maior probabilidade de 

recorrer aos mecanismos de ajuste mútuo. E, por necessitar de maior prazo para o seu 

desenvolvimento, também está mais exposta à incerteza ambiental, que impõe a ocorrência de 

fatos que não estavam previstos e exige o realinhamento das atividades, causando a necessidade 

de renegociação dos termos, o que, além de impactar no desenvolvimento das atividades e 

alterar prazos, abre espaço para ocorrência de comportamento oportunista.  

Desse modo, Bodas Freitas et al, (2013) explicam que os projetos colaborativos de 

conhecimento básico apresentam alto custo de: (i) coordenação, uma vez que dependem muitas 

vezes da contribuição de equipe de pesquisadores e caracterizam-se por altos níveis de 

codificação de resultados e incerteza, em termos de possíveis aplicações e externalidades, o que 



69 
 

 
 

dificulta a apropriabilidade; e (ii) monitoramento, porque a complexidade da pesquisa torna 

difícil avaliar os níveis reais de esforço dos agentes.  

Pode-se considerar, então, que, quanto mais distante da pesquisa aplicada ou da busca 

pela inovação incremental, maior o grau de incerteza quanto aos resultados, maior a 

possibilidade de alterações no percurso do projeto, o que potencializa a dificuldade de processar 

e analisar todas as informações para uma tomada de decisão eficiente. Esse alto grau de 

incompletude contratual gera a necessidade de estabelecimento de salvaguardas e garantias, o 

que dificulta as negociações e torna o contrato mais complexo e custoso.  

Essa incompletude contratual da IUE é agravada porque, além de buscar especificar no 

presente uma determinada performance no futuro, esses contratos condicionam essa 

performance à ocorrência de eventos definidos antecipadamente no futuro, como são as etapas 

das atividades de pesquisa. Em alguns casos, esses contratos preveem, inclusive, cláusulas de 

negociação desses possíveis resultados, como, por exemplo, participação na titularidade de 

propriedade intelectual. Para Dyer et al. (2007), os desafios associados ao compartilhamento e 

proteção do conhecimento aumentam o perigo de oportunismo e sua negociação pode gerar 

uma série de conflitos, conforme apresentado por Bruneel et al. (2010), sob a exposição das 

barreiras de transação de PI.  

O impacto da incerteza tecnológica nos projetos da IUE pode ter consequências mais 

severas no contexto de maior distância organizacional e cognitiva entre os parceiros, porque a 

divergência de orientação, normas, cultura e procedimentos dos atores pode tornar o processo 

de ajuste mais custoso do que seria em uma transação entre empresas, por exemplo. Conforme 

Bercovitz e Feldman (2007), quando a pesquisa está preocupada com o desenvolvimento de 

novos conhecimentos ou tecnologia que difere substancialmente da base de conhecimento 

detida pela empresa, a necessidade de desenvolvimento adicional e de transferência prática 

desse conhecimento substancialmente novo implica múltiplas transações.  

Nesse contexto, a transferência de conhecimento se constitui uma nova transação 

originada da IUE para a realização do projeto de P&D, transação essa mais difícil de ser 

alcançada porque depende do sucesso da anterior. Ou seja, dificilmente ocorrerá transferência 

de tecnologia no caso de insucesso do processo de colaboração da IUE. Essa perspectiva ajuda 

a compreender porque o alcance dos resultados mais aplicados é mais difícil de ser atingido no 

contexto da IUE.  Além de aspectos de outra natureza, como a capacidade de absorção da 

empresa e a demanda comercial, a inovação é possivelmente a última etapa do processo de IUE; 
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desse modo, antes que os resultados possam ser alcançados, inúmeros conflitos necessitam ser 

vencidos a partir de muitas transações realizadas pelos parceiros.  

Esses aspectos implicam a ocorrência de racionalidade limitada. Embora a integração 

de competências e as qualificações complementares possam auxiliar seus membros a terem 

maior capacidade de identificarem e processarem informações relevantes (BRITTO, 2015), o 

nível de complexidade e de incerteza inerentes às atividades de P&D expõem os limites da 

competência cognitiva e comunicacional dos agentes. (FIANI, 2013). É possível supor que esse 

processo é agravado nas interações em que os projetos de pesquisa são mais inovadores e/ou 

em que haja maior distância cultural entre os parceiros. Esta última condição dificulta a 

comunicação e relacionamento entre eles (BRUNEEL et al., 2010) o que pode, 

consequentemente, prejudicar o compartilhamento de informação para a resolução de 

problemas.  

A despeito da divergência de interesses no contexto da IUE, Philbin (2013) pontuou 

sobre a necessidade de clareza e alinhamento das missões técnica e comercial para consecução 

do objetivo do projeto. Apesar de ser uma prioridade da busca acadêmica do conhecimento, a 

missão técnica deve ser alinhada tanto na área acadêmica de especialização quanto na exigência 

industrial, apresentando-se como um ponto de referência e um canal de informação que enfatiza 

a importância de adquirir e implementar efetivamente o conhecimento técnico em cada etapa 

da colaboração para alcance dos resultados que atendam aos requisitos industriais. O 

investimento da empresa no projeto depende do seu grau de interesse neste e da sua percepção 

de que a pesquisa conduzirá a uma vantagem competitiva melhorada. Da mesma forma, é 

importante que o sistema de incentivos para a universidade seja adequado. Essas medidas 

atenuam os efeitos das barreiras estruturais, organizacionais, propostas por Perkmann, Neely e 

Walsh (2011), e de orientação, por Bruneel at al. (2010). 

De acordo com Morandi (2013), as diferenças culturais e organizacionais dos parceiros 

aumentam a necessidade de negociação, mediação e desenvolvimento de uma interpretação 

comum dos objetivos da pesquisa e da sua relação com os ganhos para ambas as partes. Se esses 

objetivos não são bem definidos, podem causar uma visão distorcida sobre o trabalho da outra 

parte, o que possibilita mudanças frequentes de direção nas atividades de P&D ou o seu 

encerramento antes da conclusão do projeto. Já a importância da clareza em relação aos 

incentivos está relacionada ao fato de que, conforme explicam Santoro e Saparito (2006), a 

assunção das atividades do projeto como interesse próprio assegura a não exploração de 

vulnerabilidades do parceiro.  



71 
 

 
 

Apesar de supor maior possibilidade de ocorrência de comportamento oportunista em 

projetos colaborativos entre empresas, no que diz respeito à apropriação dos resultados da 

pesquisa, Bercovitz e Feldmam (2007) reconhecem que a IUE também enfrenta o desafio de 

perda de controle sobre a propriedade intelectual gerada. E, que por essa razão, a empresa pode 

optar por não se envolver em alianças externas. De acordo com Morandi (2013), as empresas 

envolvidas na cooperação com as universidades estão expostas ao risco de transferência de 

segredos industriais para outra empresa através da cooperação futura do parceiro acadêmico.  

A preocupação quanto à universidade agir de forma oportunista em relação à divulgação 

de resultados ou propriedade intelectual pode ser abordada contratualmente (BERCOVITZ; 

FELDMAN, 2007). No primeiro caso, as autoras sugerem que os contratos de pesquisa podem 

conter cláusulas que forneçam às empresas o direito de revisão do documento antes da 

publicação e/ou o direito de solicitação de que a publicação seja atrasada por um período de 

tempo limitado, a fim de garantir os direitos de propriedade intelectual. No segundo caso, as 

cláusulas podem determinar que a empresa detenha os direitos sobre qualquer PI desenvolvida 

ou, caso esses sejam divididos com a universidade, que a empresa tenha o direito de preferência 

para negociar uma licença. 

Se os limites estabelecidos pela empresa são muito severos, podem prejudicar o trabalho 

da universidade. Sendo o conhecimento dotado de não divisão, acumulabilidade e 

complementariedade, a exclusividade sobre os resultados de pesquisa acadêmica e a restrição 

da publicação de seus resultados podem inviabilizar a produção de novos conhecimentos e 

dificultar os acadêmicos a estabelecer sua reputação científica (ANTONELLI, 2008). Nesta 

perspectiva, a necessidade de elaboração de termos contratuais que favoreçam as duas partes 

dificulta a negociação e, portanto, contribui para aumento dos custos transacionais. 

O comportamento oportunista também pode decorrer da dificuldade de organizar, 

gerenciar e monitorar os níveis reais de esforço dos agentes (ANTONELLI, 2008). Esses 

aspectos tanto são consequência da incompletude contratual gerada pela incerteza no nível da 

tarefa, quanto estão associados à assimetria de informações e divergência de interesses dos 

parceiros. Ou seja, o desconhecimento da empresa da rotina da universidade possibilita a 

utilização de informações desconhecidas pelo parceiro em seu benefício próprio, causando 

prejuízo à outra parte. Isso também pode ocorrer pelo conflito de interesses, visto que a natureza 

institucional distinta guarda diferenciação com relação a prioridades e procedimentos 

administrativos dos parceiros. (SEGATTO-MENDES; ROCHA, 2005).  
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Hong e Su (2013) constataram a ocorrência de comportamento oportunista na IUE. A 

partir de entrevistas realizadas com acadêmicos e funcionários de escritórios chineses de 

transferência de tecnologia, os autores sugeriram ser comum a empresa não pagar o recurso 

financeiro total, estipulado no contrato de desenvolvimento com universidades; e, ainda, 

professores assumirem promessas excessivas para obter os recursos financeiros de pesquisa das 

empresas. Nos casos apresentados por Hong e Su (2013), o comportamento oportunista parece 

possibilitado pelo caráter incerto das atividades de P&D, que dificulta a especificação do que é 

ou não factível, a avaliação do esforço necessário para executá-las e, ainda, a divergência de 

interesses, que não favorece o self-enforcing. 

Como se pressupõe, a TCT de Williamson (1985) pode minimizar a vulnerabilidade das 

partes e o aumento da frequência transacional entre elas, pois a repetição da interação, além de 

diluir os custos ex ante e ex post (AZEVEDO, 1997), reduz a incerteza e a possibilidade de 

comportamento oportunista. Isso porque a familiaridade entre os parceiros do projeto permite: 

a) o desenvolvimento de uma linguagem especializada por experiência acumulada, diminuindo 

problemas na comunicação; b) criação de uma reputação perante a outra parte, que tem um 

custo, caso seja perdida; c) formação de um compromisso confiável, devido à perspectiva de 

continuidade da relação.  

Quando não há tempo suficiente nem oportunidade para a familiaridade baseada na 

relação anterior emergir, dois outros fatores corroboram para que a IUE tenha seus custos de 

transação diminuídos em função dos três aspectos citados acima: experiência e qualidade dos 

parceiros. Bruneel et al. (2010) explicam que a experiência anterior em colaboração ajuda 

empresas e universidades a estabelecerem certas rotinas para se ajustarem a diferentes normas 

e possíveis conflitos, diminuindo as barreiras relacionadas à orientação em relação ao parceiro. 

As experiências apreendidas podem ser refinadas e reutilizadas em colaborações subsequentes.  

Universidades que possuem programas mais consolidados e bem conceituados ganham 

reconhecimento, reputação e legitimidade (Bruneel et al., 2010). Essas qualidades, de acordo 

com Hemmert et al. (2014), sinalizam habilidade e confiabilidade para os potenciais parceiros. 

Nesse sentido, explicam os autores, os parceiros de colaboração podem conceder ou 

desenvolver uma confiança inicial que não se baseia em muita experiência ou conhecimento da 

outra parte, mas em credenciais, refletindo expertise em um domínio ou em pistas institucionais 

que permitem a uma parte confiar em outra sem conhecimento direto. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048733312001497#bib0100
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Connelly et al. (2015) consideram que os dois fatores citados acima inspiram confiança 

baseada na competência, ou seja, na expectativa de que o parceiro possua habilidade técnica 

para cumprir suas atividades. Depois de criada a interação, os parceiros têm a oportunidade de 

passar por experiências que promovam o alinhamento de valores e motivos. A continuidade 

qualificada ou o reestabelecimento dessas interações entre as organizações possibilita a 

construção de um contexto fértil para o fortalecimento da confiança e reciprocidade, aspectos 

fundamentais para gerenciamento da relação e transferência do ativo transacionado, o 

conhecimento. (ROSSI, 2010). 

No que diz respeito à gestão da relação, conforme Connelly et al. (2015), a realização 

de interações com parceiros com os quais já se interagiu anteriormente diminui a necessidade 

do estabelecimento de arranjos contratuais complexos (custos ex ante) porque a confiança 

estabelecida entre as partes reduz as preocupações sobre o potencial de exploração de 

vulnerabilidade do parceiro. Essa condição, além de diminuir a necessidade de monitoramento, 

permite também, na presença de mudanças pela ocorrência de imprevisibilidades, redução dos 

custos associados à renegociação de compromissos, mudança de funções e responsabilidades, 

e penalidades ou até mesmo direitos de rescisão dos custos ex post.  

O trabalho conjunto dos parceiros promove a comunicação face a face, permitindo-lhes 

o desenvolvimento de novas rotinas operacionais para alinhar as formas distintas de trabalho 

(BRUNEEL et al., 2010). Essas condições possibilitam a criação de expectativas positivas 

sobre o parceiro e, portanto, maior liberdade para o compartilhamento de informações, o que 

beneficia o processo de aprendizagem e absorção (BERCOVITZ E FELDMAN, 2007). Isso se 

torna especialmente relevante porque, conforme Antonelli (2008), mesmo quando é altamente 

codificado, o conhecimento científico ainda preserva graus de tacitabilidade, o que demanda 

altos níveis de competência não apenas para a sua geração, mas também para transmissão e 

comunicação.  

Conforme explica Rossi (2010), a transmissão de conhecimento tácito é facilitada 

pelo desenvolvimento de canais de comunicação e códigos de comunicação adequados, 

possibilitados pelo estabelecimento de relacionamentos duráveis. Seja pela repetição do 

número de vezes da transação ou por se estender por um longo prazo, o papel da frequência no 

estabelecimento de um compromisso confiável está relacionado ao aprendizado da relação e 

elevação do custo associado ao comportamento oportunista. Assim, a relação continuada 
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permite redução da incerteza comportamental e dos correspondentes custos de transação a ela 

associados, pela formação da confiança entre as partes. 

Santoro e Bierly (2006) acrescentam que é a confiança estabelecida que permite uma 

comunicação livre e aberta sem a preocupação de oportunismo, tornando a interação mais rica. 

Essa condição, continuam os autores, é necessária para a transferência tácita de conhecimento, 

onde a aprendizagem é mais individualizada e baseada em experiências pessoais. 

Conforme Williamson (1985), a familiaridade entre os parceiros permite 

desenvolvimento de relações de confiança tanto institucionais quanto pessoais. Assim, os 

indivíduos que são responsáveis pela adaptação das interfaces têm um interesse pessoal, mas 

também organizacional na transação. A integridade pessoal dos indivíduos localizados nas 

interfaces influencia-os a se recusarem a ser parte de esforços oportunistas que podem servir 

como um peso contra inclinações organizacionais de levar vantagem sobre o contrato. Ceteri 

parabus, continua o autor, as relações de troca idiossincráticas que são caracterizadas por maior 

confiança pessoal sobreviverão maiores tensões e mostrarão maiores adaptabilidades.    

As condições apresentadas anteriormente, conforme Dyer (1997), permitem a utilização 

de salvaguardas baseadas na confiança e self-enforcing, que contribuem para o não aumento 

dos custos de transação, ainda que a transação envolva especificidade de ativos.  

A IUE é uma transação e é invariavelmente caracterizada pela especificidade de ativos. 

Estão presentes nessas interações pelo menos três dos seis tipos apresentados por Williamson 

(1985): a especificidade de ativos humanos, uma vez que dificilmente pesquisadores possuem 

o mesmo conhecimento e experiência para execução de determinada atividade, ainda que atuem 

em mesma área; a especificidade locacional, porque a facilidade de interação pode ser alterada 

em função da localização geográfica dos pesquisadores mais qualificados no campo científico 

de interesse, se mais próximos ou distantes do parceiro empresarial; especificidade temporal, 

pois, por se tratar de projetos que buscam a inovação como resultado, a temporalidade do 

investimento nas atividades de pesquisa é um aspecto fundamental que pode definir o inovador 

e o imitador. Sua importância vai variar em função da evolução do ciclo de vida das tecnologias 

e produtos para os quais os projetos foram idealizados.  

Nessa perspectiva, a IUE já nasce com uma pequena possibilidade de utilização de 

parceiros alternativos ou reemprego do ativo em usos alternativos, o que pode ocasionar o 

chamado problema de refém (FIANI, 2013) e, consequentemente, vulnerabilidade a ações 

oportunistas. Assim, a inicialização de projetos de P&D compromete investimentos de recursos, 
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muitas vezes irrecuperáveis, os chamados sunk costs. Essa situação colabora para que a IUE 

esteja sujeita às condições transacionais características de small numbers, conforme descrito 

por Williamson (1991), pois, caso o projeto de pesquisa seja interrompido, é muito difícil 

recomeçá-lo com a participação de outra instituição sem perda de valor. 

Os projetos de P&D envolvem o comprometimento de muitos recursos, inclusive 

valores econômicos que seriam sacrificados se a relação de parceria tivesse que ser 

interrompida, dada a impossibilidade de utilização em outro contexto diferente do uso 

especializado para o qual foi pretendido. Assim, é difícil voltar para as fontes alternativas de 

fornecimento e obter o item em termos favoráveis. Os investimentos em capital humano que 

são específicos à transação, por exemplo, evoluem durante a sua execução.  O treinamento 

especializado e a economia de aprendizado são intransferíveis para fornecedores alternativos a 

custo baixo, no caso da IUE. 

Além disso, após iniciadas as atividades, muitas informações são compartilhadas entre 

as partes, que podem ficar com receio de que tais informações sejam divulgadas pelo parceiro. 

Os contratos específicos, ou cláusulas dentro do próprio contrato de parceria para 

estabelecimento do sigilo de informações e dos direitos de propriedade intelectual, são 

utilizados justamente como uma forma de exercício de controle sobre os resultados das 

atividades de pesquisa. (ANTONELLI, 2008). Esses esforços para evitar a emergência de risco 

moral, ou moral hazard, também contribuem para o aumento dos custos transacionais. 

Desse modo, todos os tipos de IUE envolvem algum grau de custos de transação. Os 

custos ex ante podem ser representados pelos esforços de busca do parceiro tanto para a 

realização de uma transferência tecnológica, consultoria, avaliações técnicas, estudos de 

viabilidade quanto para projetos de pesquisa e desenvolvimento. E também podem incidir 

custos ex post, quando os termos de um contrato não são cumpridos adequadamente devido à 

ocorrência de problemas imprevistos, os quais estão sujeitos a qualquer das formas de interação 

citadas pela própria complexidade do objeto transacionado. 

Mantendo as outras dimensões estáveis, a especificidade de ativos e a incerteza podem 

contribuir para um aumento dos custos transacionais da IUE por favorecerem a ocorrência do 

“problema de refém”, restrição de parceiros e incompletude contratual, o que torna a transação 

mais vulnerável à expressão da racionalidade limitada e oportunismo.  Ao contrário, a 

frequência das trocas, representada pela experiência anterior, repetição das transações ou pelo 

seu longo prazo, contribui para diminuição dos custos transacionais pela maior familiaridade 
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com o modus operandi da transação, aquisição de conhecimento das partes, construção da 

reputação e formação de um compromisso confiável, o que torna a transação menos vulnerável 

à expressão da racionalidade limitada e oportunismo e mais favorável à troca de informações e 

transferência de conhecimento.  

Na próxima seção, é apresentado como essas dimensões se relacionam com os principais 

determinantes/barreiras da IUE. 

 

 

2.3.2 Determinantes e barreiras da IUE à luz da Teoria dos Custos de Transação 

 

 

É aceitável que um determinado fator que seja importante e benéfico para a propensão 

de a empresa interagir com a universidade, ou mesmo para a consecução de resultados mais 

eficientes, não seja passível de generalização devido à influência de outras variáveis 

relacionadas a aspectos ambientais, institucionais, etc. Entretanto, acredita-se que a utilização 

da abordagem da TCT seja relevante para a análise desses fatores, permitindo uma compreensão 

mais abrangente do fenômeno em questão. Afinal, o peso de determinado fator pode variar em 

função da especificidade do ativo transacionado, do grau de incerteza/complexidade envolvido 

no projeto, do nível de maturidade/interdependência da relação estabelecida em função da 

frequência com que os parceiros já transacionaram e, consequentemente, na propensão de 

ocorrência de racionalidade limitada e oportunismo, em maior ou menor grau. 

Conforme Williamson (1975), os fatores ambientais não dificultariam as transações se 

não pela sua ocorrência de maneira associada aos pressupostos comportamentais. As 

restrições à condição de racionalidade limitada não apareceriam se não fosse pela incerteza e 

complexidade do ambiente, assim como a vulnerabilidade ao oportunismo não seria relevante 

se os relacionamentos fossem de grandes números, ou seja, sem especificidade de ativos. Por 

fim, fora desse contexto, a frequência também não teria importância.  

Esta perspectiva sugere um alto nível de imbricamento entre as variáveis do modelo 

de TCT. Por isso, sua associação com os determinantes da IUE muitas vezes é realizada de 

maneira conjunta, tem como ponto de partida o modelo apresentado por Williamson (1975) e 

é avaliada a partir da utilização em maior ou menor grau das atividades que compõem os 

custos ex ante e ex post. Ou seja, seleção dos parceiros, negociação do contrato, 

monitoramento, renegociação e enforcement. 
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A divergência de interesses e assimetria de informações são características natas da IUE 

dada a diferenciação dos objetivos, procedimentos, prioridades e cultura dos agentes. 

Adicionadas a incerteza e a complexidade que envolvem as atividades para consecução dos 

resultados para os quais foi criado o processo de colaboração, tem-se um ambiente favorável à 

incompletude contratual e ocorrência de racionalidade limitada, oportunismo. 

 Esse contexto dificulta o planejamento, a coordenação e o controle das atividades da 

IUE e, possivelmente, causa prejuízo à eficiência de seus resultados. A intensidade com que 

isso ocorre varia, entre outras coisas, a depender das características da transação. Desse modo, 

numa perspectiva micro analítica, é possível relacionar as dimensões transacionais de 

Williamson aos fatores apontados como determinantes da IUE e compreender como eles se 

relacionam e quais seus efeitos sobre os resultados da interação. 

A dimensão incerteza pode variar de acordo com o grau de radicalidade da pesquisa, 

que pode ser analisado a partir do caráter dos objetivos do projeto, ou seja, o quanto estão mais 

próximos ou distantes da aplicação e das atividades que a empresa já desenvolve. Os projetos 

colaborativos de conhecimento básico têm alto custo de planejamento e coordenação, 

dependem muitas vezes da contribuição de diferentes campos do conhecimento e equipe de 

pesquisadores, caracterizam-se por altos níveis de codificação de resultados e interdependência 

entre suas atividades e estão expostos à incerteza, em termos de possíveis externalidades e 

aplicações; fatos que dificultam a sua apropriabilidade. Além disso, esses projetos envolvem 

elevados custos de monitoramento porque a complexidade da pesquisa torna difícil o controle 

dos esforços e do compromisso dos pesquisadores. A área de conhecimento da pesquisa, se 

mais ou menos aplicada, também pode ser considerada uma variável importante nesse contexto. 

De outro lado, quanto mais aplicada a pesquisa maior a facilidade de previsão dos resultados, 

de especificação e acompanhamento da execução das atividades, e menor a variedade de 

possíveis externalidades e, portanto, de beneficiar outros agentes.  

Essas condições podem impor dificuldades à negociação dos termos de Propriedade 

Intelectual, pois a probabilidade de incerteza ou complexidade envolvidas nas atividades de 

pesquisa irá perturbar a definição dos termos e o estabelecimento de responsabilidade e 

incentivos. Podem contribuir, nesse sentido, a assessoria dos Escritórios de Transferência de 

Tecnologia e/ou a clareza da Política de Propriedade Intelectual das instituições, pois conferem 

algum parâmetro quanto ao estabelecimento de cláusulas, reduzindo o tempo de negociação. 

Pode também colaborar para minimização do custo transacional relacionado a esse processo a 

experiência dos parceiros com os trâmites relacionados à PI, mas, principalmente, a 
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proximidade entre eles, pois a utilização de salvaguardas baseadas na reputação e confiança 

diminui a complexidade do contrato, o tempo de negociação e conflitos.  

Dado o nível de incerteza, seu impacto sobre a relação pode variar em função do nível 

de discernimento dos parceiros em lidar com os eventos não previstos no projeto. A experiência 

dos atores com as atividades de pesquisa possibilita o planejamento de ações, com alguma 

margem de ajuste, que recuperem o aprendizado sobre como melhor resolver o problema pelo 

qual já passou anteriormente. Se a experiência é com o próprio parceiro, a proximidade 

desenvolvida entre os mesmos facilita o processo de renegociação e diminui a necessidade de 

monitoramento, pois a reputação e a confiança estabelecidas facilitam o processo de 

enforcement.  

A disponibilidade de recursos financeiros, físicos e humanos mais qualificados também 

pode influenciar a capacidade dos agentes de lidar com a incerteza. Empresas maiores podem 

contar com estruturas disponíveis que auxiliem no monitoramento do ambiente externo, acesso 

à informação para seleção do parceiro, assessoria para negociação e monitoramento. E os 

maiores departamentos de pesquisa podem contar com mais pessoal qualificado, maior 

capacidade física, competência técnica e experiência. Com relação à quantidade de pessoas 

envolvidas na equipe, ainda que agreguem maior diversidade de competências, sua ocorrência 

em maior número pode aumentar também os custos de coordenação das atividades da pesquisa.  

Apesar da especificidade de ativo humano ser uma condição inerente às transações para 

realização de P,D&I, dadas as particularidades de conhecimentos de cada indivíduo, empresa e 

universidade, em algumas áreas, essa especificidade pode se expressar em maior grau. Seja por 

questões relacionadas a custo, aspectos históricos ou geográficos, a vocação por determinadas 

áreas do conhecimento pode ser mais ou menos desenvolvida espacialmente; assim, 

determinadas linhas de pesquisa podem ser encontradas em poucas universidades, o que 

restringe as opções de parceria para a empresa. Do mesmo modo, a universidade pode ter 

restrição em encontrar parceiros pela especificidade do campo científico de estudo ou pelo 

reduzido número de empresas que utilizam o seu conhecimento para desenvolvimento de seus 

processos ou produtos. Esses aspectos podem impactar no processo de seleção, atingindo os 

custos ex ante da parceria.  

Essa restrição pode ocorrer ainda pela especificidade temporal, ou seja, se o projeto de 

pesquisa é desenvolvido em uma área em que as mudanças tecnológicas são maiores, como no 

caso da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), o tempo tem peso relativo maior tanto 
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para o desenvolvimento das atividades quanto para o reemprego dos ativos relacionados à 

pesquisa em usos alternativos.  

Quanto à especificidade locacional, a proximidade física entre agentes promove 

oportunidades de reuniões presenciais, o que pode facilitar a interação entre as partes. 

(MORANDI, 2013). Entretanto, esse aspecto pode não ser suficientemente vantajoso se 

comparado a outros fatores, como especificidade de ativos humanos, reputação do parceiro e 

compromisso confiável, pois a empresa pode preferir interagir com uma universidade mais 

distante, se considerar que a qualidade da pesquisa que esta desenvolve é mais importante do 

que os custos associados à distância física. (PETRUZZELI, 2011). Desse modo, o peso de cada 

variável não pode ser analisado de maneira isolada. 

A condição de small numbers, conforme proposto por Williamson (1985), pode 

inicialmente conduzir a uma relação mais custosa, em que a parte menos dependente da relação 

pode explorar essa dependência, impondo condições mais restritivas para a outra parte. A 

utilização de salvaguardas para conter a ameaça de ocorrência de oportunismo implica aumento 

dos custos de transação. No caso dos exemplos citados anteriormente, o maior risco de quebra 

contratual em uma interação na área de TIC, dada a inviabilidade de troca do parceiro em função 

da especificidade temporal envolvida nessa transação, poderia levar os parceiros à imposição 

de mais salvaguardas contratuais, o que implicaria maior custo transacional. Entretanto, 

baseado em Dyer (1997) e nos estudos sobre proximidade organizacional, é possível supor que 

o comportamento confiável, o medo da perda da reputação e o interesse na consecução dos 

objetivos da interação podem evitar o oportunismo sem, necessariamente, aumento no custo de 

transação. 

Nesta perspectiva, ainda que a IUE esteja sujeita à condição de especificidade de ativos, 

é necessário considerar que tal condição não necessariamente implicará aumento dos custos de 

transação. A possibilidade de o parceiro menos dependente explorar essa dependência 

incorrendo em ações oportunistas pode ser reduzida por outros fatores que não o incremento de 

salvaguardas contratuais, como, por exemplo, pelo interesse nos resultados da transação, na 

manutenção da interação, pela baixa assimetria de informação, pelo compromisso confiável 

entre as partes.  

O interesse dos parceiros no projeto diminui os custos transacionais porque a 

expectativa de ganhos direciona o esforço do agente para a realização das atividades conforme 

o previsto e a posicionar-se de forma mais cooperativa e flexível, o que facilita a negociação e 
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diminui a necessidade de coordenação e monitoramento. Esse comportamento pode induzir ao 

desenvolvimento de maior aproximação entre os parceiros e até maiores resultados, dada a 

suposição de interesse próprio. Conforme Dyer e Sing (1998) e Santoro e Saparito (2006) 

explicam, quando um parceiro percebe que outro cumprirá seus compromissos, porque é do seu 

próprio interesse fazer isso, encoraja a transparência e maior troca de informações, o que conduz 

a uma maior possibilidade de transferência de conhecimentos. 

De modo inverso, caso um dos parceiros avalie que sua participação nos resultados é 

injusta, minoritária em relação à outra parte e/ou não equivalente ao esforço despendido, menor 

será seu interesse na conclusão das atividades, o que favorece a ocorrência de comportamentos 

oportunistas. O nível de interesse dos parceiros pode ser depreendido a partir do seu nível de 

disponibilização de recursos dedicados às atividades do projeto, como, por exemplo, recursos 

humanos, tempo, físico e financeiro.  

Considerando que o investimento da empresa em projetos de pesquisa da IUE está 

condicionado ao seu interesse pela pesquisa (PHILBIN, 2013), é possível supor que quanto 

maior o investimento financeiro da empresa em determinado projeto, maior o seu interesse 

nos resultados da interação e menor seu interesse no litígio ou insucesso do mesmo.  

Entretanto, o maior valor financeiro do projeto também pode estar associado ao risco (RAPINI 

et al., 2014; BRUNEEL et al., 2016). Dessa maneira, essa variável também pode representar 

maior custo de transação dada a associação com a incerteza. Assim, o interesse pode ser melhor 

representado pela maior participação da empresa nas atividades do projeto, pois, além de 

representar a disponibilização de tempo, recursos humanos, no caso das equipes trabalharem de 

forma conjunta, também colabora para a diminuição dos custos de transação ex post devido à 

redução da necessidade de controle das atividades, maior agilidade no processo de 

realinhamento (quando necessário) e à possibilidade de maior proximidade pela frequência do 

contato físico.  

A relevância da frequência está associada à possibilidade de criação de estrutura 

especializada para lidar com a incerteza e do vínculo instituído que diminui a possibilidade de 

ocorrência do oportunismo. No contexto da IUE, essa frequência pode ser depreendida a partir 

da experiência dos atores com os processos da interação e entre si.  

A condição de assimetria de informação, reduzida pela experiência da empresa em 

relação ao contexto da pesquisa, contribui para a redução de conflitos, facilitando o 

processamento de informações e realinhamento de atividades e reduz a necessidade de 
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monitoramento. Nesse sentido, a familiaridade entre os parceiros e com as atividades de 

pesquisa pode dirimir os limites impostos pela dificuldade dos indivíduos de transmitirem seus 

conhecimentos a partir da linguagem. Williamson (1975) aponta que demonstrações, learning-

by-doing e coisas do gênero facilitam o entendimento entre os agentes. A coordenação por 

padronização, planos e programas e por ajuste mútuo é adequada às interdependências 

agrupadas, sequencial e recíproca. (MORANDI, 2013). A racionalidade limitada também pode 

ter seus efeitos atenuados pela familiaridade entre os agentes, uma vez que a proximidade 

permite o desenvolvimento de linguagem comum e o aprendizado de como se relacionar com 

o parceiro.   

Nessa perspectiva, empresas que possuem P&D interno têm maior probabilidade de 

colaborarem e terem sucesso em projetos de interação com universidades. A familiaridade com 

o processo de pesquisa auxilia a identificação e seleção dos parceiros na negociação e 

estabelecimento das cláusulas contratuais, compreensão das incertezas inerentes às atividades, 

flexibilidade para ajustes e maior capacidade de absorção da tecnologia. Conforme Bodas 

Freitas et al. (2013), empresas que realizam colaborações e licenciamento de PI, por 

dependerem mais fortemente de tecnologias de organizações externas, por exemplo, são mais 

propensas a ter capacidades necessárias para pesquisar fornecedores de conhecimento, ter uma 

rede de acadêmicos de confiança com a qual já colaboraram no passado e competências 

tecnológicas e de codificação que permitam escrever contratos mais efetivos. De outro lado, as 

empresas que não realizam pesquisa internamente estarão mal posicionadas para reconhecer ou 

assimilar o conhecimento gerado pelos projetos. 

Também no contexto acadêmico, a experiência é de suma importância para o sucesso 

da IUE; além do aprendizado adquirido, ela contribui para uma maior compreensão e ajuste dos 

procedimentos ao contexto empresarial. Além disso, a filiação da universidade, do 

departamento e/ou pesquisador a outras experiências de cooperação com empresa sinaliza a sua 

qualidade e competência para a execução desse tipo de atividade. Se a experiência decorre de 

uma interação com o mesmo parceiro, sua influência é ainda mais benéfica dada a 

aprendizagem da relação e confiança construída entre as partes. Conforme Saparito e Bierly 

(2006), a experiência anterior positiva constitui um ponto de ancoragem que diminui as 

expectativas de incerteza em relação ao comportamento do parceiro. Esses determinantes 

estariam relacionados à dimensão da frequência (WILLIAMSON, 1985), como já sinalizado 

anteriormente. 
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2.3.3 Modelo teórico conceitual para compreensão da IUE a partir da TCT 

 

 

No caso empírico estudado – os projetos de interação entre universidade e empresas, 

financiados pela FINEP, as organizações já fizeram a opção de celebrar um acordo contratual 

bilateral, no qual, segundo Ménard (2004), as partes compartilham informações e cooperam 

entre si, em meio a um ambiente passível de problemas de coordenação e de assimetria de 

informações.  

Contudo, a divergência de interesses e a assimetria de informações (resultantes da 

diferenciação dos objetivos, procedimentos, prioridades e cultura dos agentes da IUE) 

associadas à incompletude contratual (decorrente da incerteza e complexidade que envolvem 

as atividades, objeto da transação) criam um ambiente favorável à ocorrência de racionalidade 

limitada, oportunismo e, consequentemente, de custos de transação. 

Acredita-se que a intensidade com que esses fatores afetam a transação e os seus 

resultados varie com a presença de determinadas características relacionadas aos atores, à 

pesquisa e à gestão estabelecida na IUE, ou seja, aos determinantes da IUE e seus resultados.  

O caráter incrementador e atenuante desses determinantes pode ser avaliado a partir de 

seu efeito sobre as atividades associadas aos custos ex ante (seleção e contratação da parceria) 

e ex post (monitoramento, renegociação e enforcement) da transação. 

De uma maneira geral, o incremento dos custos transacionais está associado ao nível de 

incerteza e complexidade envolvidas na transação pela imposição de maior dificuldade de 

negociação dos termos, maior possibilidade de realinhamento, dificuldade de renegociação, 

monitoramento e enforcement. Podem contribuir para a atenuação desses efeitos a experiência 

dos atores, pela capacidade de recorrer a rotinas estabelecidas (redução da racionalidade 

limitada) e/ou pela crença na reputação (menor possibilidade de oportunismo), e, de maneira 

mais eficiente, a proximidade entre eles, pela utilização de salvaguardas baseadas na confiança 

e self-enforcing. Essas associações estão resumidas na Figura 4. 

O modelo conceitual exposto a seguir reúne os principais determinantes e barreiras da 

IUE e apresenta como esses podem favorecer o incremento e atenuação dos custos de transação. 



8
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Figura 4 - Modelo teórico conceitual para compreensão da IUE a partir da dimensões conceituais e pressupostos comportamentais da TCT 

Fonte: Construção da autora 
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3 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS  

 

 

O processo de pesquisa é entendido como a forma de gerar conhecimento científico 

(ALENCAR, 1999). Mas, para que o conhecimento possa ser considerado científico, torna-se 

necessário identificar as operações mentais e técnicas que possibilitam a sua verificação. Ou 

seja, determinar o método e as ferramentas que possibilitaram chegar a esse conhecimento 

(GIL, 1994). Essa seção é dedicada a atingir esse propósito. Entretanto, antes de apresentar as 

estratégias metodológicas utilizadas para procedimento de coleta e análise de dados, julgou-se 

importante realizar uma breve apresentação sobre a FINEP, fontes de recursos e modalidades 

de acesso para melhor compreensão do contexto dos editais de seleção dos projetos de IUE, 

objeto de estudo deste trabalho. 

 

 

3.1 A FINEP, SUAS FONTES DE RECURSOS E MODALIDADES DE ACESSO AO 

FINANCIAMENTO DE PROJETOS DA IUE 

 

 

No contexto de desenvolvimento das bases institucionais de suporte à CT&I, além de 

órgãos de apoio à pesquisa e desenvolvimento como a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal e Ensino Superior (CAPES), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), foram criados instrumentos de fomento, como o Fundo de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNTEC) e o Fundo de Financiamento de Estudos 

de Projetos e Programas (FINEP) no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES). (GOMES, 2013). 

Dois anos após sua criação, o Decreto de Lei 61.056, de 24 de Julho de 1967, transforma 

o FINEP em empresa pública vinculada ao Ministério do Planejamento e, apesar de continuar 

utilizando a mesma sigla, passa, a partir de então, a ser denominada de Financiadora de Estudos 

e Projetos. (FINEP, 2016).  A FINEP foi criada com o objetivo de financiar a elaboração de 

estudos para projetos e programas de desenvolvimento econômico e aperfeiçoamento da 

tecnologia nacional. (MCT, 2016).  

A gestão e execução das atividades da FINEP são orientadas a partir do conjunto de 

diretrizes das políticas públicas federais. Desse modo, apesar de sua atuação inicial ter sido 
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essencialmente voltada à pesquisa científica e ao financiamento de implantação de programas 

de pós-graduação nas universidades brasileiras (DE NEGRI, 2013), os recentes avanços nas 

políticas públicas em CT&I no Brasil têm ocasionado uma ampliação da carteira de programas 

de financiamento à inovação tecnológica pela FINEP. Suas modalidades de apoio11 abrangem 

subvenção econômica, operações de investimento, financiamento reembolsável e não 

reembolsável.  

As ações da FINEP são operadas com recursos originados do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT)12, do Fundo para o Desenvolvimento 

Tecnológico das Telecomunicações (FUNTTEL)13, e de convênios de cooperação com 

Ministérios, Órgãos e Instituições setoriais. 

Essa última modalidade financia projetos de desenvolvimento científico e tecnológico, 

de infraestrutura de pesquisa, bem como de capacitação de recursos humanos de Instituições 

Científicas e Tecnológicas (ICT) nacionais, públicas ou privadas, sem fins lucrativos. Sua 

seleção é realizada a partir de chamamento público, podendo ser realizada pelas instituições 

proponentes de forma isolada, em grupo ou em cooperação com empresas. (FINEP, 2016).  

Dado que o interesse desta pesquisa é restrito aos projetos de desenvolvimento científico 

e tecnológico realizados pelas ICT nacionais em cooperação com empresas no período de 2000 

a 2010, as escolhas metodológicas realizadas para a seleção dos projetos estudados foram 

fundamentadas na política operacional da FINEP naquele período.    

A partir de 1999, as ações voltadas para o apoio a projetos ICTs e de cooperação entre 

ICTs e empresas passaram a ser apoiadas fundamentalmente pelos Fundos Setoriais de Ciência 

e Tecnologia14. Do total de dezesseis Fundos Setoriais em operação vinculados ao FNDCT, 

quatorze são destinados a setores específicos: saúde, biotecnologia, agronegócio, petróleo, 

                                                           
11 Mais detalhes dessas modalidades de apoio podem ser encontrados na Política Operacional da FINEP, disponível 

em:<http://www.finep.gov.br/images/a-finep/politica-operacional/20_10-

2016_POLITICA_OPERACIONAL_2016.pdf>. 
12 De acordo com a FINEP (2016), esse fundo foi criado em 31 de julho de 1969, através do Decreto de Lei nº 719, 

com a finalidade de dar apoio financeiro aos programas e projetos prioritários de desenvolvimento científico e 

tecnológico, notadamente para a implantação do Plano Básico de Desenvolvimento Científico Tecnológico 

(PBDCT). Ao longo dos anos, a origem orçamentária, as linhas de atuação e a aplicação de recursos desse fundo 

passaram por diversas mudanças. (COSTA, 2013). 
13 É gerido pelo Ministério das Comunicações, assim não é alocado para o FNDCT e, portanto, não integra os 

fundos gerenciados pela FINEP (MCTI, 2016). 
14 As receitas dos Fundos são oriundas de contribuições incidentes sobre o resultado da exploração de recursos 

naturais pertencentes à União, parcelas do Imposto sobre Produtos Industrializados de certos setores e de 

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) incidente sobre os valores que remuneram o uso ou 

aquisição de conhecimentos tecnológicos/transferência de tecnologia do exterior. (MCTI, 2016). 
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energia, mineral, aeronáutico, espacial, transporte, mineral, hidro, informática, automotivo e 

um tem por foco a Amazônia Legal. Os demais são de natureza transversal, o que significa que 

os recursos podem ser aplicados em projetos de qualquer setor da economia. Destes, um é 

voltado à interação universidade-empresa (FVA – Fundo Verde-Amarelo), enquanto o outro 

(Fundo Infraestrutura) é destinado a apoiar a melhoria da infraestrutura das ICTs. (FINEP, 

2016). 

As diretrizes, ações e planos de investimento dos fundos são definidos pelo comitê 

gestor de cada fundo. Esse comitê, presidido por representante do MCTI, é composto por 

representantes dos ministérios afins, agências reguladoras, setores acadêmicos e empresariais, 

além das agências do MCTI, a FINEP e o CNPq. (MCTI, 2016). Dentre as atividades do comitê 

gestor, ainda segundo o MCTI (2016), está a convocação de propostas de apoio financeiro, que 

pode ser feita por três maneiras distintas: 

i) Editais Públicos: esta modalidade é utilizada quando o comitê gestor define uma ou 

mais áreas temáticas ou setores estratégicos de interesse dos programas de pesquisa 

científica e tecnológica cooperativa entre universidades, centros de pesquisa e setor 

produtivo. A convocação das propostas será pública e serão selecionadas para apoio 

àquelas que melhor respondam às características especificadas; 

ii) Carta Convite: nesta modalidade, os Fundos convidam instituições a apresentarem 

propostas de projetos de pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental e/ou 

engenharia não rotineira, com vistas à geração de produtos ou processos produtivos 

inovadores ou que contribuam para a superação de obstáculos ou acarretem 

inovações estratégicas para o setor considerado. Neste caso, a demanda não é 

induzida por editais públicos. As propostas apresentadas serão julgadas 

obrigatoriamente em duas etapas. A primeira etapa é a de pré-qualificação e a 

segunda, a de avaliação. 

iii) Encomendas: são utilizadas em situações com características de urgência ou 

especificidade, o Comitê Gestor poderá encomendar o desenvolvimento de um 

projeto diretamente a uma instituição específica, de reconhecida competência, ou, 

ainda, poderá também encomendar a realização de estudos ou eventos estratégicos. 

Desse modo, as propostas de projetos de desenvolvimento submetidas pelas ICTs para 

financiamento devem ser preparadas de forma a atender tanto as premissas básicas de cada 

fundo quanto as características específicas do tipo de convocação para a qual está se 

candidatando.  
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As propostas são colocadas em formulários eletrônicos, que possuem campos 

específicos para identificação do conteúdo da proposta, como: identificação das instituições 

envolvidas, descrição da capacitação da equipe, elaboração de plano de atividades consolidação 

do orçamento, descrição dos resultados. Desse modo, os parceiros definem os objetivos da 

proposta e negociam os termos de participação e uma estrutura organizacional em período 

anterior à submissão. (FINEP, 2016).  

Quanto ao processo seletivo, de acordo com a FINEP (2016), inicialmente faz-se uma 

avaliação de enquadramento da proposta a fim de verificar o atendimento aos termos de 

convocação e se as proponentes têm impedimentos para receber recursos públicos do Governo 

através de contrato, conforme legislação pertinente.  Na sequência, as propostas originárias de 

editais e carta-convite são avaliadas segundo o princípio da competição aberta e universal, 

desde que considerados os critérios e prioridades estabelecidos pelo Fundo Setorial em questão.  

Além da universidade (que no convênio15 é denominada “co-executor”) e da empresa 

(denominada de “interveniente co-financiador”), integra a proposta de submissão uma 

instituição16 responsável pela celebração do convênio e pela execução gerencial e financeira do 

projeto (proponente), esta é geralmente uma fundação ligada à universidade. Os projetos 

também podem contar com instituições parceiras que participem diretamente da execução 

técnica das propostas. (a referência ao edital da FINEP depende de como você fez a entrada nas 

referências) 

A transferência, utilização e prestação de contas de recursos são realizadas por meio de 

convênios e termos de cooperação, celebrados pela FINEP e disciplinados por 

regulamentação17 pertinente à aplicação de recursos públicos federais não reembolsáveis para 

Órgãos ou entidades da Administração Pública, direta ou indireta, de qualquer esfera de 

governo, Instituições de Pesquisa Científica e Tecnológica e entidades privadas sem fins 

lucrativos, através da formalização de Convênios e Termos de Cooperação. (FINEP, 2016). 

Os documentos contratuais18 analisados neste estudo são provenientes dos projetos de 

desenvolvimento científico tecnológico, realizados pelas universidades em cooperação com 

                                                           
15 Mais detalhes sobre a operacionalização desses convênios podem ser encontrados na legislação pertinente e, 

neste trabalho, no Manual de Convênios e Termos de Cooperação da FINEP.  
16 Dados os objetivos propostos e opção pelo foco na IUE, a atuação dessa instituição nos projetos não integra o 

escopo de análise deste estudo. 
17 Os convênios e termos de cooperação estabelecem, em cláusula específica, os diplomas legais e normativos de 

referência, aplicáveis ao instrumento. (FINEP, 2016). 
18 A base legal e normativa para transferência tem sido alterada ao logo do tempo, entretanto, todos os projetos 

analisados estão regulamentados sob orientação da Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional (IN 
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empresas no período de 2000 a 2010, selecionados19 por carta-convite e editais para 

financiamento pela FINEP, com recursos dos fundos de ciência e tecnologia (CT), ações 

transversais (AT) e verde-amarelo (VA). O detalhamento sobre o processo de seleção dos 

projetos analisados está descrito mais adiante, na seção 3.3.  

 

 

3.2 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

Para cumprir os objetivos deste trabalho, realizou-se uma pesquisa que, quanto aos 

objetivos, pode ser classificada como descritiva e explicativa. De acordo com Gil (2002), a 

pesquisa descritiva visa a descrever características de determinada população e fenômeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis, enquanto a explicativa tem como preocupação 

central identificar os fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos, 

ou seja, busca explicar o porquê dos fatos. 

A etapa descritiva correspondeu à caracterização dos atores, objeto do contrato e relação 

estabelecida da IUE financiada pela FINEP, realizada para cumprir o primeiro objetivo 

específico (OE1)20. Já à explicativa coube a identificação das dimensões conceituais e 

pressupostos da TCT para a categorização dos incrementadores e atenuantes dos custos de 

transação e explicação da relação que estabelecem com os determinantes da IUE para 

cumprimento dos OE2, OE3, OE4 e OE5. 

 Quanto aos procedimentos adotados, realizou-se a pesquisa documental do tipo 

levantamento amostral não-probabilístico. A pesquisa documental foi desenvolvida partir dos 

documentos contratuais relativos aos projetos de desenvolvimento científico tecnológico, 

realizados pelas universidades em cooperação com empresas no período de 2000 a 2010, 

selecionados21 por carta-convite e editais para financiamento pela FINEP com recursos dos 

                                                           
STN 01/97) e Lei 8.666/93. As principais orientações de regulamentação dos projetos estão registradas no Manual 

de Convênios e Termo de Cooperação, disponível em < http://download.finep.gov.br/formulariosManuais/M-

OPE-002-10ManualdeConvenioseTCrev02.pdf>.  
19 Os projetos selecionados a partir da modalidade encomendada não foram considerados como objeto deste estudo 

porque possuem tratamento diferenciado, não são convocados por editais públicos e nem selecionados pelos 

mesmos critérios que as outras duas modalidades. 
20 Será utilizado para referir-se aos objetivos específicos. 
21 Os projetos selecionados a partir da modalidade encomendada não foram considerados como objeto desse estudo 

porque possuem tratamento diferenciado, não são convocados por editais públicos e nem selecionados pelos 

mesmos critérios que as outras duas modalidades. 
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fundos de ciência e tecnologia (CT), ações transversais (AT) e verde-amarelo (VA). Esses 

documentos são caracterizados por Gil (2006) como registros institucionais escritos. 

De acordo com Godoy (1995) e Gil (2006), os documentos são considerados 

importantes fontes de dados e têm como principais vantagens permitir o estudo de algo que não 

é possível observar fisicamente, possibilitar acesso a informações que permanecem as mesmas 

após longos períodos de tempo e não oferecer perigo de alteração de comportamento.   

Neste estudo, a utilização desses documentos possibilita o acesso a dados consolidados 

de projetos de interação de uma única fonte de informações, realizados em todo o território 

nacional e que abrangem diferentes áreas de pesquisa. A utilização dessa fonte de dados 

constitui uma estratégia pertinente para aprofundamento da IUE porque supera algumas 

barreiras do estudo de projetos de desenvolvimento conjunto.  

Conforme Perkmann et al. (2013), esse tipo de relação é empiricamente mais difícil de 

se detectar porque não é documentado por registros acessíveis. O ideal, para os autores, seria a 

utilização dos registros de contratos na universidade, entretanto estes geralmente não estão 

disponíveis e dificilmente seriam comparáveis dada a não padronização dos documentos de 

diferentes universidades. Assim, continuam os autores, os estudos que utilizam essa fonte de 

informação normalmente se baseiam em registros de uma única universidade ou de um pequeno 

número de instituições. 

A utilização dos documentos da FINEP possibilita superar essas dificuldades, uma vez 

que, embora contemplem contratos de diversas instituições, os documentos são padronizados 

de acordo com as normas de submissão das propostas e procedimentos da estrutura 

organizacional da Financiadora.  Outra vantagem da utilização dos documentos contratuais 

como fonte de dados é que eles evidenciam o registro da dinâmica da relação estabelecida entre 

os parceiros, mas não a partir da expectativa de colaboração entre a universidade e a empresa, 

como realizado em alguns estudos anteriores.  

Os documentos contratuais de projetos aprovados por editais da FINEP no período de 

2000 a 2010 constituem a principal fonte secundária de dados da pesquisa, conforme detalhado 

mais adiante neste capítulo metodológico. A escolha desse recorte temporal se justifica, 

primeiro, pela possibilidade de verificar se a publicação da Lei de Inovação Federal de 2004 

tem efeito sobre o tratamento dos aspectos relacionados à Propriedade Intelectual (PI) nas 

interações estabelecidas pelas empresas e universidades, seja nas exigências da FINEP e/ou nos 
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contratos de PI estabelecidos pelos parceiros; segundo, porque há necessidade de certo período 

de tempo22 após a finalização do contrato para a verificação de seus resultados.  

As fontes secundárias da pesquisa foram constituídas, ainda, de dados obtidos a partir 

da Plataforma Lattes e diretório dos grupos de pesquisa do CNPq, sítios da FINEP e do 

Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI), Receita Federal, Relatórios CAPES, base 

de dados de banco de patentes Spacenet. O detalhamento sobre os itens elaborados para extrair 

informação de cada fonte de dados, as técnicas e estratégias de coleta para alcance dos objetivos 

do trabalho estão apresentados na seção 3.3, juntamente com os objetivos da pesquisa e 

instrumentos de coleta e análise de dados.   

Finalmente, quanto à abordagem do problema, a pesquisa utilizou a qualitativa e a 

quantitativa. A pesquisa quantitativa, de acordo com Malhotra (2006), tem como objetivo a 

quantificação dos dados e geralmente utiliza alguma forma de análise estatística, enquanto a 

qualitativa busca alcançar uma compreensão das razões e motivações subjacentes, não se 

preocupando com a representatividade de casos. A discussão sobre a dicotomia entre essas 

abordagens está superada, de acordo com Minayo (2012), por serem complementares, pois a 

realidade abrangida por elas interage dinamicamente. A utilização de maneira conjunta 

possibilita, portanto, uma compreensão mais ampla do objeto investigado.   

A primeira abordagem foi utilizada para cumprimento do OE1 deste estudo, a partir do 

qual foram caracterizados os atores, objeto do contrato e relação estabelecida em 389 IUE 

financiadas pela FINEP. Na sequência, foi selecionada uma amostra não probabilística de 33 

contratos. Segundo Malhotra (2006), esse tipo de amostragem se caracteriza pela não utilização 

de seleção aleatória dos elementos da população. Ou seja, a seleção dos elementos da população 

para compor a amostra depende, ao menos em parte, do julgamento do pesquisador. (MATTAR, 

1997). A decisão pela utilização desse tipo de amostragem é explicada na seção sobre 

procedimentos de coleta de dados.  

A abordagem qualitativa foi utilizada para análise dos documentos contratuais da 

amostra a fim de identificar as dimensões conceituais e os pressupostos comportamentais da 

TCT a fim de cumprir o OE2 deste estudo. Posteriormente, recorreu-se à abordagem 

quantitativa novamente para categorizar os contratos de IUE a partir do comportamento das 

variáveis incrementadoras e atenuantes dos custos de transação da IUE, identificadas a partir 

                                                           
22 Para que seja possível depreender, dos documentos contratuais analisados, os resultados obtidos pelo projeto, é 

necessário que este tenha sido encerrado. Dado o longo prazo de duração dos projetos, a solicitação de dados mais 

recentes seria inviável.   
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dos documentos contratuais da FINEP; analisar a relação entre os determinantes da IUE e 

incrementadores e atenuantes dos CT; e, finalmente, explicar a associação entre os resultados 

alcançados e variáveis incrementadoras e atenuantes dos custos de transação e determinantes 

da IUE, cumprindo os OE3, OE4 e OE5 da pesquisa. 

Para a etapa qualitativa do estudo (OE2 e OE3), inspirou-se na análise de conteúdo, que 

se caracteriza pela descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto de uma 

comunicação. (MALHOTRA, 2006). De acordo com Gil (2006), essa análise se desenvolve em 

três fases: pré-análise, exploração de material e tratamento de dados e inferências. A pré-análise 

pode se dividir em outras etapas: recorte, enumeração e classificação. A sequência de como 

essas etapas foram realizadas para aplicação da técnica ao estudo está descrita mais adiante na 

seção 3.3.    

Na primeira etapa da análise quantitativa (OE1), utilizou-se a técnica de distribuição de 

frequência, que, segundo Malhotra (2006), se refere à contagem do número de respostas. A 

segunda etapa, para análise dos resultados referentes ao alcance do OE3, utilizou estatísticas 

associadas à distribuição de frequência, mais especificamente as medidas de posição mediana 

e moda e de dispersão, o coeficiente de variação. Ainda para o autor, a moda se refere ao valor 

mais recorrente na distribuição amostral, enquanto a mediana se refere ao valor central quando 

os dados se apresentam ordenados. Já o coeficiente de variação é uma medida de variabilidade 

relativa e se refere à razão entre o desvio-padrão e a média23, expressa como porcentagem. 

(MALHOTRA, 2006).  

Na análise dos resultados para alcance do OE4, utilizou-se a transformação de escala a 

partir da técnica de agrupamento a fim de assegurar a comparabilidade de dados (MALHOTRA, 

2006).  Essa técnica foi utilizada porque os dados coletados não possuíam o mesmo tipo de 

escala. Desse modo, a partir da técnica de agrupamento K médias, foi possível padronizar os 

dados, convertendo a escala de variáveis que apresentavam valores métricos (discretos/razão) 

em não-métricos (ordinal). Ainda para alcance do OE4, foi utilizado o coeficiente de correlação 

Spearmam, técnica adequada para calcular a associação de variáveis ordinais. (MALHOTRA, 

2006). Por fim, a análise de agrupamento hierárquico foi utilizada para avaliação de associação 

entre variáveis contribuindo para o alcance dos OE4 e OE5.  

                                                           
23 Neste trabalho, o coeficiente da variação utilizado foi o de Thordike, que é calculado a partir da razão entre o 

desvio-padrão e a mediana, visto que a variável foi medida em uma escala ordinal.  
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3.3 ESTRATÉGIAS E PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Nesta seção, são apresentadas as estratégias e procedimentos de coleta e análise de 

dados. A escolha da apresentação de forma conjunta se justifica pelo fato de que, em muitos 

casos, a coleta de dados de uma etapa necessitava da conclusão da etapa anterior. Caso a 

descrição priorizasse a apresentação da coleta e análise de dados de forma separada, a 

compreensão sobre a sequência das etapas da pesquisa poderia ficar prejudicada.  

Como apresentado anteriormente, o objetivo geral desse estudo é analisar, a partir dos 

documentos contratuais das IUE financiadas pela FINEP no período de 2000 a 2010, que 

condições determinam o incremento e atenuação dos seus custos de transação e em que medida 

influenciam em seus resultados. Esse objetivo foi subdividido em objetivos específicos (OE), 

para os quais são descritos as estratégias e procedimentos adotados a partir da sequência de 

passos realizados para o cumprimento de cada etapa realizada para alcançá-los. 

 

OE1: Qualificar os atores, objeto do contrato e relação estabelecida da IUE financiada pela 

FINEP. 

A realização dessa etapa é de cunho descritivo.   

 

 Passo 1 – Conhecer o potencial da FINEP enquanto fonte de dados da pesquisa 

 

Inicialmente foram coletados, nos sítios da FINEP, dados sobre os tipos de 

financiamento que contemplassem apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

entre universidade e empresa. Para tanto, foram pesquisados editais de apoio financeiro. Entre 

os meses de setembro a dezembro de 2015, foram lidos e catalogados 237 editais de apoio em 

diversos programas, abrangendo os anos de 2001 a 2014, conforme apresentado na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Editais FINEP por instrumento de apoio e período de publicação 

Editais Período abrangido Quantidade 

Ações transversais (2004-2013) 70 

Audiovisual  (2008-2010) 12 

Ciência e Tecnologia (2001-2013) 76 

Funttel (2004-2009) 17 

Inova (2013-2014) 9 

Subvenção (Após 2006) 14 

Verde-amarelo (2002-2006) 9 

Outras fontes (2004; 2011-2014) 30 

Fonte: Construção da autora a partir de dados disponíveis nos sítios da FINEP  
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Dada a abrangência temporal e contemplação de diversas áreas, mostraram-se mais 

interessantes os editais referentes às Ações Transversais, Ciência e Tecnologia e Verde-

Amarelo, divulgados entre os anos de 2001 a 2010. Ao todo, foram 133 editais. A pesquisa dos 

resultados divulgados revelou que 2986 projetos foram aprovados para esses editais. 

Uma vez que o objeto da pesquisa são os projetos de P, D&I em parceria UE, buscou-

se nos editais referência à propriedade intelectual, mas em apenas 49 deles constava a temática. 

Em 25 deles, havia previsão de entrega de contrato próprio com as disposições sobre os Direitos 

de Propriedade Intelectual. Nos outros 24, constava que essa temática seria tratada no convênio 

estabelecido entre as partes no momento da contratação do projeto.  

Para saber sobre a possibilidade e meios para acesso às informações dos projetos, dois 

funcionários da FINEP foram contatados, ainda em 2015, mas eles sugeriram que as 

solicitações de informação fossem realizadas por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI).  

No primeiro semestre de 2016, foi agendada uma conversa com funcionário experiente na área 

de projetos da FINEP com o objetivo de conhecer melhor a dinâmica dos editais e maior 

precisão das informações a serem solicitadas. Para complementação das informações prestadas, 

foram realizadas consultas a documentos sobre histórico da FINEP, fontes de recursos e 

modalidades de financiamentos nos sítios do MCTI e da própria financiadora, informações 

apresentadas na seção 3.1.    

 

 Passo 2 – Definir os dados a serem coletados na FINEP para solicitação via Lei de 

Acesso à Informação 

 

A partir das informações coletadas, no segundo semestre de 2006, solicitou-se à FINEP 

o primeiro conjunto de informações dos projetos de cooperação ICT e empresa que 

interessavam à pesquisa através do Serviço de Informação ao Cidadão, prerrogativa da Lei de 

Acesso a Informação (LEI Nº 12.527 de 2011).  

Inicialmente foram solicitados apenas os dados considerados essenciais para início da 

pesquisa devido à pouca familiaridade com esse veículo de fonte de dados e o receio que a 

solicitação não fosse atendida dada a prerrogativa do Artigo 13 do Decreto nº 7.724, que 

regulamenta a Lei 12.527, de que “os pedidos podem não ser atendidos caso exijam trabalhos 

adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados”.  
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Os dados solicitados no primeiro pedido foram: edital; ano; título do projeto; partes 

contratantes; tempo de execução, valor do projeto; termos aditivos dos projetos de cooperação 

entre Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) e Empresas para desenvolvimento 

científico, tecnológico e de inovação nos editais de Ações Transversais, Fundos C&T e Verde-

Amarelo no período de 2000 a 2010. A resposta da FINEP retornou 4.399 projetos para o 

período. 

 

 Passo 3 – Seleção dos projetos que satisfaziam a pesquisa 

 

Após análise das informações enviadas observou-se que dos 4.399 projetos existentes, 

1.584 contemplavam parceria de ICT com empresas.  Ainda nesse grupo, havia projetos que 

não eram de interesse da pesquisa pelos seguintes motivos: terem como objetivos apoio à 

infraestrutura de laboratórios e incubadoras; serem realizados em redes; ou, ainda, terem sua 

finalização prevista para período posterior a 2016. Assim, novo critério de seleção foi realizado 

e, além da exclusão dos projetos que não satisfaziam os objetivos da pesquisa e aqueles não 

executados até 2014, retiraram-se também os projetos provenientes da modalidade encomenda 

por não terem participado de chamada pública e sido selecionados pelos mesmos critérios 

utilizados nas duas outras modalidades. Assim, restaram 778 projetos, 214 de Institutos de 

Pesquisa e 564 de Universidades. 

Do universo de 564 projetos que satisfazem os objetivos desse estudo, 272 têm como 

fonte de financiamento o fundo de Ações Transversais; 201, o fundo de Ciência e Tecnologia; 

e 91, o fundo Verde Amarelo, distribuídos nas modalidades editais e carta-convite. Dado que 

os fundos de ações transversais contemplam recursos provenientes dos fundos setoriais de 

Ciência e Tecnologia e Verde Amarelo, julgou-se desnecessária a distinção de tratamento dos 

projetos segundo a fonte de financiamento.  

Também não foi feita diferenciação entre os projetos selecionados a partir das 

modalidades editais e carta-convite, pois, apesar de as propostas submetidas a esta modalidade 

serem julgadas em duas etapas (pré-qualificação e avaliação) e as apresentadas na modalidade 

editais serem julgadas em apenas uma, nas duas modalidades, as propostas são convocadas por 

chamamento público e selecionadas pelos mesmos critérios de competição, de forma aberta e 

universal. (FINEP, 2016). 
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Desse modo, os contratos analisados nesta pesquisa são provenientes de projetos de 

desenvolvimento científico e tecnológico realizados pelas ICT nacionais em cooperação com 

empresas no período de 2000 a 2010, selecionados por carta-convite ou editais para 

financiamento pela FINEP com recursos dos fundos de Ciência e Tecnologia (CT), Ações 

Transversais (AT) e Verde Amarelo (VA). 

 

 Passo 4 – Complementar os dados da FINEP para caracterização dos atores e objeto do 

contrato da IUE 

 

Após a identificação dos 564 projetos que satisfaziam os objetivos da pesquisa, 

complementaram-se os dados obtidos na FINEP com fontes secundárias provenientes de buscas 

realizadas no currículo Lattes do coordenador da pesquisa e diretório dos grupos de pesquisa 

do CNPq, sítios da FINEP e do Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação (MCTI), Receita 

Federal, Relatórios CAPES, base de dados de banco de patentes Spacenet, de registro de 

Programas de Computador no INPI, sítios dos Núcleos de Inovação Tecnológica e/ou 

Universidades parceiras das IUE. Durante o período de coleta desses dados, duas novas 

solicitações de dados foram encaminhadas à FINEP através do Serviço de Informação ao 

Cidadão (SIC), prerrogativa da LAI. No Quadro 4 a seguir, estão apresentadas as informações 

coletadas e as fontes de dados. 

  

Quadro 4 - Relação de fonte de dados e indicador por variável analisada   

Dimensão Grupo Variáveis Indicador Fonte de dados 

A
to

re
s 

P
es

q
u

is
a

d
o
r 

Nome - Sítios do MCTI 

Titulação 
Tempo entre conclusão do 

doutorado e o início da IUE  

Lattes 

Experiência em 

projetos 

Nº de projetos anteriores ao período 

da IUE  

Lattes 

Experiência em 

projetos 

Nº de projetos anteriores com 

financiamento 

Lattes 

U
n

iv
e
rs

id
a

d
e 

Nome e localização                      -  FINEP 

Qualidade da pesquisa 
Conceito do programa do triênio 

referente ao ano de início da IUE 

Relatório 

CAPES 

Consolidação da 

pesquisa 

Ano de criação do programa de 

doutorado em relação ao ano de 

início da IUE 

Relatório 

CAPES 

Atuação do NIT 

Tempo entre a criação e o início da 

IUE 

Sítios da 

Universidade ou 

do seu NIT 
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Dimensão Grupo Variáveis Indicador Fonte de dados 

Política institucional 

de PI 

Tempo entre a publicação e o início 

da IUE 

Sítios da 

Universidade ou 

do seu NIT 

E
m

p
re

sa
 Nome e localização - FINEP 

Tamanho da empresa Nº de empregados FINEP 

Esforço tecnológico 

Nº de patentes até o início do 

projeto 

Base de dados de 

patentes 

Spacenet 

O
b

je
to

 d
o

 c
o

n
tr

a
to

 

P
es

q
u

is
a
 

Orçamento da 

pesquisa 

Valor total financeiro do projeto 

(R$) 

FINEP 

Área de conhecimento 
 Grandes Áreas de conhecimento – 

CAPES 

FINEP 

Tempo previsto do 

projeto 

Nº de meses previstos para 

execução do projeto no edital 

Edital da FINEP 

Prazo de execução 
Nº de meses gastos para conclusão 

do projeto 

FINEP 

Equipe Nº de participantes  Sítios do MCTI 

Nº de co-executores24 Nº de Universidades parceiras,  FINEP 

G
es

tã
o
 

In
te

ra
çã

o
 

Proximidade entre os 

parceiros (localização) 

Regiões diferentes=0; mesma 

região=1 mesmo estado=2; mesmo 

município=3 

FINEP 

Repetição de interação 

Registro de interação anterior entre 

os parceiros (dummy: 0/1) 

Lattes, registros 

de projetos da 

FINEP nos sítios 

do MCTI 

Termos de 

contribuição dos 

parceiros 

% de contribuição financeira da 

empresa em relação ao total previsto 

no projeto (R$) 

Cálculo a partir 

dos dados da 

FINEP 

  Devolução de recursos 

% do valor de recursos 

disponibilizados pela FINEP não 

utilizado no projeto. 

Sítios do MCTI 

  Direitos de PI 
Determinação sobre a entrega do 

termo de DPI no edital 

Editais da 

FINEP 

  

Resultados 

Registro de patentes com co-

titularidade pelos parceiros e que 

constassem como inventor o 

coordenador da pesquisa após a 

finalização do projeto relativo à IUE 

estudada. 

Base de dados de 

patentes 

Spacenet 

  

Registros de programas de 

computador/softwares após a 

finalização do projeto relativo à IUE 

estudada. 

Sítios do INPI e 

Lattes 

  Fonte: Construção da autora. 

                                                           
24 Esse dado foi obtido a partir dos documentos contratuais disponibilizados pela FINEP, portanto foi utilizado 

apenas para a análise referente à amostra de contratos, mais especificamente naquelas relacionadas ao 

cumprimento dos objetivos específicos 4 e 5. 
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Para uma melhor compreensão de como e por que cada fonte de dados foi inserida na 

pesquisa, na sequência estão descritas as etapas de coleta.  

Nos sítios do MCTI, havia um campo relatórios de projetos – FNDCT25  –, a partir da 

inserção de dados como fundo de pesquisa, edital, ano, foi possível acessar alguns dados dos 

projetos aprovados pelo edital, entre eles o título, uma pequena descrição com objetivos e 

palavras-chave do projeto, os membros da equipe, o coordenador do projeto e desembolso do 

valor financeiro aportado pela FINEP.  

Dados como o título e valor de desembolso do projeto possibilitaram a confirmação de 

que o projeto do qual se estavam retirando os dados complementares nos sítios se referia ao 

mesmo disponibilizado pela FINEP. A relação dos membros da equipe permitiu a identificação 

do coordenador do projeto e contabilização do número de integrantes da equipe. A partir dos 

dados referentes ao desembolso do valor financeiro aportado pela FINEP, foi possível 

identificar se o projeto utilizou a totalidade de recursos; se não, qual o valor devolvido.   

De posse do nome completo do coordenador, foi possível extrair os dados da Plataforma 

Lattes. Essa consulta permitiu: a) contabilizar a experiência do pesquisador a partir do número 

de meses entre a obtenção do título de doutor e o início do projeto; b) identificar o número de 

projetos de pesquisa executados; c) verificar quantos desses tinham financiamento. Ainda com 

base nos projetos cadastrados, verificou-se a existência de relação anterior e posterior entre o 

coordenador da pesquisa e a empresa parceira na IUE financiada pela FINEP. Para esse dado, 

registrou-se zero (0) quando não foram encontrados registros e um (1) quando encontrado; 

nesse caso, registrou-se também a quantidade de projetos.   

A partir do Lattes, também foi possível identificar o programa de pós-graduação ao qual 

o coordenador da IUE estava vinculado no período de início do projeto.  De posse dessa 

informação, identificou-se a qual triênio o ano de início do projeto se referia e buscou-se, nos 

relatórios CAPES, o conceito do programa. Nessa base de dados, também constavam 

documentos que indicavam o ano de criação dos programas; assim, foi possível calcular a idade 

do programa de pós-graduação ao qual estava vinculado o coordenador da IUE, considerando 

o ano de início do projeto de interação. Dessa forma, obteve-se uma medida que indicasse a 

qualidade institucional do coordenador (consolidação e qualidade do programa). 

                                                           
25 http://fndct.mcti.gov.br/relatorios-de-gestao 

http://fndct.mcti.gov.br/relatorios-de-gestao
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Para avaliação do nível de apoio institucional em relação aos aspectos de propriedade 

intelectual do projeto, verificou-se a existência de Núcleo de Inovação Tecnológica e Política 

de Propriedade Intelectual em todas as 88 Universidades. Para tanto, foram consultados os sítios 

dessas instituições e/ou de seus NIT em busca de registros do ano de sua criação e da política 

institucional de PI em regulamentações, portarias, textos sobre o histórico dos mesmos. Quando 

encontrado, o ano de criação foi registrado para a instituição, posteriormente replicado para 

cada projeto em que ela constava como parceira, só então calculou-se a idade de existência do 

NIT e/ou da política de PI a partir da diferença entre o ano de criação e de início do projeto 

relativo a cada IUE.    

O tamanho da empresa foi avaliado a partir do número de empregados fornecidos pela 

FINEP. A consideração dessa medida é pertinente ao critério utilizado pelo IBGE, que 

considera empresa de pequeno porte até 99 empregados, de médio de 100 a 499 e grande, 

aquelas empresas que possuem mais de 500 empregados. Outra alternativa para esse cálculo 

seria o critério utilizado pela Receita Federal, a partir da receita bruta da empresa, entretanto, 

esse critério se mostrou inviável dada a não disponibilização desse dado referente ao ano de 

início do projeto. Assim, é importante salientar que, além de ser o único critério possível para 

classificação do tamanho da empresa nesse estudo, a utilização do número de empregados 

permite a comparabilidade com resultados da PINTEC, importante pesquisa sobre Inovação no 

Brasil, realizada pelo IBGE.  

Para depreender a capacidade de absorção ou experiência em atividades de P,D&I das 

205 empresas participantes das IUE, utilizou-se o número de depósitos de patentes que essas 

possuíam registrados na base Spacenet26 do Escritório Europeu de Patentes no período de início 

do projeto. Entre as bases gratuitas, essa é a que tem maior abrangência, pois possui documentos 

de patentes de mais de 90 países, incluindo o Brasil, (INPI, 2018) conforme Quadro 5. Dado 

que o objetivo dessa pesquisa era quantificar o número de depósito de patentes das empresas, 

acredita-se que utilização da base do INPI não fosse adequada porque poderia restringir os 

pedidos encontrados apenas àqueles depositados no Brasil.  

                                                           
26 https://lp.espacenet.com/advancedSearch?locale=pt_LP 
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Quadro 5 - Comparativo entre bases gratuitas de busca de patentes 

 

Fonte: INPI (2018) 

 

Para a realização da busca das patentes nos sítios do Spacenet, na opção de busca 

avançada foi inserido o nome da empresa no campo “applicant”, ou seja, depositante. Mais de 

um termo de busca foi utilizado para cada empresa a fim de se obter o maior número possível 

de resultados. A título de exemplo: caso a Petrobrás configurasse uma das empresas a ser 

buscada, além desse termo “Petrobrás”, se utilizariam também “Petróleo Brasileiro”; “Petrobras 

[BR]”. A partir do resultado da busca, os dados eram exportados via CSV para o Vantage Point, 

programa utilizado para realização do tratamento dos mesmos.  Ao todo, foram coletados 9.864 

depósitos, após tratamento para retirada de dados duplicados, restaram-se 7.708 depósitos de 

patentes de 118 empresas.  A partir de relatório disponibilizado pelo programa Vantage Point, 

obteve-se o número de depósito de patentes por empresa por ano (“date of application”). Em 

seguida, esses dados foram exportados para o Excel; neste, foi possível contabilizar os depósitos 

de patentes de cada empresa no período anterior ao projeto a fim de obter a produção 

tecnológica das mesmas. 

Os dados coletados no Spacenet e exportados para o Vantage Point também foram 

utilizados para identificar possíveis resultados tecnológicos da IUE, ou seja, depósito de 

patentes conjuntas. De posse dos depósitos de patentes das empresas, verificou-se a existência 

daqueles depósitos que constassem a Universidade parceira como depositante e o coordenador 

da pesquisa como inventor no período posterior ao ano de finalização do projeto. Para tanto, 

buscaram-se, no arquivo gerado no Vantage Point com os dados dos 7.708 depósitos de 
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patentes, os nomes das 88 universidades e 301 coordenadores relativos às 389 interações. Assim 

como no processo de busca pelo nome da empresa na base Spacenet, no Vantage Point também 

foram utilizados vários termos para identificação da universidade e coordenador, pois os nomes 

não necessariamente aparecem de forma completa e/ou na ordem. A partir dessa busca, foram 

encontradas 23 instituições como co-titulares e 62 coordenadores como inventores dos 

depósitos de patentes das 118 empresas. Em seguida, realizou-se um cruzamento de dados no 

Vantage Point, que gerou um relatório com os depósitos de patentes da empresa que também 

expunha as universidades e nome dos coordenadores participantes, quando era o caso. A partir 

desse relatório, observaram-se aqueles pedidos de patentes em que constavam os três 

integrantes da interação e com data de depósito após o período de finalização do projeto.  

Outro possível resultado tecnológico buscado através de dados secundários foram os 

registros de programa de computador. Para tanto, inicialmente foram selecionados todos os 

projetos de IUE da base de dados que fossem relacionados à área de informática e ciências da 

computação, seja pela temática do edital e/ou área de conhecimento do projeto indicada nos 

dados disponibilizados pela FINEP. Essa seleção resultou em 64 projetos. Para a realização da 

busca dos registros de programas de computador na base de dados do INPI27, foi inserido o 

nome do coordenador vinculado aos projetos selecionados no campo “autor”. Foram 

encontrados 55 registros de programas de computador. Entretanto, em nenhum deles constava 

como titulares, a universidade de vinculação do coordenador e empresa parceira, no mesmo 

registro. Tentou-se ainda buscar informações referentes a esses registros  no Currículo Lattes 

dos coordenadores, mas os dados encontrados foram insuficientes para demonstrar tal 

vinculação. Desse modo, a análise dos registros de computador se mostrou inviável neste 

estudo.  

Durante o período de organização dos dados referentes às IUE na planilha Excel, ou 

mesmo durante o período de coleta dos dados secundários, perceberam-se erros e ausência de 

alguns dados na planilha enviada pela FINEP. A fim de solucionar a situação sem a necessidade 

de retirada do projeto da IUE do estudo, foi realizada nova solicitação de dados à FINEP a partir 

de pedidos de informações complementares através do Serviço de Informação ao Cidadão, 

prerrogativa da Lei de Acesso à Informação. Algumas solicitações foram atendidas, entretanto, 

outras se tornaram inviáveis, uma vez que, segundo resposta, a FINEP não possuía o dado.  

                                                           
27 https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/programas/ProgramaSearchBasico.jsp 
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Ainda na tentativa de não precisar retirar o projeto do banco de dados, buscou-se corrigir 

os dados faltantes a partir do que estava disponível no campo relatórios de projetos – FNDCT 

– dos sítios do MCTI. Entretanto, esses sítios não estavam mais disponíveis, possivelmente 

devido à alteração de Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação para Ministério da Ciência 

Tecnologia Inovação e Comunicação. Uma solicitação de informação foi enviada por e-mail 

para a ouvidoria do Ministério, que respondeu com o novo link que disponibilizava o acesso. 

Ainda assim, nem todos os problemas puderam ser resolvidos porque alguns dados faltantes 

também não constavam nessa fonte. Desse modo, alguns projetos tiveram que ser excluídos da 

base de dados. Ao final, restaram 389 projetos.  

 

 Passo 5 – Caracterizar os atores, objeto e relação estabelecida na IUE  

 

As principais técnicas utilizadas para a análise quantitativa dos dados foram a 

distribuição de frequência, sumarização e agrupamento que permitiram conhecer melhor as 

principais características da população estudada.  

 

OE2: Identificar as dimensões conceituais e os pressupostos comportamentais da TCT que se 

apresentam na IUE 

 

 Passo 1 – Selecionar a amostra de projetos de IUE para análise dos documentos 

contratuais. 

 

Dada a inviabilidade de analisar os documentos contratuais de todos os 389 projetos da 

pesquisa, foi solicitada à FINEP o acesso aos documentos contratuais para verificação in loco 

de uma amostra dos projetos.   

Uma vez que o objetivo dessa análise era identificar evidências das dimensões teóricas 

dos custos de transação nos projetos de interação universidade empresa, buscou-se selecionar 

projetos que tivessem semelhanças em relação a características relacionadas aos atores e objeto 

da pesquisa como uma forma de minimizar sua influência na relação estabelecida e, portanto, 

não inibir a evidência das variáveis de interesse da pesquisa. Desse modo, utilizou-se a amostra 

não-probabilística por julgamento. (MALHOTRA, 2006). Os critérios considerados para 

definição da amostra foram: 
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i) Projetos de áreas de conhecimento e com valores de aporte financeiro semelhantes, 

contratados pela mesma empresa com diferentes universidades; 

ii) Projetos de mesma área de conhecimento e aportes financeiros semelhantes 

contratados a partir de um mesmo edital, pelos mesmos atores, mas com resultados 

tecnológicos diferentes, sendo estes mensurados a partir da verificação de depósito 

de patente conjunta após o ano de finalização dos projetos, identificada a partir do 

Spacenet; 

iii) Projetos de mesma área de conhecimento e aportes financeiros semelhantes 

contratados em anos diferentes, pelos mesmos atores. 

 

Alguns contratos solicitados não puderam ser disponibilizados pela Financiadora para 

consulta por não se encontrarem no arquivo no momento da solicitação. Para que a pesquisa 

não fosse prejudicada pela redução do número de contratos analisados, esses projetos foram 

substituídos por outros que tivessem características similares, seguindo os critérios 

mencionados anteriormente. Desse modo, foram consultados 33 projetos em duas visitas 

realizadas à FINEP nos meses de setembro e novembro de 2017.   

 

 Passo 2 – Coletar as informações na documentação para análise da amostra. 

 

Os documentos contratuais são armazenados em pastas, cada projeto (IUE) possuía em 

média 3 pastas com aproximadamente 600 páginas. Nessa primeira análise, fez-se uma leitura 

inicial para reconhecimento dos documentos constantes de cada IUE, do ordenamento e 

disposição em que se encontravam, identificação do seu conteúdo e, finalmente, a indicação 

daqueles que seriam efetivamente consultados e quais elementos seriam buscados.  

Feito isso, selecionaram-se as partes de interesse para cópia digital das mesmas que seria 

realizada por funcionário da FINEP em momento posterior. Durante o processo de seleção, 

foram realizadas observações sobre os principais aspectos constantes em cada uma das partes.  

Essa etapa revelou que as pastas de cada projeto eram geralmente compostas de quatro 

partes: a) análise, a qual continha a proposta, ficha de avaliação e pareceres relativos ao projeto; 

b) contratação, que abrigava os documentos institucionais dos parceiros e  convênio que 

regulamentava direitos e deveres dos participantes; c) acompanhamento técnico-financeiro, no 

qual constavam as correspondências sobre liberação e remanejamento de recursos, 

documentação de prestação de contas técnica e financeira, solicitações de aditamentos de prazo, 
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acordo de propriedade intelectual (quando eram entregues), cobranças da FINEP sobre alguma 

pendência (quando era o caso) e pareceres sobre o acompanhamento técnico e financeiro dos 

projetos a partir de visitas, relatórios; e d) encerramento,  onde ficavam os documentos relativos 

à prestação de contas final, pareceres técnicos e financeiro e termo de encerramento do 

convênio.  

Além de sistematizar a estruturação das pastas do projeto de IUE, o Quadro 6 sinaliza 

os documentos contidos e o foco de análise em cada uma das partes. Utilizando os objetivos 

específicos como parâmetro, é possível dizer que a contribuição dos documentos pode ser 

resumida em três partes principais: a primeira corresponde à evidenciação das dimensões 

conceituais e pressupostos comportamentais da TCT para cumprimento do OE2; a segunda à  

identificação e classificação das variáveis incrementadoras e atenuantes dos custos de transação 

(OE3 e OE4); e, finalmente, a terceira, à  identificação dos resultados alcançados pelas IUE, 

etapa necessária para alcance do OE5. 

 

Quadro 6 - Documentos contratuais e sua contribuição no estudo 

Partes contratuais Foco de análise  

I- Análise   

Proposta Dados institucionais dos parceiros; 

Avaliação 

Menção à relação anterior e/ou se o 

projeto é continuidade de outra pesquisa 

realizada anteriormente entre os 

parceiros. 

Parecer 

Menção à participação da empresa nas 

atividades do projeto 

II-Contratação   

Documentos institucionais 

Não foi analisada, foge ao escopo do 

objetivo da pesquisa. 

Convênio 

Exigências e determinações relacionadas 

aos Direitos de Propriedade Intelectual; 

Data de assinatura. 

III-Acompanhamento técnico-financeiro   

Correspondências de remanejamento 

Existência e frequência; 

Conteúdo abordado e participação da 

empresa (parecer conjunto, assinatura). 

Correspondências de aditamento de prazo 

Existência e frequência; 

Conteúdo abordado e participação da 

empresa (parecer conjunto, assinatura). 

Acordo de Propriedade intelectual 

Existência e previsão de cláusulas de 

sigilo, divulgação, titularidade e 

exploração da PI; 

Data de assinatura. 

Relatórios técnicos 

Resultados alcançados, descrição sobre 

dificuldades enfrentadas no projeto, 
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Partes contratuais Foco de análise  

relação estabelecida entre os parceiros e 

outras. 

Cobranças da FINEP 

Existência e frequência.  

Cumprimento das exigências do 

convênio. / 

Documentos de prestação de contas financeira 

Não foi analisada, foge ao escopo do 

objetivo da pesquisa. 

Pareceres de acompanhamento técnico 

Existência e frequência.  

Nível de cumprimento dos resultados 

alcançados, avaliação sobre dificuldades 

enfrentadas no projeto, cumprimento das 

exigências do convênio.  

IV-Encerramento   

Relatório técnico final  

Resultados alcançados, descrição sobre 

dificuldades enfrentadas no projeto, 

relação estabelecida entre os parceiros e 

outras. 

Prestação de contas financeira final 

Não foi analisada, foge ao escopo do 

objetivo da pesquisa. 

Parecer sobre a prestação de contas 

Nível de cumprimento dos resultados 

alcançados, avaliação sobre dificuldades 

enfrentadas no projeto, cumprimento das 

exigências do convênio. 

Termo de encerramento 

Não foi analisada, foge ao escopo do 

objetivo da pesquisa. 

Fonte: Construção da autora 

 

Dado o volume de documentos presentes nas pastas e a impossibilidade de sua efetiva 

análise durante essas visitas, selecionaram-se as partes de maior interesse do estudo para cópia 

digital das mesmas, que foi realizada por funcionário da FINEP em momento posterior e 

enviada por e-mail. Para realização dessa seleção, foi realizada uma leitura mais geral dos 

documentos a fim de separar o material que realmente estivesse adequado aos objetivos do 

trabalho, que corresponde à fase de pré-análise. (GIL, 2006). 

A análise mais criteriosa e comparativa sobre os elementos constantes nos documentos 

presentes nas cópias recebidas por e-mail revelou a necessidade da exclusão de cinco projetos 

da amostra: dois deles por apresentarem objetivos muito distantes dos demais e os outros três 

pela ausência de alguma informação ou de parte dos documentos.  

Desse modo, 28 projetos28 compuseram a análise dos documentos contratuais.  Ainda 

que os elementos da amostra tenham sido selecionados com base no julgamento do pesquisador, 

a partir da aplicação da técnica de agrupamento à variável valor do projeto, foi possível 

                                                           
28 Cada projeto se refere a uma IUE estudada. 
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constatar que os elementos da amostra estão distribuídos entre os grupos quase que na mesma 

proporção de distribuição da população total de 389 projetos de IUE, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Distribuição da amostra de projetos 

  População  Amostra 

final 

Não estudados 

Grupos Qde Média de valores 

(R$) 

Qde % Média de valores 

(R$) 

Qde Média de valores 

(R$) 

1 351 505.306,36  24 6,8% 518.525,79  327 504.336,13  

2 32 1.755.970,33  3 9,3% 1.754.915,00  29 1.756.079,50  

3 

 

6 3.013.634,12  1 16%  2.555.755,81  5 3.105.209,79  

Total  389 646.877,61  28 7,2% 723.754,28  361 640.914,87  

Fonte: Construção da autora 

 

Conforme Tabela 3 abaixo, a amostra está distribuída em 11 editais, com 50% dos 

projetos iniciados até 2004 e a outra metade a partir de 2005, o que demonstra certo equilíbrio 

dos mesmos em relação ao período de regulamentação da Lei Federal de Inovação. Dada a 

necessidade de sigilo quanto às informações relativas ao atores e objeto dos projetos de IUE, 

os mesmos são identificados na análise a partir do número de ordem atribuído aos contratos 

pertencentes à população da pesquisa.    

 

Tabela 3 - Caracterização da amostra de projetos por ano e tipo de demanda 

Nº Ano Editais 
Qde de 

projetos 

Projetos (identificados a partir 

do seu nº de ordem na 

população) 

1 2002 Carta-Convite CT FINEP 01/2002                                                       1 382 

2 2002 Carta Convite VA FINEP 02/2002                                                   4  308; 311; 335; 347 

3 2003 Chamada Pública CT FINEP 02/2003 4 39; 43; 69; 70 

4 2003 Chamada Pública CT FINEP 01/2003                                                       1 428 

5 2004 Chamada Pública AT FINEP 01/2004 1 73 

6 2004 Chamada Pública AT FINEP 02/2004                                     3 107;109;115 

7 2005 Carta-Convite AT FINEP 01/05                               1 135 

8 2006 Carta Convite AT FINEP 06/2006 4 143; 149; 156; 168 

9 2006 Chamada Pública CT FINEP 01/2006 7 186;187;188;193; 195; 207;209 

10 2006 Chamada Pública CT FINEP 01/2006 1 410 

11 2009 Chamada Pública AT FINEP 01/2009 1 454 

Fonte: Construção da autora 

 

Nesta etapa, realizou-se a fase de exploração da análise de conteúdo, que, de acordo 

com Gil (2006) e Gomes (2012), inclui as tarefas de recorte, na qual se realizou a escolha das 
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unidades a partir dos destaques de trechos, frases e fragmentos e sua identificação com a 

temática de interesse, conceitos relacionados às dimensões conceituais e pressupostos 

comportamentais propostos na TCT. Em seguida, foram enumeradas as unidades mais 

representativas, realizada interpretação e inferências sobre a relação estabelecida entre as 

temáticas encontradas e seu impacto nos custos de transação ex ante e ex post. 

 

OE3: Analisar os fatores incrementadores e atenuantes dos custos de transação das IUE 

 

 Passo 1: Classificar as variáveis incrementadoras e atenuantes dos CT. 

 

A partir da análise da dinâmica de documentos contratuais presentes nas pastas das IUE 

e do conteúdo desses documentos, foi possível avaliar sob quais condições as interações 

estavam mais ou menos sujeitas à influência de comportamentos de racionalidade limitada e 

oportunismo e identificar as situações que favoreciam a ocorrência de renegociação, problemas 

de monitoramento e dificuldade de enforcement nas atividades de projetos e sob quais 

circunstâncias essas condições eram minimizadas. 

A partir disso, realizou-se a etapa enumeração e a classificação (GIL, 2006), ou seja, a 

escolha das regras utilizadas para identificar as categorias que, neste estudo, se dividiu em 

incrementadores e atenuantes dos custos de transação. Como será explicado nos resultados, 

favoreceram o incremento dos custos ex post: a exposição da relação à necessidade de 

realinhamento; a iminência de situações conflituosas; o não atendimento a regulamentações 

e/ou cumprimento de atividades acordadas. Essas situações foram apreendidas a partir de quatro 

indicadores: imprevisibilidade, exigência do termo de direito de propriedade intelectual; 

acompanhamento das atividades do projeto pela FINEP e problemas de execução enfrentados 

pelos parceiros.  

De outro lado, a atenuação dos efeitos dos custos ex post pela exposição da relação 

contratual àquelas situações esteve associada à maior familiaridade dos parceiros com o 

processo de pesquisa e entre si e, também, pela dedicação disponibilizada às atividades da 

pesquisa. Uma vez que esses elementos contribuem para diminuição da assimetria de 

informação e confiança, há facilitação do processo de renegociação, menor necessidade de 

monitoramento e enforcement.  Os quatro indicadores de atenuação dos custos de transação 

compreenderam: à relação anterior entre as instituições; à participação da empresa parceira nas 
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atividades do projeto; ao nível de vinculação desenvolvido entre as equipes; e o interesse dos 

parceiros no projeto. 

 

 Passo 2: Identificar o grau de incremento e atenuação dos CT nos documentos 

contratuais. 

 

Após os registros de ocorrência dos indicadores de incremento e atenuação em cada IUE 

analisada, realizou-se uma lista com as formas pelas quais o indicador se manifestava e em que 

documentos contratuais elas tipicamente eram evidenciadas. Ou seja, realizou-se uma nova 

etapa de enumeração (GIL, 2006), mas agora com o objetivo de quantificar a intensidade da 

ocorrência de cada indicador nos documentos contratuais analisados. 

Desse modo, a apreensão da intensidade com que as interações estudadas foram 

influenciadas pelas situações de imprevisibilidade baseou-se nos seguintes fatos: descrições 

expostas em remanejamentos, aditamentos e relatórios técnicos; exigência da FINEP em 

relação à entrega do termo de PI; determinações estabelecidas nas cláusulas de propriedade 

intelectual dos convênios quanto aos termos e prazos; acompanhamento das atividades do 

projeto pela FINEP, a partir de respostas às solicitações de remanejamento e aditamento de 

prazo; cobrança de cumprimento das condições exigidas para atendimento a essas solicitações; 

correspondências enviadas aos contratantes para atendimento de exigências e relatórios de 

acompanhamento do projeto; problemas de execução – se relacionados ao desinteresse e não 

participação da empresa parceira nas atividades do projeto –, a partir de relato do cumprimento 

ou não de suas atividades em relatórios técnicos e correspondências à FINEP; e, finalmente, o 

não atendimento das normas relativas ao convênio, observado nas correspondências da FINEP 

aos contratantes para seu atendimento, em relatos nos termos de remanejamento, aditamento, 

relatórios técnicos de atividades e de acompanhamento da FINEP (conforme quadro analítico 

mais adiante nesta seção). 

A apreensão da intensidade com que as interações estudadas foram influenciadas pela 

relação anterior entre as instituições pautou-se nestes itens: descrição do histórico dos projetos 

realizados pelas instituições parceiras, disposta na proposta de submissão do projeto à seleção 

do edital; participação da empresa parceira nas atividades do projeto, a partir da presença de 

sua concordância nos documentos enviados à financiadora e registros de realização de reuniões; 

nível de vinculação das equipes, observado na alusão à realização de atividades de forma 
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conjunta; e interesse dos parceiros no projeto, identificado nos relatos sobre o esforço realizado 

para cumprimento das atividades.  

Registros sobre os três últimos itens puderam ser evidenciados a partir dos relatórios 

técnicos de atividades e de acompanhamento da FINEP e estão relacionados à diminuição dos 

custos de transação ex post pela linguagem comum e confiança desenvolvida pelos parceiros 

durante a relação estabelecida e menor risco de ocorrência de comportamento oportunista, dado 

o comprometimento com os resultados dos projetos. O nível de anterioridade da relação entre 

as instituições, por sua vez, foi constatada, em sua maioria, nas propostas enviadas para seleção 

e/ou nos termos de análise das mesmas e contribuem para redução dos custos de transação ex 

post a partir do conhecimento acumulado no âmbito das tarefas e de negociação com o parceiro, 

o que inspira confiança baseada na competência e integridade, respectivamente. 

Na sequência, é apresentado o quadro analítico que resume os documentos utilizados 

para identificação de cada indicador de incremento e atenuação dos custos de transação e qual 

o foco de análise para apreensão da intensidade com que atingiam cada IUE estudada, 

construído a partir da etapa de enumeração e classificação. 

 

Quadro 7 - Categorias para evidências de incremento e atenuação dos custos de transação das IUE 

Indicador Documentos Foco de análise  

I1: Imprevisibilidades 

(realinhamento das atividades - 

necessidade de renegociação) 

Correspondências de 

remanejamento  Relatos sobre ocorrência de situações 

que indicassem necessidade de 

alteração dos termos acordados 

inicialmente; 

Exposição das dificuldades 

enfrentadas devido à ocorrência de 

eventos não previstos. 

  

Correspondências de 

aditamento de prazo 

Relatórios técnicos 

Pareceres de 

acompanhamento técnico 

Documentos 

institucionais 

I2: Exigência do termo de DPI 

(necessidade de antecipar a 

definição de atividades futuras; 

extensão de matéria a ser 

negociada; ampliação da 

possibilidade de conflitos e 

realinhamentos futuros) 

Convênio 

Exigências e determinações 

relacionadas aos Direitos de 

Propriedade Intelectual; 

Termo de DPI 

Existência29. 

Calculo do tempo (em meses) entre as 

datas de assinatura do convênio e 

termo de DPI. 

Correspondências de 

remanejamento 
Verificação se os motivos estavam 

associados de alguma maneira ao 

termo de DPI. 

Se o atraso ou a não entrega desses 

termos resultou em necessidade de 

Correspondências de 

aditamento de prazo 

Cobranças da FINEP 

                                                           
29 Também foi realizada uma comparação a respeito do ano do início do projeto, a exigência do termo pela FINEP 

e sua entrega pelos parceiros, a fim de verificar se havia relação entre a ocorrência desses fatos e a publicação da 

Lei Federal de Inovação de 2004. 
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Indicador Documentos Foco de análise  

Pareceres de 

acompanhamento técnico 

remanejamento, aditamento e/ou não 

liberação de recursos pela FINEP. 

 

I3: Acompanhamento das 

atividades pela FINEP (maior 

alocação de recursos para 

monitoramento, enforcement, 

maior possibilidade de 

verificação do não 

cumprimento de regras e 

indeferimento de solicitações).   

Pareceres de 

acompanhamento técnico 
Frequência, conteúdo abordado, 

impacto no cumprimento das 

atividades do projeto.  Cobranças da FINEP 

Correspondências de 

remanejamento 

Verificação se os motivos estavam 

associados de alguma maneira às 

cobranças realizadas pelo não 

cumprimento de alguma exigência da 

FINEP. 

Correspondências de 

aditamento de prazo 

I4: Problemas de execução 

(descumprimento de atividades 

do projeto, maior retrabalho e 

tempo gasto para execução das 

atividades, possibilidade de 

renegociação); (se por 

descumprimento de atividade 

de responsabilidade parceiro, 

necessidade de esforço 

adicional da outra parte)  

Cobranças da FINEP Frequência, conteúdo abordado, 

impacto no cumprimento das 

atividades do projeto. 
Correspondências de 

remanejamento 

Correspondências de 

aditamento de prazo 

Pareceres de 

acompanhamento técnico 

Relatórios técnicos 

A1: Experiência anterior entre 

os parceiros (aprendizado sobre 

forma de proceder do parceiro, 

maior confiança, maior 

facilidade no processo de 

renegociação)  

Proposta submetida  Menção à relação anterior entre as 

instituições e/ou se o projeto é 

continuidade de outra pesquisa 

realizada anteriormente entre os 

parceiros. 

Parecer do analista 

A2: Participação da empresa 

nas atividades do projeto (mais 

contato presencial; menor 

tempo despendido para os 

trâmites de solicitações de 

remanejamento, aditamento, 

menor necessidade de 

monitoramento)  

Proposta submetida 

(plano de trabalho) 

Previsão de participação de equipe da 

empresa no projeto: carga horária e/ou 

realização de parte das atividades na 

empresa 

Correspondências de 

remanejamento e 

aditamento 

 

Concordância da empresa com 

solicitações (assinatura, 

correspondência com parecer) 

 

Relatórios técnicos Menção à participação da empresa nas 

atividades do projeto 

A3: Interesse dos parceiros na 

consecução do projeto (self-

enforcing) 

Correspondências de 

remanejamento e 

aditamento 

 

Relatórios técnicos 

Menção ao nível de comprometimento 

das equipes do projeto, esforço 

despendido pelas mesmas para 

superação de adversidades. 

A4: Vinculação desenvolvida 

entre os parceiros (maior 

confiança, maior facilidade no 

processo de renegociação; 

menor necessidade de 

negociação) 

Relatórios técnicos 

Pareceres de 

acompanhamento técnico 

Menção à proximidade/integração 

entre as equipes a partir do 

desenvolvimento do projeto;  

Relatos de resolução e/ou superação 

de adversidades a partir de esforço 

conjunto 

Fonte: Construção da autora 
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 Passo 3: Classificar o grau de incremento e atenuação dos CT nas IUE. 

 

A partir da compreensão das formas pelas quais o indicador influenciava a relação 

contratual, em que documentos elas poderiam estar descritas, foi elaborado um instrumento de 

coleta do tipo formulário para observação padronizada dos documentos contratuais à luz da 

TCT. Esse instrumento colaborou para a fase de tratamento de dados, inferência e 

interpretação (GIL, 2006) e foi utilizado para indicar a presença e intensidade de cada indicador 

nas IUE analisadas.   

Na sequência foi elaborada uma tabela, na qual as linhas representavam as IUE e cada 

coluna representava um indicador de incremento e atenuação dos custos de transação. A 

depender da quantidade de formas pelas quais o indicador aparecia ou da intensidade com a 

qual interferia na relação contratual nos relatos dos documentos descritos no passo anterior, ele 

recebia uma nota que variava de 0 (sem intensidade) a 4 (alta intensidade) em cada IUE.   

 

 Passo 4: Análise da ocorrência dos incrementadores e atenuantes do CT na IUE 

(frequência, intensidade e associação com o custo de transação). 

 

Após realizada a etapa anterior, as IUE estudadas obtiveram uma nota em cada indicador 

que variava de 0 a 4 a depender da intensidade com que foram afetadas por eles.  

A análise univariada dos indicadores foi realizada levando em consideração a frequência 

e intensidade que atingiu as IUE a partir da contagem do número de vezes em que ocorreu em 

cada categoria (baixa e alta intensidade), do seu valor mediano e da variação entre o seu valor 

em relação ao valor mediano, do coeficiente de variação. Ou seja, a partir da análise de 

estatísticas de distribuição de frequência. 
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OE4: Mensurar a relação entre os fatores incrementadores e atenuantes dos CT e os 

determinantes da IUE 

 

 Passo 1: Verificação da associação bivariada dos incrementadores e atenuantes com os 

determinantes da IUE 

 

Para análise de associação bivariada entre os indicadores dos CT e as demais variáveis 

que caracterizam os atores, objeto da pesquisa, e a relação estabelecida entre os parceiros 

utilizou-se a correlação de Spearman.  

Antes de proceder o cálculo da correlação, retiraram-se dos dados categorizados no OE1 

aqueles referentes apenas à amostra. Em seguida, realizou-se a transformação dos valores das 

variáveis que possuíam os dados em escala discreta para ordinal a partir do agrupamento K 

médias, com auxílio do SPSS.  Essa técnica foi realizada para padronização das escalas das 

variáveis em não-métricas, ordinal.   

 

 Passo 2: Verificação da associação multivariada dos incrementadores e atenuantes com 

os determinantes da IUE 

 

Com os dados padronizados no passo anterior, também foi realizada uma análise 

multivariada a partir do agrupamento hierárquico, com auxílio do SPSS.  De acordo com 

Malhotra (2006), essa técnica se caracteriza pelo desenvolvimento de uma hierarquia ou 

estrutura em forma de árvore. No caso deste estudo, o parâmetro utilizado foi a aglomeração 

ou proximidade e o vínculo entre os grupos foi medido a partir da distância qui-quadrado. 

O dendrograma, dispositivo gráfico que apresenta os resultados da aglomeração dos 

clusters (MALHOTRA, 2006), permitiu verificar como as variáveis se agrupavam, ou seja, 

quais variáveis que caracterizam a IUE (determinantes da IUE) se aproximam mais dos 

atenuantes e incrementadores dos custos de transação. Segundo Malhotra (2006), o 

dendrograma é um gráfico útil para exibir os resultados do agrupamento. Ele deve ser lido da 

esquerda para direita, as linhas verticais representam os clusters que são unidos e a posição da 

reta na escala indica as distâncias em que os clusters foram unidos.   
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OE5: Examinar a existência e a intensidade da associação entre os fatores incrementadores e 

atenuantes dos custos de transação, determinantes e resultados da IUE financiadas pela 

FINEP. 

 

 Passo 1: Descrever os resultados acadêmicos e tecnológicos alcançados pela IUE 

 

A partir dos relatórios técnicos parciais e finais entregues como prestação de contas dos 

projetos e dos relatórios de acompanhamento realizados pelos analistas da FINEP, foi possível 

identificar e quantificar os resultados alcançados pelos projetos.  

De modo a facilitar a sua descrição, eles foram divididos em acadêmicos (quando mais 

associados às atividades desenvolvidas na academia) e tecnológicos (quando mais próximos da 

aplicação pelo mercado) e apresentados a partir da análise da frequência com que apareceram 

nas IUE.  

   

 Passo 2: Verificar a associação entre os resultados alcançados, variáveis 

incrementadoras e atenuantes dos custos de transação e determinantes da IUE. 

 

Inicialmente, todos os resultados que diziam respeito às atividades desenvolvidas na 

academia foram somados e denominados “resultados acadêmicos”, e aqueles considerados mais 

próximos da aplicação pelo mercado foram somados e denominados “resultados tecnológicos”. 

Em seguida, da mesma forma que no passo 2 de OE4, realizou-se a transformação dos 

valores da escala dos resultados acadêmicos e tecnológicos de métricos para não-métricos 

(discreto para ordinal) a partir da técnica de agrupamento K médias no software SPSS.   

A partir do banco de dados utilizado para a realização do agrupamento hierárquico entre 

os incrementadores e atenuantes dos custos de transação e as variáveis determinantes da IUE, 

acrescentaram-se novos valores de resultados acadêmicos e tecnológicos e realizou-se uma 

análise multivariada a partir do agrupamento hierárquico, também no SPSS. 

Entretanto, devido ao maior número de variáveis, ao invés da análise do dendrograma, 

como realizado no OE4, optou-se por analisar esse agrupamento hierárquico a partir da matriz 

de associação entre as variáveis. Esta permite observar o grau de similaridade na qual o maior 

grau de associação é representado por valores mais próximos a zero. (MALHOTRA, 2006). 

Desse modo, quanto menor os valores, mais associadas são as variáveis.  



1
1
3
 

Figura 5 - Modelo analítico e roteiro de apresentação dos resultados  

Fonte: Construção da autora 
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4 RESULTADOS  

 

 

Este capítulo é dedicado à discussão dos resultados da pesquisa. Inicialmente, serão 

apresentadas as características dos 389 projetos financiados pela FINEP no período de 2000 a 

2010, a partir das quais é possível identificar os determinantes para a colaboração desses 

projetos. Na sequência, a partir dos documentos contratuais de uma amostra dessas interações, 

discute-se a aplicação da teoria dos custos de transação para análise da IUE, como suas 

características contribuem para o incremento e atenuação dos custos de transação e, finalmente, 

a sua relação com os resultados alcançados pelas interações. 

 

 

4.1 OS PROJETOS COLABORATIVOS DA FINEP 

 

 

Embora o estudo tenha buscado investigar os projetos de cooperação entre universidade 

e empresa, financiados pela FINEP, no período de 2000 a 2010, após a análise dos dados 

enviados pela Financiadora e retirada daqueles que não satisfaziam os requisitos da pesquisa, 

restaram 389 projetos, todos contratados entre os anos de 2002 e 2010. Como, não 

necessariamente, os projetos da IUE financiados com recursos não reembolsáveis seguem a 

mesma proporção de todas as linhas de financiamento da FINEP, os dados aqui apresentados 

não podem ser utilizados como referência histórica sobre a evolução dessas interações, mas 

com a finalidade de caracterização das interações estudadas.  

Além de apresentar as principais características dos atores (universidade, pesquisador e 

empresa) associadas aos projetos de IUE estudados, essa seção qualifica ainda o objeto, a gestão 

e os resultados, nas subseções subsequentes.  

 

 

4.1.1 Caracterização dos atores da IUE 

 

 

As IUE financiadas pela FINEP são em sua maioria coordenadas por docentes 

experientes, 57% tinham doutorado há mais de 10 anos no período de início do projeto, 30% 

entre 5 a 10 anos e apenas 13% há menos de 5 anos. Além disso, 43% deles declararam no 
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Lattes ter participado de 5 a 20 projetos de pesquisa, 28% pelo menos 5 e apenas 16% não 

haviam declarado tal participação em período anterior ao início da interação financiada pela 

FINEP. Esses resultados coadunam-se com o estudo de Belkhodja e Landry et al. (2007), que, 

examinando universidades canadenses, concluíram que anos de experiência em pesquisa após 

a conclusão do doutorado são significativa e positivamente relacionados com o envolvimento 

em atividades de colaboração.   

A partir da verificação da avaliação dos relatórios da CAPES em relação aos programas 

de pós-graduação aos quais os coordenadores das interações estavam vinculados no período 

inicial do projeto colaborativo, foi possível perceber que, em sua maioria, eram consolidados e 

bem-conceituados, uma vez que 61% tinham mais de 20 anos de existência e 63% apresentavam 

notas entre 5 e 7 na CAPES. Esses programas geralmente têm corpo docente mais capacitado, 

envolvido em pesquisa e com alto índice de publicações. O que demostra que a qualidade da 

pesquisa acadêmica desenvolvida na universidade se constitui um fator determinante nas IUE 

financiadas pela FINEP, conforme encontrado nos estudos de Bruneel et al. (2010), Franco et 

al. (2014) e Bellucci e Pennacchio (2016). 

Esses resultados encontrados em relação à experiência do docente, coordenador do 

projeto e da qualidade da pesquisa confirmam a importância da reputação para o 

estabelecimento das IUE, conforme apontado por Bruneel et al (2010) e Connelly et al. (2015). 

Do ponto de vista dos custos de transação, esses atores são mais facilmente identificados pelos 

parceiros e, se chegaram a iniciar a interação, é porque conseguiram ultrapassar as barreiras 

relacionadas à negociação dos termos do acordo.  

O mesmo não foi constatado em relação ao tempo de constituição do NIT e 

institucionalização da política de Propriedade Intelectual, haja vista que 37% das universidades 

não tinham NIT institucionalizado no período de início da IUE; 29% tinham há menos de 5 

anos; apenas 19% contavam com esse órgão há mais de 10 anos. Com relação à 

institucionalização da Política de PI, o déficit é ainda maior, essa política era inexistente em 

46% das universidades; em 27% delas a política tinha sido institucionalizada há menos de 5 

anos; e em apenas 2% há mais de 10 anos. Esse quadro pode estar associado ao fato de a Lei de 

Inovação Federal ter sido regulamentada em 2005, quando a instituição da Política de PI e dos 

NIT torna-se obrigatória para as universidades federais no Brasil.  

No contexto internacional, essas estruturas regulamentadoras têm sido apontadas como 

responsáveis pelo crescimento das interações formais institucionais (ROSSI, 2010) e 
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determinantes de spin-off acadêmicos e licenciamento de novas tecnologias, como por exemplo, 

na Espanha (GONZÁLEZ-PERNÍA et al., 2013), pois facilitam o gerenciamento sobre os 

trâmites relacionados aos aspectos de PI, já que auxiliam na divulgação das invenções e 

orientam a sua proteção e comercialização. No Brasil, alguns estudos (ARAÚJO et al., 2014; 

DELSIDÉRIO; ZILBER, 2016) apontam a pequena atuação dos NITs/Escritórios de 

Transferência de Tecnologia como uma das barreiras à IUE. Sem auxílio de estrutura reguladora 

dos aspectos relacionados à PI, essas interações podem sofrer maior exposição das barreiras 

associadas ao tratamento e negociação da temática, como apontado por Bruneel et al. (2010) e 

Perkmann et al. (2011).    

No que diz respeito à localização geográfica das universidades participantes das IUE 

estudadas, observa-se que, em sua maioria, estão situadas nas regiões Sudeste (48%) e Sul 

(33%). Esses índices parecem influenciados pelo determinante qualidade da pesquisa; afinal, 

dentre os 63% das interações que possuem como coordenadores docentes vinculados a 

programas de pós-graduação com notas entre 5 e 7, 91% são de universidades situadas nas 

regiões supracitadas. E também evidenciam que, conforme apontado por Muscio e Pozzali 

(2013), a localização de instituições acadêmicas em áreas subindustrializadas reduz as 

oportunidades de interação e obtenção de financiamento. No contexto das interações estudadas, 

esse cenário poderia ser ainda mais crítico caso a FINEP não tivesse como política a reserva de 

30% dos recursos dos editais destinados às regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste.  

Com relação às características da empresa, foi possível evidenciar que 60% das 

interações são realizadas por grandes empresas, 26% por pequenas e 14% por médias empresas. 

Esse resultado corrobora com a suposição de que essas colaborações são realizadas em sua 

maioria por grandes empresas, uma vez que estas possuem mais recursos para investimento em 

P&D (NELSON; WINTER, 1982) e pela tendência de se envolverem em interações 

institucionais formais (BODAS FREITAS et al., 2013), como as que são realizadas com apoio 

da FINEP.  

Dados sobre o depósito de patentes na base Spacenet revelaram que 62% das empresas 

participantes da IUE financiadas pela FINEP já possuíam esse depósito no período anterior ao 

início da interação. Dessas, 60% possuíam mais que 100 pedidos de patentes, 18% de 10 a 100 

e 22% menos que 10 solicitações. Esses dados revelam que as interações estudadas são 

realizadas por empresas que já investem em P&D. Essa associação já tinha sido encontrada por 

Santoro e Saparito (2006); Bercovitz e Feldman (2007); e Paula e Silva (2007). Entretanto, o 

fato de aproximadamente ¼ das interações ser realizado por empresas que não possuem 
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histórico de depósito de patentes aponta para a importância do financiamento da FINEP na 

inclusão dessas empresas em atividades de P,D&I colaborativo.  

 

 

4.1.2 Caracterização do objeto dos contratos da IUE 

   

 

A distribuição das interações no período30 estudado revelou maior concentração das 

interações no ano de 2006, 2004 e 2002 com 27%, 23% e 16% das interações estudadas, 

respectivamente. As menores31 concentrações estão entre os anos de 2007 a 2010 que, juntas, 

somam 8% das interações.  

No que diz respeito ao montante financeiro dos projetos, observou-se que o valor médio 

das interações estudadas é de R$ 646.877,00, entretanto foi verificada uma alta variação no 

volume de recursos, pois tanto é possível encontrar projetos com valor financeiro total em torno 

de R$ 30.000,00, quanto de R$ 4 milhões. A partir da técnica de agrupamento, verificou-se que 

66% dos projetos têm valor médio de aproximadamente R$360.000,00; 24% de R$900.000,00; 

e apenas 10% têm valor médio em torno de R$1.900.000,00. Visto que os projetos passaram 

por avaliação de técnicos da FINEP para aprovação do aporte nos editais e que 43% desses 

editais exigiam contrapartida32 financeira das empresas em torno de 30% do valor total 

financeiro, o enquadramento do montante financeiro das interações, de certa maneira, sugere o 

nível de risco da pesquisa e o interesse das empresas em seus resultados. Essa assertiva se baseia 

na relação, encontrada por Rapini et al. (2014), entre padrão da natureza de financiamento e 

objetivo da interação. E também na suposição de que a disponibilidade financeira permite que 

as empresas se engajem em atividades mais incertas e de longo prazo, conforme apontado por 

Bruneel et al. (2016).     

                                                           
30 É importante salientar que esses números não são necessariamente proporcionais ao número de projetos 

submetidos e financiados pela FINEP, eles apenas representam a população estudada que foi restrita àqueles 

projetos que satisfaziam aos critérios da pesquisa, conforme explicado na seção sobre procedimentos 

metodológicos.  
31 O baixo número de projetos nos últimos anos se deve ao fato de que alguns projetos, mesmo se referindo à 

interação entre universidade empresa, não atendiam completamente os requisitos da pesquisa porque ainda não 

haviam sido concluídos no período de seleção dos mesmos para a pesquisa. 
32 Não havia padrão quanto à contrapartida financeira exigida pelos editais, geralmente variava em função do 

tamanho da empresa e localização geográfica. Mas, na maioria dos editais, a contrapartida era em torno de 30% 

do valor financeiro do projeto.  
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Com relação à área na qual a pesquisa é realizada, os dados revelaram que 75% dos 

projetos estão concentrados na grande área de engenharias; desses, 23% são realizados nas áreas 

de Engenharia Química, 20% na Mecânica, 16% Elétrica e 11% em Engenharia de Materiais e 

Metalúrgica. As ciências exatas e da terra são foco em 11% das interações, dentre as quais 45% 

são da área de ciência da computação, 27% Geociências e 16% Química. As ciências da saúde 

e agrárias, por sua vez, são objeto de 5% das pesquisas, cada. Por fim, ciências biológicas, 

sociais aplicadas e linguísticas, letras e artes, juntas, participam com os 4% restantes.  

Esses resultados empíricos são coerentes com os estudos que apontam uma maior 

propensão de ocorrência de IUE nas áreas aplicadas e baseadas em tecnologia, principalmente 

as engenharias (D'ESTE; PATEL, 2007; BELKHODJA; LANDRY, 2007; BANAL-

ESTAÑOL et al.; ARAÚJO et al., 2015).  Com exceção da área de Ciências Agrárias, os 

resultados encontrados são coerentes com as áreas que possuíam maior número de registro de 

relacionamentos no Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, conforme Rapini et al. (2016). 

Em 51% das interações, as equipes contavam com a participação de até 11 integrantes; 

32% de 12 e 21; 12% de 22 a 33; e 4% com mais de 35 integrantes. Do ponto de vista da 

transação, ter um reduzido número de integrantes facilita a coordenação das atividades e 

diminui a possibilidade de conflitos, pois a dificuldade de conciliação de incentivos e 

expectativas aumenta com o tamanho da equipe. (DYER et al., 2006). 

 

 

4.1.3 Aspectos gerenciais da IUE 

 

 

Sobre o nível de proximidade física dos parceiros, os dados revelaram que, em 32% das 

interações, os parceiros estão situados no mesmo município; 33% no mesmo Estado; 14% na 

mesma região; e 21% em diferentes regiões. Apesar de esse quadro não fornecer com precisão 

um parâmetro sobre a proximidade das interações, dadas as dimensões continentais do país, 

quando comparado com a localização geográfica de origem das universidades parceiras, sugere 

que a qualidade da pesquisa atrai parceiros comerciais distantes, conforme sugerido por Muscio 

e Pozzali (2013). Dos 32% das interações em que os parceiros estão situados no mesmo 

município, 79% estão nas regiões Sudeste e Sul; e dentre os 21% em que os mesmos estão 

situados em diferentes regiões, 85% das universidades estão nas regiões Sudeste e Sul, onde há 



119 
 

 
 

maior concentração dos programas de pós-graduação mais consolidados e bem-conceituados, 

conforme discutido na seção 4.1.1.  

Considerando que a proximidade geográfica possibilita mais interação presencial entre 

os parceiros, os 32% das interações em que os parceiros residem no mesmo município tinham 

potencialmente a chance de desenvolver uma relação mais próxima, com compartilhamento de 

rotinas, alinhamento e compartilhamento de informações (D’ESTE et al. , 2013; BRUNEEL et 

al., 2016). 

No que diz respeito à relação anterior, foi possível observar que, em 70% dos projetos, 

os parceiros já tinham interagido anteriormente. Do ponto de vista dos custos de transação, 

pode-se considerar que esses projetos tiveram seus custos de seleção atenuados, uma vez que 

os mesmos foram absorvidos pela relação anterior. O fato de terem uma certa proximidade com 

o parceiro diminui as barreiras estruturais e organizacionais, conforme apontado por Perkmann 

et al. (2011), e facilita o processo de negociação dos termos do contrato, pois as experiências 

desenvolvidas anteriormente podem ser acessadas nessa nova transação, ocorre o 

gerenciamento pelas rotinas estabelecidas e, consequentemente, diminui a necessidade de 

monitoramento.  

Sobre a duração dos projetos, 37% dos projetos foram realizados entre 15 a 34 meses; 

desses, 62% ultrapassaram o prazo previsto em até 50%; dos 40% realizados entre 35 e 49 

meses, 94% tiveram seus prazos ultrapassados entre 50% a 100%; 19% executou o projeto entre 

50 e 69 meses; desses, 83% tiveram seus prazos ultrapassados em 100 a 175%; e, por fim, uma 

minoria de 5% foi executada entre 72 e 95 meses. Os projetos ultrapassaram os prazos previstos 

em mais de 200% para 88% dos casos.  

Esses dados apontam para o alto índice de projetos (88%) que são executados em prazo 

maior que o previsto. O que revela uma possível subdimensionalização do tempo para a 

execução das propostas, mas também a ocorrência de problemas e imprevistos comuns a 

atividades de pesquisa, que contam com alto grau de incerteza (DYER et al., 2006; ROSSI, 

2010). Sendo o prazo de execução um indicador de resultado dos projetos, apenas 12% das 

interações estudadas teriam avaliação satisfatória nesse item.  Caso um atraso de até 50% do 

prazo fosse considerado, o índice aumentaria em 26%. Esse cenário é preocupante, pois, como 

apontado por Bstieler et al. (2014), o longo prazo pode ser interpretado pelo parceiro 

empresarial como falta de comprometimento da universidade, o que repercute em mal-
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entendidos e conflitos entre as partes e afeta negativamente a confiança e, consequentemente, 

os resultados da IUE.  

Os dados revelaram que 90% das interações estudadas não devolveram recursos à 

FINEP. Considerando esse um indicador de resultado do projeto, o dado sugere uma 

administração eficiente nesse aspecto. Pode ter contribuído para esse resultado a experiência 

dos coordenadores, uma vez que, em 40% dos projetos que não devolveram recursos, eles 

tinham concluído o doutorado há pelo menos 8 anos e, em 26%, há pelo menos 16; 49% tinham 

realizado pelo menos um projeto anterior e 27% pelo menos 9.  

 

 

4.1.4 Os resultados alcançados pelas IUE 

 

 

Sendo o registro de patentes um dos resultados possíveis das interações estudadas, a 

partir dos dados obtidos na base Spacenet sobre os depósitos de patentes das empresas 

participantes das interações estudadas, realizou-se uma busca daqueles em que constavam a 

universidade parceira como co-autora e o coordenador acadêmico como inventor após a 

finalização do projeto. Apenas 9% das interações apresentaram resultado que satisfizesse a 

busca. Vários fatores podem explicar esse reduzido valor: as pesquisas realizadas podem não 

atender os requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial 

–; podem não ter sido alvo de solicitação de registro pelo não interesse da empresa, alguns 

resultados de pesquisa são protegidos por segredo industrial; a falta de cultura da propriedade 

intelectual, dado que só recentemente a temática passou a ser amplamente discutida após 

regulamentação; e incentivos a partir dos anos 2000, principalmente no âmbito da pesquisa 

acadêmica. O fato é que o resultado encontrado demonstra que as patentes ainda continuam 

sendo um canal pouco utilizado para a transferência tecnológica, conforme apontado em estudo 

realizado por Póvoa e Rapini (2010) e Castro et al. (2014).  

Dadas as características dessas interações estudadas e o quantitativo de patentes das 

empresas parceiras, acredita-se que esse resultado encontrado esteja mais associado à realização 

de pesquisas que não atendem ao quesito novidade e à prática de não participação da 

universidade nos registros de PI. Esse último quesito pode estar associado à inexistência ou 

pouca experiência dos Núcleos de Inovação Tecnológica das universidades parceiras da IUE 

no período inicial de realização dos projetos, conforme contatado neste estudo e apresentado 
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anteriormente. Afinal, conforme explicam Bruneel et al. (2010), embora não esteja claro que 

as mudanças ocorridas no padrão de patenteamento das universidades são consequência direta 

de mudanças tecnológicas ou políticas, a expansão do patenteamento e a criação de um novo 

foco comercial por parte das universidades estão relacionadas à ascensão dos escritórios de 

transferência tecnológica.  

Dessa forma, a partir da caracterização dos atores (objeto da pesquisa) e aspectos 

relacionais das IUE estudadas e verificação de seus resultados, foi possível perceber que em 

sua maioria, as interações eram coordenadas por docentes experientes vinculados a programas 

de pós-graduação consolidados e bem conceituados e a universidades situadas 

predominantemente nas regiões Sudeste e Sul. Ainda em relação às universidades parceiras, 

verificou-se que a maioria delas não havia constituído seus NIT ou institucionalizado sua 

política de PI no período de início da interação. Com relação às empresas, foi possível observar 

que, em sua maioria, eram de grande porte e possuíam depósito de patentes em período anterior 

ao início do projeto. O valor médio da maioria das interações estudadas é de R$ 360.000,00. 

Em relação à área de conhecimento, as IUE estudadas estavam concentradas nas áreas de 

Engenharias e Ciências Exatas e da Terra e suas equipes contavam majoritariamente com até 

11 integrantes. No que diz respeito à proximidade dos parceiros, em sua maioria, as IUE 

estudadas eram geograficamente próximas, com parceiros situados no mesmo munícipio e, em 

aproximadamente 2/3 delas, os parceiros haviam interagido anteriormente. Por fim, a maioria 

das interações durou de 35 a 49 meses, ultrapassou o prazo previsto inicialmente, não devolveu 

recursos e teve reduzido resultado tecnológico em depósito de patentes identificado na base 

Spacenet.   

Para cumprimento dos demais objetivos da pesquisa, optou-se por aprofundar o estudo 

a partir da análise dos documentos contratuais de uma amostra de 28 interações, conforme 

resultados apresentados nas próximas seções. 
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4.2 AS DIMENSÕES CONCEITUAIS DA TEORIA DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO NOS 

PROJETOS DE IUE FINANCIADOS PELA FINEP 

 

 

Documentos contratuais de 28 projetos compuseram a análise dessa primeira parte dos 

resultados, que buscava a identificação das dimensões conceituais da TCT na IUE.  

Inicialmente, buscou-se avaliar a pertinência de aspectos relacionados aos custos ex ante 

à transação. A despeito do processo de coleta, processamento e análise de informações para 

seleção das instituições parceiras, foi possível observar que, na maioria dos projetos, esse 

processo foi facilitado pelo fato de que as universidades participantes são instituições de renome 

e as empresas, em sua maioria, de grande porte.  

Dois terços dos projetos tinham como coordenadores docentes vinculados a programas 

de pós-graduação com conceitos 5, 6 e 7 na CAPES, no período do início do projeto. Uma vez 

que essa avaliação tem como objetivo a certificação da qualidade da pós-graduação das 

universidades brasileiras, o conceito obtido pelo programa representa o desempenho quanto a 

sua produção intelectual e avanço no conhecimento. Desse modo, instituições com elevado 

padrão de qualidade em pesquisa compõem a maioria das universidades da amostra, 

acompanhando a mesma proporção apresentada pela população estudada.  

Esse resultado é coerente com outros estudos que apontam a qualidade da pesquisa 

acadêmica como um fator determinante da IUE (MANSFIELD; LEE, 1996; BELLUCCI; 

PENNACCHIO, 2016). Além da capacidade de realização da pesquisa pelo conhecimento 

acumulado, essas instituições dispõem de uma reputação que facilita a identificação pelo 

possível parceiro (BUEVE; SAUSSIER, 2011), o que contribui para uma redução do tempo e 

os custos dispendidos para a sua pesquisa e seleção. Corrobora, ainda, para isso, o fato de as 

empresas participantes serem majoritariamente de grande porte, com destacada atuação em seu 

segmento. Essas características tanto colaboram para que as empresas sejam mais facilmente 

identificadas pela universidade (se for o caso de esta ter a iniciativa de contatar a empresa para 

a submissão da proposta), quanto lhes proporcionam maior capacidade de mobilização de 

recursos para o acesso a informações, o que contribui para uma mensuração mais efetiva na 

tomada de decisão e eleva a possibilidade de uma seleção mais exitosa, conforme Dyer (1997). 

Esses aspectos, para Antonelli (2008), reduzem o risco de parcerias mal-sucedidas e a 

ocorrência de custos futuros. Além disso, colaboram para uma relação de confiança baseada na 

competência (HEMMERT et al., 2014; CONNELLY et al. 2015). 
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Nessa perspectiva, foi possível constatar que, em 24 projetos, a parceria entre as 

instituições já havia ocorrido anteriormente e, desses, seis tinham como objetivo a continuidade 

de pesquisa. A opção pela manutenção de relações estabelecidas tende a reduzir o custo de 

transação ex ante da parceria, conforme explicado por Williamson (1985). Primeiro porque 

essas interações tiveram os custos associados à busca e seleção do parceiro absorvidos pela 

transação anterior. Segundo, pelo fato de que a experiência anterior auxilia a negociação pelo 

conhecimento adquirido do modus operandi, relacionado tanto ao processo quanto ao parceiro. 

Terceiro, a escolha dos parceiros pela manutenção da relação sugere que a parceria anterior foi 

bem-sucedida na avaliação de ambos.   

A recorrência da relação pode, inclusive, auxiliar os parceiros na criação de rotinas para 

ajustes de diferentes normas e conflitos (BRUNEEL et al., 2010), que podem ser consultados 

no processo de negociação dos termos do novo acordo.  Essa condição pode também minimizar 

os custos ex post, uma vez que o aprendizado construído na interação anterior pode facilitar o 

processo de renegociação entre as partes e diminuir a necessidade de monitoramento, caso os 

parceiros tenham construído uma relação de confiança baseada na integridade. (CONNELY et 

al., 2015).   

O principal documento de regulamentação da interação é o convênio celebrado entre a 

financiadora, fundação, universidade e empresa. Dado que as cláusulas dos convênios estão 

submetidas à regulamentação relativa à concessão do recurso do FNDCT pela FINEP e que, ao 

participarem da seleção para receberem esse recurso, as instituições concordaram em obedecer 

a essa regulamentação33, há pouca variação nas cláusulas de um convênio para o outro. Não 

havendo margem para determinação dessas cláusulas pelos parceiros, a pequena diferenciação 

notada entre elas nos documentos contratuais analisados parece estar relacionada à 

regulamentação dos diferentes editais que compuseram a amostra e alteração na legislação e 

regulamentação do financiamento pelo FNDCT. Isso indica que os custos ex ante, relacionados 

à negociação e decisões sobre a execução do projeto, ocorreram em etapa anterior à confecção 

dos documentos contratuais, o que impossibilitou a constatação de pertinência de sua aplicação 

nesses documentos. 

                                                           
33 Instrução normativa e legislação que disciplinam a aplicação de recursos públicos federais não reembolsáveis 

para órgãos ou entidades da administração pública, direta ou indireta, de qualquer esfera do governo, instituições 

de pesquisa científica e tecnológica e entidades privadas sem fins lucrativos, através da formalização de convênios 

e termos de cooperação. 
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Entretanto, como apontado por Bercovitz e Feldman (2007), a negociação, a despeito 

das atividades de pesquisa, é a primeira de várias transações que podem ocorrer na IUE. Os 

convênios preveem a elaboração de um termo de propriedade intelectual para regulamentação 

do sigilo, titularidade e divisão de possíveis resultados do conhecimento gerado no 

desenvolvimento do projeto. A partir da relação entre exigência e periodicidade de entrega 

desse termo, foi possível constatar que os parceiros postergam a sua entrega, possivelmente 

para evitar incorrer em custos ex ante ao projeto.  

Ainda que auxilie na proteção dos parceiros quanto a comportamento oportunista no que 

diz respeito à apropriação dos resultados da transação, a menção aos Direitos de Propriedade 

Intelectual (DPI) aparece apenas em 2 propostas, dos 28 projetos analisados. E, mesmo 

estabelecido em 22 convênios que o termo de DPI deveria ser entregue, inclusive com 

estipulação de prazo, pelos documentos contratuais analisados, em aproximadamente 30% dos 

documentos contratuais analisados o termo não foi encontrado. O que revela uma tendência dos 

parceiros em postergar a negociação desses termos porque, possivelmente, dificultam o 

processo de acordo.  

Essa análise é reforçada pelo fato que a maioria (55%) das instituições que possuíam 

NIT há menos de 5 anos do período do início do projeto entregaram o termo de PI, enquanto , 

dentre aquelas que possuíam NIT há mais de 6 anos, 50% não entregaram o termo de PI, o que 

sugere que apenas o apoio do NIT não é suficiente para a negociação e entrega do termo. Menor 

influência ainda pôde ser observada em relação à institucionalização da política de PI, pois 66% 

dos termos foram entregues por instituições que não tinham política de PI institucionalizada no 

período de início do projeto.  

Além disso, a não entrega do termo no início da execução do projeto ocorreu também 

para aquelas instituições que tiveram a experiência de cumprimento dessa cláusula em projeto 

anterior. O que indica que não seria a ausência de know-how para a elaboração do termo a razão 

da postergação de entrega. Ou seja, mesmo tendo um termo que foi utilizado anteriormente, ele 

não necessariamente se aplica à nova relação, pois, a depender da instituição parceira ou do tipo 

do objeto da pesquisa, as condições contratuais precisam ser negociadas e alteradas. Contribui 

ainda para essa assertiva o fato de que apenas uma das empresas parceiras não possuía pedido 

de patente; 42% possuíam de 20 a 100; 25%, 386 a 465; e 29%, entre 500 e 650; o que indica 

que as mesmas tinham alguma familiaridade com pesquisa tecnológica e/ou na sua 

transferência. 
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Desse modo, a postergação de entrega do termo de DPI parece associada à tendência 

dos parceiros de evitar incorrer nos possíveis conflitos que envolvem o tratamento e negociação 

dessa temática. Esses conflitos foram identificados por Bruneel et al. (2010), Perkmann et al. 

(2011) e Bstieter et al. (2014) como uma das principais barreiras à IUE. Além das questões 

relacionadas à divisão da propriedade do resultado em si, das concessões de licenciamento e 

pagamento de royalties, contribui para os custos transacionais o fato de que a negociação está 

sendo realizada em período anterior à ocorrência do fato gerador, o que corrobora para maior 

incompletude contratual relacionada à incerteza tecnológica.  

Além disso, a opção em definir os termos de DPI no início do projeto pode prejudicar a 

negociação sobre a execução de suas atividades e aumentar os custos ex ante. A inserção do 

termo de DPI, além de aumentar os custos de negociação, devido à possibilidade de 

incompletude contratual em função da distância temporal do alcance dos resultados, implica 

aumento do número de cláusulas a serem acordadas e, ainda, antecipação da discussão sobre 

uma matéria essencialmente conflituosa. O que também pode ser uma razão para a postergação 

da entrega do termo de DPI pelos projetos.  

Outro aspecto que reforça essa suspeita foi a constatação de que os projetos que faziam 

referência aos DPI já na proposta de submissão à FINEP tinham como objetivo a continuidade 

da pesquisa anterior realizada entre os parceiros. Ou seja, o maior conhecimento sobre os 

possíveis desdobramentos da pesquisa pode ter conferido mais subsídios aos parceiros para 

definirem sua divisão.  

No documento contratual em que todas as cláusulas pertinentes aos DPI já estavam 

dispostas na proposta encaminhada à FINEP para o processo de seleção, constava também uma 

breve descrição do projeto anterior e a informação de que os parceiros possuíam um histórico 

de interações para realização de pesquisa, inclusive com financiamentos anteriores pela 

financiadora. Desse modo, é possível que, além de os resultados esperados serem mais 

previsíveis, a experiência anterior que colabora para maior assertividade no atendimento aos 

trâmites (BRUNEEL et al., 2010; D’ESTE et al., 2013) e anterioridade da relação tenha facilitado 

o significado compartilhado dos parceiros e, consequentemente, a definição de cláusulas 

referentes ao DPI, conforme esperado.  

Apesar de não definir os termos de DPI, o outro projeto, que faz menção a esse assunto 

já na proposta enviada à FINEP, também apresenta essas características. Ou seja, as instituições 

parceiras já haviam realizado projetos anteriores conjuntamente (inclusive, com financiamento 
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da FINEP) e o projeto tinha como objetivo a continuidade da pesquisa anterior, o que indica 

que os parceiros estão expostos a menor grau de incerteza tecnológica e comportamental. 

Diferentemente da maioria dos projetos analisados, que entregou o acordo de DPI após 

cobrança da financiadora, o termo dessa IUE foi enviado 9 meses após assinatura do convênio.  

Assim, o que parece reduzir a dificuldade de negociação desses termos na fase inicial 

do projeto e, portanto, a escolha dos parceiros em incorrer nesse custo ex ante é a combinação 

entre a experiência com o processo de interação e com o modus operandi da FINEP, a 

familiaridade entre eles e a maior previsibilidade da execução do processo de pesquisa e de seus 

possíveis resultados. Esta última pela contribuição na redução da exposição à incerteza e 

racionalidade limitada devido à menor incompletude contratual; e as duas primeiras, pela 

redução da assimetria da informação, uma vez que a anterioridade da relação facilita o 

entendimento entre as partes e a experiência proporciona o aprendizado dos trâmites 

operacionais realizados anteriormente. O que demonstra uma conformidade com os 

pressupostos da TCT de Williamson (1985) e dos efeitos da proximidade das organizações, 

conforme discutido por Brunneel et al. (2010), Petruzelli (2011) e Bstieler et al. (2014).  

A dificuldade imposta pela incerteza tecnológica na definição dos termos de DPI 

também pôde ser constatada a partir da observação de que o projeto em que esse termo foi 

apresentado, após o alcance de resultado passível de proteção industrial, teve maior nível de 

detalhamento. Ou seja, diferentemente dos termos de PI dos outros projetos analisados, dentre 

os quais outros três eram da mesma empresa, esse termo de DPI possuía, além de cláusulas 

referentes à titularidade da PI, sigilo e divulgação, previsão quanto ao “uso de resultados”, 

“ressarcimento pelo uso dos resultados” e definição quanto a percentuais sobre a remuneração.   

Esses fatos sugerem que a negociação das transações secundárias (termo de DPI) é 

facilitada por um contexto de menor possibilidade de incompletude contratual e após a 

conclusão da negociação da transação primária, ou seja, o acordo sobre a interação 

(CONNELLY et al., 2015). Sob essas condições, os parceiros têm mais subsídios para 

estabelecer uma relação adequada entre esforço e incentivo (ANTONELLI, 2008) e menor risco 

de que possíveis desacordos relacionados à transação secundária inviabilizem a execução da 

primária e, ainda, menor ocorrência dos custos de transação relacionados aos mecanismos de 

ajustes.  
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Esses custos relacionados à renegociação do contrato, que, segundo Williamson (1985), 

constituem os custos ex post, também foram evidenciados nos contratos analisados a partir da 

dimensão incerteza e do pressuposto comportamental da racionalidade limitada. 

O fato de a proposta ser elaborada em período anterior à execução do projeto dificulta 

uma previsão com relação ao desenvolvimento das atividades, infraestrutura e tempo 

necessários a cada uma delas, assim como o orçamento. Dessa forma, a interação está propensa 

à necessidade de redirecionamento das atividades, pela ocorrência de fatores imprevisíveis. Nos 

documentos contratuais analisados, esses fatores e a necessidade de realinhamento das 

atividades foram constatados a partir dos remanejamentos de recursos, atividades, metas e 

aditamentos de prazo solicitados à FINEP durante a execução dos projetos, conforme trecho34 

do relatório técnico final do projeto, a seguir. 

Após o desenvolvimento do projeto, ficou evidenciado que a equipe 

subestimou o tempo previsto para alcançar os objetivos inicialmente propostos 

(...) dentre as dificuldades encontradas destacam-se a necessidade de 

implantar uma infraestrutura laboratorial completa... atraso na liberação de 

recursos e no processo de importação do principal equipamento do projeto... 

aliado as demais dificuldades técnicas obrigou a equipe do projeto a recorrer 

a pedidos de prorrogação (...) (Relatório técnico final, 195/06). 

A partir da classificação dos tipos de incerteza adotados por Williamson (1985), as 

imprevisibilidades apontadas nos trechos acima estão relacionadas à incerteza relativa à 

probabilidade de ocorrência de algo que já se sabe anteriormente que pode ocorrer. No âmbito 

dessa categoria, foi possível identificar também a imprevisibilidade derivada da natureza do 

conhecimento e de mudanças no cenário econômico. A primeira, relacionada à incerteza 

tecnológica; a segunda, à incerteza ambiental (WILLIAMSON, 1985). 

O primeiro caso foi constatado a partir de um projeto que, em seu relatório técnico final, 

apresentou uma justificativa para a não realização de algumas atividades em função de a 

pesquisa ter encontrado um resultado diferente daquele previsto, conforme o trecho a seguir:   

o projeto avançou mais que a proposta originalmente aprovada pela Finep. 

Tendo em vista que as ações farmacológicas atribuídas ao produto (...) não 

foram confirmadas, foram realizados novos experimentos e demonstrado que 

(...) apresenta interessantes ações anti-inflamatórias. Dessa forma, os estudos 

de toxicologia propostos inicialmente (...) não foram realizados. (Relatório 

técnico final, 347/02) 

                                                           
34 Os trechos dos relatórios foram transcritos ipsis litteris. 
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A ocorrência desse tipo de imprevisibilidade está associada à própria natureza das 

atividades de pesquisa e desenvolvimento (BOZEMAN, 2012), principalmente na IUE de 

projetos de pesquisa conjunta, que, conforme Morandi (2013), se caracteriza muitas vezes por 

metas mais ambiciosas e, portanto, está mais exposta à influência do acaso.   

De maneira ainda mais incisiva, o acaso foi evidenciado no relatório técnico parcial de 

outro projeto analisado, no qual o coordenador relatou que, ao acompanhar a instalação de um 

equipamento pelos fabricantes, se verificou que não era possível realizar determinados testes 

necessários à execução de algumas atividades. Como ele e o coordenador da equipe do projeto 

pela empresa participariam de um congresso no exterior, decidiram que iriam aproveitar a 

ocasião para visitar a fábrica do equipamento e realizar alguns experimentos, cujos resultados 

nortearam a solicitação de troca do equipamento, que foi aprovada pela FINEP.  

 A ocorrência dessas imprevisibilidades implica ajustes das atividades programadas 

entre os parceiros. No caso em que o equipamento adquirido não realizava os testes necessários 

à execução da pesquisa, a troca do equipamento, que poderia se configurar em um grande 

transtorno, foi mais facilmente solucionado pela “coincidência” de o problema ter sido 

identificado no período anterior ao congresso. Entretanto, é importante salientar que, além da 

serendipidade, de possível ocorrência em projetos de P&DI (ANTONELLI, 2008), outras 

variáveis, como experiência e acompanhamento do pesquisador nas atividades do projeto, boa 

relação estabelecida entre os parceiros com a fabricante do equipamento e o fato de os 

coordenadores de ambas instituições estarem envolvidos em pesquisa, foram fundamentais para 

o sucesso desse caso. Esse relato demonstra que os parceiros parecem manter uma relação 

familiar. O fato de realizarem a viagem juntos para superação da dificuldade apresentada no 

projeto cria um ambiente favorável para o desenvolvimento de uma relação ainda mais próxima 

(SANTORO; BIERLY, 2006; BRUNEEL et al., 2010; D’ESTE et al., 2013; HEMMERT et al., 

2014), um vínculo entre eles. 

Essa situação evidencia, ainda, a importância da participação de membros da empresa 

na equipe do projeto e do comportamento defensor discutido por Bstieler et al. (2014) para a 

superação de obstáculos. Esses elementos também se mostraram importantes no Projeto 347/02, 

relatado anteriormente, no qual o conhecimento técnico da equipe e seu interesse e persistência 

em continuar pesquisando as ações de uma substância possibilitaram o alcance de outro 

resultado que não o esperado, mas também satisfatório. Nos dois casos, o realinhamento das 

atividades, devido às imprevisibilidades ocorridas, parece ter sido facilmente resolvido pela 

confiança e proximidade entre os parceiros. 
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Quando a relação estabelecida não dispõe desses atributos, os ajustes são mais custosos, 

pois se tornam mais dependentes do contrato formal. Toda e qualquer alteração no que foi 

programado exige uma nova tratativa que depende do acordo de ambos. Dessa maneira, a 

negociação se torna mais demorada, principalmente se o contato entre os parceiros ocorre em 

menor grau, quando pouca ou nenhuma participação da empresa ocorre no projeto. No caso dos 

projetos estudados, essas alterações devem ainda ser aprovadas pela FINEP, o que aumenta esse 

custo transacional tanto pelo tempo despendido no processo, que é maior porque é mais um 

agente a ser consultado, quanto pelo fato de que, mesmo com a concordância entre os parceiros 

para realização da alteração, esta só poderá ser efetuada após recebimento de concordância da 

FINEP. Essa situação poderia ser mais célere se houvesse maior contato presencial entre os 

parceiros. 

Isso fica mais claro no caso dos remanejamentos solicitados por alteração de preços de 

equipamentos, que estaria relacionada à imprevisibilidade causada por mudanças no cenário 

econômico. Ou seja, quando a diferença entre os preços de equipamentos orçados no período 

de construção da proposta e do momento da compra ultrapassa o valor destinado a esse item no 

orçamento aprovado no projeto, é necessário remanejar os recursos para viabilizar a compra, 

conforme trecho a seguir: 

A principal dificuldade do projeto foi o remanejamento de recursos 

necessários para aquisição de instrumentos fundamentais para o 

desenvolvimento de projeto e que não foram orçados adequadamente na 

proposta inicial. (Relatório técnico final, 109/04). 

Em alguns casos, a combinação entre o mau dimensionamento do orçamento e as 

imprevisibilidades econômicas pode ter consequências ainda mais danosas. Conforme o trecho 

descrito do relatório de acompanhamento do analista do Projeto 207/06, o aumento dos preços 

foi tão significativo que impossibilitou a aquisição de todos os equipamentos previstos: 

Em função da necessidade de adequar os recursos disponíveis aos preços em 

vigor no mercado, a aquisição de equipamentos para o projeto tem sido feita 

de modo sequencial (...) obrigando a equipe do projeto a priorizar alguns 

equipamentos... (Relatório de acompanhamento do analista do projeto, 

207/06). 

Além de negociar com o parceiro a redistribuição do recurso, nos projetos estudados 

para o remanejamento, é necessário que a nova configuração orçamentária seja aprovada pela 

FINEP. Isso implica que, além do tempo gasto com o processo de constatação de preço mais 

alto, realização de novos orçamentos, redistribuição entre os recursos entre os itens mais 
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necessários, renegociação com o parceiro, há o tempo de envio da solicitação e aguardo de 

parecer da FINEP, o que pode implicar a paralisação das atividades que dependem do 

equipamento e consequente atraso do prazo de execução do projeto. Esses fatos possivelmente 

implicarão a necessidade de outros reajustes e incidência de mais custos ex post. 

Nos documentos analisados, foi possível constatar, ainda, a ocorrência desses custos 

associados a eventos que não são possíveis de serem previstos anteriormente. No trecho 

transcrito a seguir, o analista da FINEP relata mudança na linha de interesse da pesquisa pela 

empresa devido à alteração em seu negócio.   

Embora a empresa não comercialize mais o produto (de interesse inicial do 

projeto), o resultado da pesquisa certamente pode encontrar utilização em 

outro produto, além de outros usos. (...) os testes afastaram o interesse 

comercial com relação a ..., mas permitiram vislumbrar outras aplicações para 

as propriedades evidenciadas... (Parecer do analista sobre relatório técnico 

final, 347/02). 

 De maneira mais imprevista, instituições participantes de dois projetos sofreram 

sinistros que acabaram impactando nas atividades previstas pela parceria. No primeiro caso, 

Projeto 149/06, o incidente acorreu no laboratório de uma das instituições co-executora35 

aproximadamente seis meses após a assinatura do convênio e inviabilizou que a mesma 

continuasse integrando o projeto. Diante da situação, a financiadora emitiu correspondência 

solicitando manifestação sobre possível encerramento do convênio à empresa, que se 

manifestou favorável à continuidade do projeto e explicou que as atividades destinadas àquela 

instituição seriam redistribuídas entre as demais instituições parceiras e que, em breve, uma 

revisão do projeto com referido remanejamento de atividades e um novo cronograma físico-

financeiro, considerando os impactos decorrentes do imprevisto, seria encaminhada à FINEP.  

No outro projeto, 143/06, o incidente ocorreu no laboratório da instituição executora 

aproximadamente um ano e três meses após o início do convênio. Conforme correspondência 

enviada à FINEP para solicitação de aditamento de prazo, a coordenadora do projeto explicou 

que, entre outras razões, o pedido de extensão do prazo se justificava porque o sinistro ocorrido 

havia destruído a infraestrutura do laboratório e as amostras realizadas durante as atividades de 

pesquisa teriam que ser realizadas novamente.  

                                                           
35 Instituição sem fins lucrativos, de direito público ou privado, que participa diretamente da execução técnica da 

proposta (Edital de seleção, FINEP -2006, disponível em: < 
http://www.finep.gov.br/arquivos_legados/fundos_setoriais/acao_transversal/editais/Chamada_Publica_MCT_FI

NEP_Acao_Transversal_Cooperacao_ICTs-Empresas_06_2006.PDF >).  
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Em maior ou menor grau, esses eventos evidenciaram o pressuposto comportamental da 

racionalidade limitada expressa a partir da presença de grande número de solicitações de 

remanejamentos e termos aditivos de prazo. Como explicado anteriormente, essas solicitações 

também impactam no projeto, uma vez que, a cada mudança, é necessária a autorização por 

parte da financiadora, o que implica o envio da solicitação com "de acordo" da empresa para a 

fundação, que a encaminha para a FINEP, que avalia e defere ou não o pleito. Em alguns dos 

projetos, foi possível constatar que muitas solicitações eram encaminhadas sem a concordância 

da empresa. Nesses casos, a FINEP fazia a cobrança para adequação à norma e só após o envio 

da documentação correta é que a instituição tinha a autorização para proceder à alteração 

pretendida, conforme relato a seguir:  

Entendo a urgência de vocês em obter os recursos e continuar o projeto. No 

entanto, nossa análise só poderá ser efetiva se baseadas em documentos 

completos (...) documentação incompleta e com erros nos leva a pedir 

complementações e correções (...) A análise se torna ainda mais complexa se 

a documentação vier fragmentada, com formulários de alteração separados de 

suas justificativas, por exemplo... (Correspondência de analista da FINEP à 

solicitação de remanejamento, 149/06).  

Nesse sentido, a experiência das partes quanto aos trâmites desse tipo de convênio pode 

favorecê-las, uma vez que a entrega da documentação em conformidade com os requisitos 

regulamentares implica maior celeridade dos processos e evita a sobreposição de custos de 

transação ex post. Além do conhecimento dos trâmites operacionais, o aprendizado possibilita 

a utilização de rotinas estabelecidas na experiência anterior e flexibilidade para o diálogo com 

o parceiro. (BRUNEEL et al., 2010; CLOSS et al., 2012). 

A importância do contato presencial entre os parceiros para os resultados do projeto 

também foi evidenciada (CONNELLY et al., 2015). Foi possível constatar que, quando havia 

menção da participação da empresa nas atividades do projeto, os documentos de remanejamento 

e/ou aditamento enviados para a FINEP também tinham concordância ou assinatura da empresa, 

o que evitava cobrança da FINEP e possível atraso na autorização dos processos. Além disso, 

a maior proximidade física entre as equipes possibilitava que possíveis desvios nas atividades 

fossem identificados e renegociados mais rapidamente, devido à revisão conjunta e periódica 

das atividades, o que se evidencia nos trechos a seguir:   

Reiteramos que o elevado grau de interação técnica entre os pesquisadores da 

empresa e universidade é um diferencial nesse projeto.” (...) a discussão e 

revisão periódica do plano de trabalho entre as equipes tem permitido um 

amadurecimento constante das metas propostas no plano de trabalho, 
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aumentando a confiança na condução bem-sucedida do presente projeto. 

(Relatório técnico parcial, 195/06).  
 

A empresa contribuiu para a definição das condições do campo... Sua equipe 

colaborou ainda com o projeto do novo laboratório, com diversas sugestões 

de caráter técnico específico para este tipo de ambiente. Durante a execução 

do projeto foi realizada uma série de reuniões técnicas por parte dos 

pesquisadores das instituições. Durante a apresentação dos resultados parciais, 

foram discutidos os desempenhos obtidos e propostas de reformulações nas 

composições e propriedades requeridas... (Relatório técnico final, 188/06). 

O trecho evidencia também que o processo é facilitado pela criação do vínculo de 

confiança entre os parceiros. Isso pode estar relacionado ao fato de que o entendimento mútuo 

estabelecido atenua a desconfiança da possibilidade de oportunismo das partes no processo de 

renegociação, facilitando e agilizando o seu processo. Os benefícios do desenvolvimento de 

canais e códigos de comunicação para o estabelecimento de relacionamentos já haviam sido 

apontados por Rossi (2010). Sua relação inversa com os custos de transação é preconizada pela 

TCT e também foi encontrada nos estudos de Dyer (1997).  

De outro lado, a dependência de concordância da empresa nas solicitações de 

remanejamento, aditamentos e mesmo nos relatórios técnicos parciais evidencia a possibilidade 

de controle formal das atividades por parte da empresa e a ocorrência de custos de transação ex 

post relacionado ao monitoramento, pois, conforme relatado anteriormente, tal exigência 

contribui para um aumento do tempo de execução desse processo e, em alguns projetos 

consultados, gerou atraso no cronograma, desmobilizou equipes e poderia até inviabilizar 

atividades, como se observa no depoimento abaixo: 

A equipe foi desmobilizada (todos foram afastados do projeto) (...) devido ao 

grande atraso na liberação da última parcela. Após esse período as atividades 

foram desenvolvidas pelos docentes da universidade e equipe permanente da 

empresa. (Relatório técnico final, 156/06). 

Esse último trecho revela como os atrasos nesse tipo de projeto podem ser prejudiciais 

a sua performance, principalmente quando prevê a utilização de bolsistas para realização das 

atividades, uma vez que é difícil interromper as bolsas durante o período de suspensão das 

atividades do projeto. Desse modo, quando as atividades de pesquisa são regularizadas, o 

período de bolsas já foi consumido, o que implica a necessidade de reprogramação de quem 

será responsável por executar as atividades anteriormente atribuídas ao bolsista. 

Além disso, a concordância da empresa nas referidas correspondências, em uma 

primeira análise, supõe uma diminuição da possibilidade de ocorrência de comportamento 

oportunista por parte da universidade, uma vez que, estando o projeto sob sua coordenação, ela 
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poderia tomar decisões em benefício próprio. Entretanto, a partir dos documentos, foi possível 

constatar que essa prerrogativa possibilita a ocorrência de comportamento oportunista por parte 

da empresa, o que também foi constatado por Hong e Su (2013).  

 Em um relatório técnico parcial, o coordenador relatou que houve atraso nas atividades 

da pesquisa porque a empresa solicitou a realização de testes que não estavam previstos no 

cronograma de atividades como condição para liberar recursos de sua contrapartida financeira 

e conceder parecer favorável em relatório parcial que seria entregue à FINEP, conforme trecho 

a seguir: 

Enquanto a Finep realizou o pagamento em uma única parcela do valor total 

do convênio, a empresa fez o pagamento em várias parcelas, sob condição de 

aprovação de relatórios pela área técnica da empresa, ou seja, o pagamento só 

é realizado mediante aprovação das metas previstas. Entretanto, algumas 

metas não foram atendidas a tempo... devido a esta dificuldade, diversas 

prorrogações de prazo foram solicitadas a Finep e concedidas, pelo 

entendimento da natureza específica de projetos de característica 

experimental. Após a demorada solução deste problema e consequente 

obtenção de resultados finais em 2010, foram feitas diversas exigências por 

parte da área técnica da empresa para que os relatórios fossem considerados 

aprovados. Experimentos adicionais foram realizados, finalmente em março 

de 2012, a área técnica da empresa considerou os relatórios aprovados e dispôs 

a pagar as duas parcelas remanescentes. A fundação solicitou então a Finep 

prorrogação do prazo... para que essas parcelas pudessem ser pagas e 

utilizadas devidamente. Entretanto, a prorrogação não foi concedida... 

(Solicitação de reconsideração sobre parecer negativo ao aditamento de prazo, 

69/04) 

A sujeição dos projetos a esse tipo de situação reforça a importância do papel da 

reputação e do estabelecimento de relação de confiança entre as partes para sua plena execução 

e maior performance (SANTORO; BIERLY, 2006). Conforme apontado na análise do Projeto 

195/06, esses aspectos contribuem para melhor relação entre os parceiros porque as ações 

passam a ser dirigidas pelo compromisso confiável entre as partes, e não apenas pelo que foi 

regulamentado. 

Essa proximidade entre as instituições, além de contribuir para a construção de uma 

relação de confiança, também facilita a avaliação das atividades executadas e o 

redirecionamento das atividades, o que é quase uma necessidade constante nesse tipo de projeto. 

Além disso, promove nos parceiros a busca pelo interesse comum ao invés do seu interesse 

particular, o que estimula a vinculação entre os mesmos. Como pode ser constatado no trecho 

a seguir, mesmo sendo um resultado de grande interesse no seu campo de atuação, a 

universidade deixa de publicar trabalhos científicos a fim de honrar seu compromisso de 
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proteger os resultados da pesquisa pela promessa de um benefício futuro, de principal interesse 

por parte da empresa. 

Os dados levantados no decorrer da execução do projeto não foram, e nem 

serão divulgados em eventos científicos em respeito ao compromisso de 

sigilo. (Relatório técnico parcial, 43/04). 

Ainda nessa perspectiva, foi possível constatar, em um dos documentos contratais, a 

preocupação do coordenador do projeto com sua reputação perante a empresa com a qual vinha 

desenvolvendo uma boa relação de parceria: 

(...) tais dificuldades são minimizadas graças ao excelente acompanhamento 

que temos do interveniente, em particular com o responsável técnico, com o 

qual inclusive coorientei duas dissertações de mestrado dentro do projeto (...). 

Tendo mais de 20 anos de experiência na área, pude perceber que as atividades 

do presente projeto vêm contribuindo para solidificar meu nome 

nacionalmente. Isso se deve muito a interação com a interveniente. Contudo, 

temo que, se a prorrogação não for dada, meu relacionamento profissional 

com a empresa possa ser prejudicado, uma vez que a mesma liberou todas as 

parcelas previstas no projeto e considera a aplicação que ainda falta ser feita 

extremamente importante (Solicitação de aditamento de prazo, 115/04). 

O trecho descrito evidencia, ainda, que a solicitação do coordenador, em obter o prazo 

adicional para cumprir as atividades, também está relacionada ao fato de a instituição, com 

quem ele mantém uma relação de confiança, ter cumprido os seus deveres (aporte do recurso) 

e aos benefícios que ele tem adquirido a partir da relação (reconhecimento/reputação). Desse 

modo, assim como a familiaridade, o reconhecimento dos ganhos obtidos pelos parceiros a 

partir da transação também se constitui um fator importante na IUE. Esse aspecto tem relação 

com a necessidade de estabelecimento adequado dos incentivos nessa relação contratual, 

conforme apontado por Antonelli (2008). Ou seja, ao avaliarem como adequada a recompensa 

pelo seu esforço para o sucesso da interação, os parceiros terão maior interesse na execução de 

suas atividades. Nesse contexto, os custos ex post relacionados ao cumprimento das atividades 

são diminuídos. (WILLIAMSON, 1985). 

Nos projetos de IUE financiados pela FINEP, esse aspecto é relevante porque, pelos 

trâmites observados nos documentos contratuais analisados, a financiadora tem como controlar 

o cumprimento das atividades da universidade a partir da liberação do recurso. Entretanto, tem 

pouco poder de exercer enforcement sobre a empresa.  

Desse modo, a falta de interesse das instituições pode prejudicar as atividades do projeto 

a partir de comportamento oportunista. Essa situação pôde ser evidenciada a partir de 

justificativas enviadas à FINEP, quando esta solicitou explicações pelo fato de o projeto, que 
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teve concessão de aditamento de prazo de 6 meses, ter entregue o relatório técnico final sem 

parecer do interveniente e com resultados muito semelhantes ao relatório técnico parcial 

anterior. A partir do trecho do relatório de acompanhamento descrito, foi possível constatar que 

os resultados do projeto para o período foram comprometidos pela não realização por parte da 

empresa dos testes previstos para essa etapa da pesquisa. 

Após o segundo pedido de prorrogação, mesmo com a confirmação da 

interveniente ... de que montaria a unidade de testes até o final de 2009, esta 

não se tornou operante antes da finalização do prazo de execução do convênio. 

Dessa forma, os testes não ocorreram. Porém, a responsabilidade do 

laboratório da universidade no projeto consistia na síntese e caracterização 

(...), que foram executadas no período. (...) Apesar então da não existência de 

aprovação desse último relatório pela interveniente, devemos levar em 

consideração e-mail enviado em 15/05/2009 pela empresa, no momento da 

segunda prorrogação, que considera os resultados obtidos até então, faltando 

seis meses para finalização do projeto, como excelentes e assume a 

responsabilidade pelo atraso apresentado. (Relatório de acompanhamento 

pelo analista do projeto, 168/06). 

Situação similar pôde ser evidenciada a partir de resposta do coordenador do projeto à 

solicitação de esclarecimento da FINEP sobre cumprimento parcial de atividades previstas em 

relatório técnico final: 

(...) face a questões internas da empresa o novo termo de convênio ficou 

tramitando internamente por quase um ano, quando o coordenador foi 

substituído, sendo que já não havia prazo suficiente para concluir o projeto. 

Em reunião na empresa foi feita uma apresentação do trabalho realizado ao 

novo coordenador, quando o mesmo nos isentou da culpa pelo não 

cumprimento de todas as atividades(...) para a conclusão do trabalho era 

necessária a realização de procedimentos que requeria a tomada de decisão de 

instâncias superiores, o que não ocorreu, uma vez que a responsável pelo 

acompanhamento do trabalho não era do quadro permanente... (Resposta à 

solicitação de esclarecimentos, 382/02). 

Essas situações revelam que a dificuldade de imposição do cumprimento das atividades 

à empresa, associada à falta de interesse desta na continuidade da pesquisa, pode favorecer a 

ocorrência de comportamento oportunista e, portanto, prejudicar as atividades de projetos e seus 

resultados. Em contrapartida, foi possível observar, em outros projetos, que o maior esforço dos 

parceiros para resolução de problemas estava associado ao seu nível de interesse na consecução 

das atividades de pesquisa.  

No caso da empresa, seu interesse no resultado da pesquisa influenciou o ritmo das 

atividades do projeto e lhe fez aportar maior volume de recursos financeiros, do que o previsto 

inicialmente, para complementar o valor de compra de equipamentos, que foi superior ao 
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orçado devido à alteração cambial e aquecimento do mercado, conforme trechos de documento 

a seguir:  

O ritmo de desenvolvimento do projeto está relacionado, sobretudo, a enorme 

pressão por parte da empresa pelos resultados, pressão essa considerada muito 

maior que a da Finep, uma vez que a empresa depende das análises previstas 

no projeto para adotar novas sistemáticas a serem propostas para aumento da 

produtividade dos resultados... (Relatório de acompanhamento do analista do 

projeto, 207/06).   

 

(...) os recursos destinados pelo projeto à rubrica equipamentos já foram 

gastos, mas não foram suficientes, tendo em vista o aumento exponencial dos 

preços dos equipamentos. A diferença entre os recursos solicitados e aqueles 

efetivamente gastos foi coberta por aporte efetuado pela empresa (Relatório 

técnico parcial, 207/06). 

 

O projeto já comprometeu grande parte dos recursos a ele destinado, tendo 

inclusive ultrapassado os gastos previstos com equipamentos que foram 

complementados com aporte realizado pela empresa (Relatório de 

acompanhamento do analista do projeto, 207/06).   

Esses comportamentos, além de beneficiarem a transação pelo esforço adicional para 

realização de suas atividades, proporcionam uma relação mais amistosa entre os parceiros pela 

diminuição da expectativa de ocorrência de oportunismo. Quando o parceiro percebe que a 

outra parte está não apenas cumprindo seus compromissos, mas imprimindo maior esforço à 

transação, porque é de seu próprio interesse (SANTORO; SAPARITO, 2006), encoraja a 

transparência, o que possibilita o desenvolvimento de compromisso confiável entre as partes. 

Esse contexto atenua os custos de monitoramento devido ao self-enforcing. (DYER, 1997). 

Esse maior esforço para contornar problemas ocorridos durante a execução do projeto 

também foi evidenciado por parte da universidade. Nos dois casos em que isso foi observado, 

a parceria entre as instituições já tinha acontecido anteriormente, o que indica que o incentivo 

para esse comportamento parece estar relacionado à familiaridade com o parceiro. O que sugere 

pertinência do pressuposto da TCT de que a construção de reputação e um relacionamento 

confiável entre as partes desestimulam ações oportunistas (WILLIAMSON, 1985; 

CONNELLY et al., 2015). No trecho transcrito, inclusive, a universidade aporta recursos pela 

empresa, possivelmente por acreditar que posteriormente a empresa irá repassar o aporte, o que 

sugere a existência de um vínculo entre os parceiros. Conforme Hemmert et al. (2014), um 

maior número de oportunidades de intercâmbio vivenciadas pelos parceiros contribui para a 

criação de um laço forte entre os mesmos, que confere uma base para avaliar a previsibilidade 

do comportamento da outra parte. 
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A empresa ainda não liberou os recursos referente a última parcela do 

convênio. Segundo a mesma, essa demora se deve ao congestionamento do 

setor responsável por auditar a prestação de contas do projeto. Esse atraso são 

não afetou gravemente o desenvolvimento do projeto porque a Executora36 

remanejou recursos de outros projetos para cobrir os gastos necessários 

(Relatório técnico parcial, 195/06). 

Outro elemento importante evidenciado nos documentos contratuais é a influência dos 

procedimentos da FINEP no encaminhamento das atividades de pesquisa e nos seus resultados.  

No período de tempo em que os contratos foram realizados, houve alteração na regulamentação 

relativa à contratação dos projetos, liberação e prestação de contas dos recursos, o que 

consequentemente impactou nas regras relativas aos procedimentos adotados pela financiadora 

para acompanhamento dos projetos. Constatou-se que, em alguns casos, o maior controle por 

parte da FINEP, a partir, por exemplo, de menor periodicidade entre relatórios, maior número 

de visitas para acompanhamento e condições para liberação das parcelas dos recursos, impactou 

positivamente nos resultados dos projetos. Em contrapartida, em outros casos, esse maior 

controle impactou negativamente na celeridade dos processos, o que ocasionou atraso de 

atividades; em alguns projetos, chegou até a inviabilizar etapas previstas da pesquisa.  

Nos trechos de documentos descritos abaixo, é possível observar que o não 

cumprimento das exigências para liberação da 2ª parcela do projeto em tempo cabível 

inviabilizou o aditamento de prazo e liberação de parcela do recurso. Só não inviabilizou a 

execução final do projeto porque o interesse da empresa foi grande o suficiente para aportar 

recursos diretamente à universidade e inclusive renovar a parceria, o que demonstra, mais uma 

vez, a importância dessa variável “interesse” na execução e resultados dos projetos de interação 

estudados:    

(...) a totalidade do cumprimento das exigências para que o desembolso da 2ª 

e última parcela pudesse ser efetivado deu-se somente 29 dias do vencimento 

do prazo de execução financeira... pelo exposto, informamos que ficam 

mantidos os prazos originais do convênio (Parecer do analista sobre 

solicitação de aditamento de prazo, 135/06).  

 

A realização do projeto foi fortemente prejudicada pela falta da liberação da 

última parcela da Finep. O projeto só não foi descontinuado porque passou a 

ter contratação direta da empresa e foi renovado... (Relatório técnico final, 

135/06). 

Desse modo, é possível constatar, a partir dos documentos analisados, a pertinência dos 

custos de transação ex ante e ex post propostos por Williamson (1985) nos projetos de interação 

                                                           
36 Universidade. 
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financiados pela FINEP. Os primeiros são reduzidos no tocante à seleção pelo fato de as 

instituições parceiras serem conhecidas e, em sua maioria, já terem transacionado 

anteriormente. Os indícios quanto aos custos ex ante foram captados a partir de evidências 

relacionadas aos termos de DPI, principalmente da postergação de sua entrega a FINEP. Como 

a negociação da parceria é realizada em período anterior à formulação da proposta de pesquisa 

submetida, os convênios tratam de cláusulas pré-determinadas e padronizadas segundo a 

regulamentação do financiamento. 

A especificidade de ativos37 tem grande importância no âmbito da TCT, principalmente 

nos trabalhos de Williamson. Para esse autor, essa é a mais importante dimensão de 

diferenciação das transações e, portanto, é a que melhor distingue os custos de transação, 

contribuindo de forma decisiva para a definição da estrutura de governança apropriada.  

Entretanto, dada a natureza do ativo transacionado a partir da IUE, é possível admitir 

que essa dimensão se ajusta aos projetos analisados, uma vez que os participantes são 

especializados em seus trabalhos e a experiência individual lhes confere habilidades que estão 

incorporadas e são dificilmente substituíveis, principalmente aqueles vinculados às 

universidades. Além disso, é possível perceber que essas transações experimentam o efeito 

trava, como postulado por Williamson (1985), ou seja, ainda que a empresa ou universidade 

tenha uma certa quantidade de possíveis parceiros com os quais poderia interagir para 

confecção e submissão de proposta de pesquisa à FINEP, para seleção do edital ou chamada 

pública de financiamento, após o início da interação, a transação passa a se constituir em uma 

condição de “small numbers”, visto que  não é possível a substituição dos parceiros.  Desse 

modo, não é possível que o contrato seja interrompido sem sacrifício de valor. 

No tocante aos custos ex post, esses foram evidenciados a partir de situações de 

renegociação, monitoramento e cumprimento das atividades da pesquisa. A necessidade de 

renegociação foi revelada, principalmente, a partir das imprevisibilidades relacionadas à 

condição de incerteza, tanto de natureza ambiental quanto comportamental e tecnológica dos 

projetos, e demonstrou a importância para atenuação dos seus efeitos à experiência, 

proximidade (trabalho conjunto) e vinculação entre os parceiros, o que contribuiu para 

                                                           
37 Como apontado anteriormente, essa determinação não é foco deste trabalho, uma vez que a transação estudada, 

a IUE, já se constitui uma governança do tipo híbrida. Assim, o desenho de pesquisa não privilegiou, em sua 

investigação, o aprofundamento do objeto das interações analisadas de modo que, a partir dos dados coletados, 

não foi possível dimensionar a especificidade de ativos de cada projeto.    
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minimização da assimetria da informação e maior expertise para lidar com a incompletude 

contratual. 

Na ausência desses atenuantes, foi possível constatar maior ocorrência de problemas de 

execução do contrato e necessidade de empreendimento de mais tempo e dedicação para 

realinhamento e realização das atividades, principalmente nos projetos com maior nível de 

acompanhamento pela FINEP. Os custos relacionados ao monitoramento e cumprimento, por 

sua vez, foram reduzidos pelo interesse dos parceiros na transação, sua percepção de que seu 

esforço é adequadamente recompensado (sistema de incentivos), vínculo confiável e reputação 

construída a partir de maior vinculação entre os parceiros, seja por maior participação conjunta 

nas atividades da pesquisa e/ou pela repetição da interação.  

Nessa perspectiva, as dimensões da TCT se mostraram pertinentes para análise das 

interações entre universidade e empresa financiadas pela FINEP e contribuíram para uma 

avaliação mais efetiva de seus determinantes e barreiras. No próximo capítulo, será analisado 

como os custos de transação aqui evidenciados influenciam nos resultados dessas interações. 

Ademais, foi possível perceber que a atuação da FINEP também influencia na interação 

e nos custos de transação. Em alguns casos, seu maior acompanhamento incentivou a ocorrência 

de maior participação da empresa nas atividades do projeto, colaborando para maior vinculação 

entre os parceiros, o que impactou positivamente nos projetos. Entretanto, em outros casos, esse 

maior controle contribuiu para problemas de execução, maior atraso nas atividades, impactando 

negativamente no projeto; e, em casos mais extremos, inviabilizou etapas previstas de pesquisa. 

Essas situações ocorreram em maior intensidade quando a entrega do termo de PI era condição 

para liberação de recursos do projeto. 

Esse resultado sinaliza a necessidade de uma atuação mais criteriosa da agência de 

financiamento quanto a essas imposições. Estudos têm apontado que a negociação de termos 

de PI constitui barreiras à IUE porque induz possíveis conflitos entre os parceiros. Pelos 

resultados encontrados, contribuem para atenuação desse incrementador dos custos 

transacionais, a familiaridade entre os parceiros e maior previsibilidade das atividades. Talvez 

fosse o caso de a FINEP considerar esses aspectos para o estabelecimento da entrega do termo 

de PI.  
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4.3 INCREMENTADORES E ATENUANTES DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO DA IUE 

 

 

A partir das dimensões conceituais da TCT identificadas nos documentos contratuais, 

foi possível eleger algumas características como variáveis relacionadas à gestão da IUE para 

categorização dos projetos quanto aos seus custos de transação.  

Conforme discussão anterior, no contexto dos projetos financiados pela FINEP, a 

ocorrência em maior ou menor grau dos custos ex ante esteve associada à seleção dos parceiros 

e à dificuldade de negociação dos termos de propriedade intelectual. A primeira pôde ser 

evidenciada a partir do tempo de existência e conceito do programa ao qual estava vinculado o 

coordenador do projeto (renome do grupo de pesquisa da universidade), a repetição da interação 

(experiência anterior), ao tamanho da empresa (disponibilização de recursos para seleção e 

contratação do parceiro); enquanto a segunda foi constatada pela postergação da entrega dos 

termos de DPI.  

O incremento dos custos de transação ex post, por sua vez, esteve associado à 

necessidade de renegociação, monitoramento e não cumprimento das atividades do projeto. 

Conforme evidenciado nos documentos contratuais analisados, esses fatos estiveram 

relacionados à ocorrência de situações de imprevisibilidade, exigência do termo de direito de 

propriedade intelectual, acompanhamento das atividades do projeto pela FINEP e problemas de 

execução enfrentados pelos parceiros. Desse modo, para cada um desses quatro fatores, foi 

atribuída uma nota de 0 a 4, a depender da intensidade com que eles afetaram os contratos 

estudados.  

A apreensão da intensidade com que as interações estudadas foram atingidas por cada 

uma desses fatores incrementadores dos custos de transação baseou-se em determinações 

estabelecidas nos convênios, descrições expostas em remanejamentos, aditamentos e relatórios 

técnicos; além de correspondências enviadas aos contratantes para atendimento de exigências 

e relatórios de acompanhamento das atividades do projeto pela FINEP, conforme explicado nos 

procedimentos metodológicos.  

As situações de imprevisibilidade estão relacionadas à incerteza, principalmente no 

nível ambiental, e incrementam os custos de transação pela necessidade de renegociação, que 

possibilita a ocorrência de oportunismo e racionalidade limitada. A análise dos documentos 

contratuais revelou que 40% e 25% dos projetos foram submetidos a baixo e médio níveis de 
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imprevisibilidade, ou seja, aquelas situações em que é possível prever, anteriormente, a 

probabilidade de sua ocorrência, como alteração nos preços dos equipamentos orçados e 

flutuação do dólar; enquanto 20% e 15% foram submetidos a situações de alto e muito alto 

nível de imprevisibilidade, dada a concomitância de sua ocorrência ou a impossibilidade de sua 

previsão, como nos casos de sinistros em laboratórios.   

A exigência do termo de DPI impõe a necessidade de negociação de itens que podem 

antecipar conflitos, expondo a relação à divergência de interesses sobre resultados que ainda 

não foram alcançados, causando atrasos nas atividades de projetos. No contexto das interações 

financiadas pela FINEP, verificou-se que, em 11% dos convênios, não houve exigência de 

entrega do termo; em outros 11%, algumas condições sobre os direitos de propriedade 

intelectual (DPI) já estavam determinadas, o que eximia as partes de negociação dos termos; 

em 39%, havia a determinação de que a entrega do termo fosse realizada durante a execução 

do projeto; e nos outros 39%, o prazo para entrega era mais restrito, ou seja, 120 dias após o 

início do projeto (25%) ou até a liberação da segunda parcela de recursos financeiros pela 

financiadora (11%).  Sob estas últimas condições, muitos projetos solicitaram aditamento de 

prazo porque tiveram a execução de suas atividades prejudicadas devido à não liberação do 

recurso pela FINEP no período previsto, por conta de as instituições terem atrasado a entrega 

do termo de DPI.  

Nessa mesma perspectiva, classificou-se o acompanhamento das atividades dos projetos 

pela FINEP. A partir dos documentos analisados, foi possível observar que a supervisão de 55% 

dos projetos contou com reuniões, visitas, relatórios de avaliação das atividades pelos analistas 

da FINEP, configurando um alto acompanhamento. Em 15% dos projetos, essas ações 

apareceram em menor intensidade e, em 30%, elas ocorreram de maneira isolada sendo, 

portanto, os níveis de seu acompanhamento considerados médio e baixo, respectivamente. O 

nível de acompanhamento das atividades do projeto, além de representar custos associados ao 

emprego de recursos humanos e financeiros dedicados ao monitoramento pela FINEP, em 

algumas situações ocasionou o atraso de atividades e, portanto, a necessidade de renegociação 

dos termos estabelecidos entre os parceiros. 

Por fim, os problemas de execução enfrentados para cumprimento de atividades, 

evidenciados nos documentos analisados, estavam relacionados ao atendimento às exigências 

da FINEP ou resolução de imprevistos. Sua análise evidenciou que 46% dos contratos não 

apresentaram esses problemas, enquanto que 21% apresentaram um nível baixo, 10% médio e 

21% alto. A presença de pontuação elevada nesse item foi provocada pelo alto grau de 
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documentos de remanejamento, aditamento e cobrança da FINEP, o que implicou sobreposição 

de atraso nas atividades dos projetos.  

Apesar de os problemas de execução serem, a uma primeira vista, consequência dos 

outros fatores, nas interações estudadas, percebeu-se que a relação estabelecida não tinha efeito 

direto dada a possibilidade da influência de outras variáveis da relação, como, por exemplo, 

aquelas associadas a fatores atenuantes dos custos de transação. Dessa forma, considerou-se 

pertinente a avaliação de problemas de execução como um incrementador do custo de transação 

até porque, como apontado anteriormente, sua ocorrência impõe a necessidade de 

realinhamento de ações para execução das atividades previstas; renegociação dos termos, 

quando afeta o prazo planejado; esforço adicional dos parceiros, quando envolve o não 

cumprimento de ações pré-estabelecidas, podendo gerar um círculo vicioso de readequações e 

atrasos. 

A frequência de intensidade com a qual os fatores incrementadores dos custos de 

transação afetam os contratos analisados está representada na Figura 6 a seguir. A partir de sua 

visualização, é possível perceber que o problema de execução atinge poucos contratos, a 

imprevisibilidade tem maior ocorrência em baixo grau de intensidade, a exigência de DPI tem 

participação mais ou menos equilibrada, com maior frequência para médio grau de intensidade 

e, finalmente, o acompanhamento é a variável responsável por maior incremento dos CT nos 

contratos analisados, pois possui maior frequência de ocorrência na categoria alta intensidade. 
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Figura 6 - Incrementadores dos custos de transação: frequência por grau de intensidade 

 

 

Fonte: Construção da autora 

 

Considerando todos os contratos, pôde-se observar, a partir do valor da mediana, que o 

acompanhamento é o incrementador que aparece com maior intensidade (3), imprevisibilidade 

e exigência de DPI com intensidade média (2) e problemas de execução com uma baixa 

intensidade (1). No entanto, para um maior detalhamento dessa análise, foi observada também 

a dispersão de ocorrência desses fatores a partir do coeficiente de variação de Thorndike (CV). 

Sua avaliação revelou que, entre as quatro variáveis, problema de execução é a que apresenta 

maior variação (CV=132%), o que indica que muitos contratos apresentam valores diferentes 

do valor 1 da mediana. Como o valor da moda foi zero, é possível concluir que essa variável 

representa baixa intensidade de incremento da CT. Ou seja, apesar de ser possível encontrar 

contratos com variados níveis de intensidade de dificuldade de execução, em sua maioria os 

valores apresentados são baixos, conforme é possível verificar na Figura 7, a seguir: 
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Figura 7 - Valor central e de dispersão da intensidade dos incrementadores dos custos de transação 

 

 

Fonte: Construção da autora 

 

Por sua vez, acompanhamento teve a menor variação (CV= 32%) entre as quatro 

variáveis analisadas, o que indica que a maioria dos contratos apresenta valores próximos da 

mediana de 3. O fato de a moda também ser 3 indica que, entre os contratos analisados, essa é 

a variável que apresenta maior intensidade junto aos incrementadores dos CT. A 

imprevisibilidade e exigência de entrega do termo de DPI apresentam um CV de 54% e 57%, 

respectivamente, o que indica que os valores de suas medianas (2) são mais recorrentes que em 

problema de execução das atividades, e um pouco menos do que em acompanhamento. 

A fim de verificar a concentração das variáveis de incremento dos CT em cada contrato, 

realizou-se a análise dos coeficientes de variação dos mesmos. A partir do agrupamento dos 

valores de CV de cada contrato, foi possível perceber que 44% deles foram agrupados com 

baixo CV (menor que 50%) e que as medianas de maior parte deles variavam entre 2 e 3, o que 

sugere que esses contratos apresentaram uma concentração de incrementadores, variando entre 
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média a alta a ocorrência de fatores incrementadores dos custos de transação. Por sua vez, os 

25% dos contratos que apresentaram alto CV (acima de 100%) tinham mediana variando entre 

0,5 e 1,5, o que sugere que, apesar de, no geral, o contrato não ter sido muito custoso do ponto 

de vista transacional, alguma variável representante do incremento de CT ocorreu em alta 

intensidade, conforme Figura 8.   

 

Figura 8 - Intensidade de ocorrência dos fatores incrementadores dos custos de transação por contrato 

 

Fonte: Construção da autora 

 

Ao analisar a relação entre os valores da mediana e do CV apresentado por cada contrato 

individualmente, é possível perceber que aqueles mais custosos do ponto de vista da transação 

(maiores medianas, com valores entre 3,5 e 3) possuem menor variação entre as categorias de 

intensidade para cada variável (menor CV, variando entre 0 a 50%). Os menos custosos 

(mediana com valores entre 0,5 e 1,5), por sua vez, possuem alta variação no grau de intensidade 
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entre variáveis (CV variando entre 70% a 191%), ou seja, apesar de ser um contrato que, no 

geral, apresenta baixo custo de transação, algum dos fatores incrementadores apresenta valor 

alto. Conforme pode ser visto na Figura 8, os contratos que apresentam mais fatores 

incrementadores dos CT foram 135, 149, 69, 335, 143.  

Alguns desses contratos aparecem nos relatos descritos na subseção 4.1, na qual pode 

ser observado que os mesmos apresentaram dificuldades em relação ao alto nível de 

imprevisibilidade, os contratos 143 e 149 sofreram sinistros em seus laboratórios; há problemas 

de execução e atraso na liberação de recursos, no caso do 135, devido ao atraso em relação à 

entrega do termo de PI, e no 335, por conta de dificuldades técnicas associadas à não entrega 

de termos conforme regulamentação da FINEP. Por fim, o Contrato 69 apresentou dificuldades 

técnicas e comportamento oportunista da empresa pela não liberação de recursos.  

Desse modo, foi possível perceber que os custos desses contratos foram incrementados, 

principalmente pela necessidade de realinhamento das atividades programadas, problemas 

transacionais em relação à entrega do termo de DPI e dificuldades de cumprimento de normas, 

associados à maior incidência de monitoramento e mudança de interesse da empresa, 

possivelmente combinada com o não desenvolvimento de relação de confiança entre as partes.  

O que corrobora com os elementos apresentados como barreiras relacionadas à estrutura e 

transações de PI, conforme apontados por Bruneel et al. (2010). Essas dificuldades poderiam 

ser minimizadas na presença dos atenuantes dos custos de transação.  

Por contribuírem para atenuação dos efeitos da racionalidade limitada e oportunismo, 

foram analisados como fatores atenuantes dos custos de transação: a relação anterior entre as 

instituições; a participação da empresa parceira nas atividades do projeto; o interesse dos 

parceiros; e o nível de vinculação das equipes. Assim como realizado no contexto dos fatores 

incrementadores, para cada um desses quatro fatores foi atribuída uma nota de 0 a 4, a depender 

da intensidade com que eles afetaram os contratos estudados.  

A apreensão da intensidade com que as interações estudadas foram atingidas pelos 

fatores atenuantes dos custos de transação, por sua vez, baseou-se na descrição do histórico dos 

projetos realizados pelas instituições parceiras, disposta na proposta de submissão do projeto à 

seleção do edital, descrições expostas em remanejamentos, aditamentos e relatórios técnicos e 

relatórios de acompanhamento das atividades do projeto pela FINEP.  

O nível de anterioridade da relação entre as instituições contribui para a redução dos 

custos de transação, pois o conhecimento acumulado no âmbito das tarefas e do modus operandi 
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do parceiro inspira confiança baseada na competência e integridade (Connelly et al., 2015), 

diminuindo os efeitos da racionalidade limitada e o risco de oportunismo. A análise desse item 

revelou que, em 25% dos projetos, as instituições parceiras mantêm um histórico de interações, 

inclusive com apoio da FINEP, configurando uma alta familiaridade entre si e com os 

procedimentos de financiamento. Em 42% dos projetos, havia histórico de interação anterior, 

mas em menor grau que nos relatados anteriormente ou sem registro de financiamento da 

FINEP, portanto foram considerados de média familiaridade. Os projetos que apresentaram 

ambas as condições, por sua vez, foram classificados como baixa familiaridade, o que foi 

constatado em 17% dos casos. Finalmente, em 14% dos projetos, esse item não pôde ser 

avaliado porque não foram encontrados registros sobre familiaridade nos documentos 

disponibilizados. 

A participação da empresa parceira nas atividades do projeto facilita o acompanhamento das 

atividades durante a sua execução, diminuindo a assimetria de informação e a necessidade de 

monitoramento (BRUNEEL et al., 2010) pela maior oportunidade de contato presencial entre 

as equipes. No contexto das interações estudadas, a participação foi considerada alta em 32% 

dos projetos, nos quais se encontraram registros de realização de parte das atividades da 

pesquisa pelas empresas e sua concordância nos documentos contratuais enviados à 

Financiadora. Em 21% dos projetos, havia registro de participação nas atividades e nos 

documentos, mas em menor intensidade, por isso foram classificados com média participação. 

Por fim, esta foi considerada baixa em 42% dos projetos, quando não foram encontrados 

registros de participação nas atividades e/ou nos documentos enviados à FINEP, ou seja, 

quando os documentos contratuais de solicitação de remanejamentos, aditamentos, relatórios 

técnicos estavam assinados apenas pelo coordenador vinculado à universidade. 

O interesse dos parceiros nos resultados do projeto tende a aumentar o 

comprometimento com as suas atividades, colaborando para assunção de interesse próprio 

(SANTORO; SAPARITO, 2006), diminuindo o risco de ocorrência de comportamento 

oportunista e os custos com enforcement (DYER, 1998). O alto interesse dos parceiros foi 

observado em 28% dos projetos. Nesses, foram encontrados registros de esforço adicional das 

partes para consecução das atividades de pesquisa. Essas ações foram identificadas em menor 

intensidade em 46% dos projetos, classificados com médio interesse. Finalmente, o registro de 

descumprimento de atividades previstas foi identificado em 17%, o que revelou baixo interesse 

nos resultados do projeto.  
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O nível de vinculação entre os parceiros contribui para a redução dos custos de transação 

porque o maior grau de proximidade e experiências compartilhadas entre ambos auxilia o 

desenvolvimento de linguagem comum e confiança, aspectos que contribuem para a redução 

da necessidade de monitoramento. (SANTORO; BIERLY, 2006). Em 28% dos projetos, foram 

encontrados indícios de alta vinculação entre os parceiros, a partir de relatos sobre a ocorrência 

de reuniões, treinamentos conjuntos e integração das equipes, realização de atividades extra 

execução do projeto e superação de desafios de forma conjunta. A ocorrência de registros desses 

aspectos em menor intensidade foi percebida em 39% dos projetos que, portanto, foram 

classificados como média vinculação. Por fim, em 17% dos projetos, foram verificados 

pouquíssimos ou nenhum relato de vinculação. 

A frequência de intensidade com a qual os fatores atenuantes dos custos de transação 

afetam os contratos analisados está representada na Figura 9. A partir de sua visualização, é 

possível perceber que a relação anterior, interesse e vinculação apresentam comportamento 

muito parecido, com maior frequência na categoria média intensidade. A participação da 

empresa nas atividades do projeto, por sua vez, ocorreu em menor intensidade na maioria dos 

contratos estudados. 
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Figura 9 - Atenuantes dos custos de transação: frequência por grau de intensidade 

 

Fonte: Construção da autora 

 

A despeito da intensidade dos atenuantes dos CT nos contratos analisados, pôde-se 

observar que todos os fatores apresentaram valor da mediana igual a dois. No entanto, para uma 

maior precisão dessa análise, foi observada também a dispersão de ocorrência desses fatores a 

partir do coeficiente de variação de Thorndike (CV). Sua avaliação revelou que, entre as quatro 

variáveis, participação é a que apresenta maior variação (CV=52%), o que indica que alguns 

contratos apresentam valores diferentes do valor 2 da mediana. Como o valor da moda foi um, 

é possível concluir que esse fator representa baixa intensidade atenuante no CT. Ou seja, apesar 

de, em sua maioria os valores apresentados serem baixos, é possível encontrar contratos com 

variados níveis de intensidade de participação, conforme Figura 10.  
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Figura 10 - Valor central e de dispersão da intensidade dos atenuantes dos custos de transação 

 

Fonte: Construção da autora 

 

Por sua vez, relação anterior teve a menor variação (CV= 39%) entre as quatro variáveis 

analisadas, o que indica que a maioria dos contratos apresenta valores próximos da mediana de 

2. A vinculação e o interesse apresentam um CV de 50% e 49%, respectivamente, o que indica 

que os valores de suas medianas (2) são menos recorrentes que relação anterior e um pouco 

mais recorrentes que em participação. 

A fim de verificar a concentração dessas variáveis nos contratos, realizou-se a análise 

dos coeficientes de variação dos mesmos. A partir do agrupamento dos valores de CV de cada 

contrato, foi possível perceber que 13% deles foram agrupados com baixo CV (menor que 20%) 

e com medianas de valor 3, o que sugere que uma pequena quantidade de contratos apresentou 

uma concentração de atenuantes na categoria de intensidade alta; 21% apresentaram alto CV 

(variando entre 50% a 115%) com valores de mediana variando entre 0,5 a 1,5, como 

representado na Figura 11. Assim, ainda que a variação de intensidade entre os fatores de 

atenuação dos custos de transação seja menor do que a apresentada pelos fatores de incremento, 
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os comportamentos em relação à mediana são parecidos.  Os contratos com maior intensidade 

de atenuantes apresentam esse comportamento em praticamente todos os fatores, enquanto os 

que apresentam, no geral, uma baixa intensidade de atenuação possuem alguma variável com 

alta intensidade. 

 

Figura 11 - Intensidade de ocorrência dos fatores atenuantes dos custos de transação por contrato38 

 

Fonte: Construção da autora 

 

No contexto de atenuação, esse comportamento é de certa forma salutar ao contrato, 

pois mesmo aqueles contratos que possuem poucas características de atenuação do CT 

apresentam alguma variável que tem sua intensidade mais alta e pode colaborar para a 

diminuição dos CT. O que é diferente do que ocorre no contexto das variáveis de incremento 

                                                           
38 Os contratos 308, 311, 335, 410 e 454 não foram considerados e, portanto, retirados dessa análise porque não 

apresentaram informações suficientes para categorização da intensidade dos fatores atenuantes dos custos de 

transação. 
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de CT, uma vez que mesmo os contratos que possuem características de baixo incremento dos 

CT apresentam risco relacionado à alta intensidade em algumas das variáveis.  Conforme pode 

ser visto na Figura 11, os contratos que apresentam mais variáveis atenuantes dos CT foram 

195, 43, 115, 186, 187 e 188.  

Alguns desses contratos aparecem nos relatos descritos na subseção 4.1, na qual pode 

ser observado que os mesmos contribuíram para atenuação das dificuldades apresentadas pelos 

contratos, principalmente pela alta participação da empresa nas atividades do projeto e alta 

vinculação desenvolvida pelas equipes do projeto. Conforme já apontado, esses elementos são 

importantes porque o maior contato entre as equipes do projeto, possibilitado pela maior 

participação da empresa nas atividades, oportuniza o compartilhamento de experiências, 

aprendizado, resolução de problemas de maneira conjunta, o que contribui para maior 

proximidade e desenvolvimento de confiança (BSTIELER et al., 2014; CONNELLY et al., 

2015). Especificamente no contexto da FINEP, a participação da empresa nas atividades do 

projeto dava maior celeridade nos trâmites necessários ao cumprimento de normas, resolução 

de problemas e empreendimento de maior esforço dos parceiros para consecução das atividades, 

dada a confiança estabelecida entre as partes e o interesse nos resultados do projeto.   

Assim, foi possível perceber que o incrementador que atinge mais intensamente as IUE 

estudadas é o acompanhamento. A sua associação com a exigência do termo de DPI e o não 

cumprimento das normas de financiamento da FINEP, assim como a alta intensidade de 

ocorrência de imprevisibilidades explicam os contratos mais custosos do ponto de vista da 

transação. De forma geral, os atenuantes dos custos de transação apresentaram comportamento 

parecido nas IUE estudadas.  Verificou-se a presença de certa variação com relação à 

intensidade da participação das empresas nas atividades do projeto. Apesar de, na maioria dos 

casos, essa participação ser baixa, em alguns projetos ela se apresentou em alta intensidade. 

Essa variável e a vinculação da equipe são os principais atenuantes responsáveis pelos contratos 

de menor custo de transação entre as IUE estudadas.  

A próxima seção é dedicada a analisar como as variáveis de incremento e atenuantes se 

relacionam com as demais características da IUE. 
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4.4 OS DETERMINANTES DA IUE E OS FATORES INCREMENTADORES E 

ATENUANTES DOS CT 

 

 

Esta seção é dedicada a analisar quais as características dos atores e do objeto da 

pesquisa da IUE se associam aos fatores atenuantes e incrementadores dos seus custos de 

transação, a partir da análise dos coeficientes de correlação de Spearman apresentados na Figura 

12 e da técnica de agrupamento hierárquico apresentado a partir do dendrograma.  

No que diz respeito às variáveis relacionadas ao incremento dos custos de transação da 

IUE, a correlação binária de Spearman revelou que a imprevisibilidade está correlacionada à 

quantidade de co-executores participantes dos projetos ρ=(0,41). Isso pode ser explicado pelo 

fato de que o maior número de integrantes na interação aumenta a necessidade de coordenação 

das atividades e dificulta a conciliação das diferentes expectativas em relação ao projeto. 

Conforme apontado por Dyer et al. (2006), cada parceiro participante da aliança é incluído na 

negociação sobre as metas da colaboração, proteção da propriedade intelectual, controle e 

propriedade dos resultados da pesquisa, compartilhamento de conhecimento e colaboração em 

P&D.   

O acompanhamento das atividades pela FINEP apresentou associação positiva com o 

valor total financeiro do projeto ρ=(0,55), isso porque possivelmente a FINEP aloca mais 

recursos (financeiros, humanos, de tempo) para acompanhar mais intensamente aqueles 

projetos de maior volume de recursos financeiros. 

A variável problemas de execução não mantém associação com quaisquer das 

características dos atores e do projeto analisadas no contrato, mas apresentou correlação 

negativa com os atenuantes do custo de transação de ρ= (-0,40) e em maior intensidade com a 

vinculação entre os parceiros de ρ= (-0,50), conforme pode ser visualizado na Figura 12. Esses 

dados sugerem que as interações são mais susceptíveis aos problemas de execução quando há 

menos vinculação entre os parceiros. Conforme apontado por estudos anteriores (DYER et al., 

2006; BRUNEEL et al., 2010; BSTIELER et al., 2014; CONNELLY et al., 2015), o acúmulo 

de experiências interativas permite o desenvolvimento de relação confiável entre os atores.  

A exigência do termo de PI apresentou correlação com o valor financeiro aportado pela 

empresa de ρ= (0,57), o que parece indicar uma maior preocupação da FINEP de que os direitos 

de propriedade intelectual sejam definidos nos projetos de maior aporte financeiro, 
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possivelmente porque compreendam maior radicalidade da pesquisa e, portanto, maior 

probabilidade de alcançar requisitos para patenteamento. Essa proposição se apoia, de certa 

maneira, em Rapini et al. (2014) e Bruneel et al. (2016) a respeito da associação entre o nível 

de risco da pesquisa e aporte de volume de recursos. 

De maneira conjunta, os incrementadores dos custos de transação se associam de 

maneira inversa com a proximidade geográfica ρ= (-0,43), conforme pode ser visto na Figura 

12. Ainda que a correlação não seja robusta, o direcionamento inverso da relação estabelecida 

entre as variáveis está em linha com estudos anteriores, que apontam que o maior contato entre 

os parceiros, possibilitado pela proximidade física, cria oportunidades para a realização de 

atividades de maneira conjunta, facilita o processo de coordenação das atividades e de 

aprendizado organizacional. (CONNELLY et al., 2015). No contexto das IUE estudadas, esses 

fatos diminuem o tempo despendido para realinhamento das atividades. 

Dentre as variáveis atenuantes dos custos de transação, foi possível perceber que a 

participação está correlacionada ao valor financeiro total do projeto com ρ= (0,40), ou seja, os 

projetos com maior investimento financeiro são aqueles em que há maior participação das 

empresas nas atividades. Uma possível explicação para essa correlação é que o enquadramento 

do montante financeiro das interações guarda relação com o nível de risco da pesquisa e o 

interesse das empresas em seus resultados, sendo coerente que elas tenham uma participação 

mais efetiva nas atividades de pesquisa dessas interações.  Corrobora com essa análise, o fato 

de a participação também estar associada com o interesse ρ= (0,69), isto é, quanto maior o 

interesse na consecução das atividades de projeto maior a participação nas suas atividades. 

A participação está ainda associada à vinculação das equipes ρ= (0,65), porque, quanto 

maior participação da empresa nas atividades do projeto, maior o contato presencial entre as 

equipes, o que tende a criar oportunidades para o compartilhamento de experiências, 

aprendizado organizacional e facilitar a convergência de atitudes. (BRUNEEL et al., 2010).   

Também verificou-se a existência de associação entre as características da IUE. O 

tamanho da empresa está associado ao seu número de patentes no período anterior ao projeto 

(ρ=0,84), ao seu valor financeiro total (ρ= 0,54); e, ainda, à parceria com docentes vinculados 

a programas de pós-graduação mais consolidados (ρ= 0,40). Conforme discutido anteriormente, 

empresas de maior porte e de maior capacidade de absorção tendem a interagir com 

universidades que possuem pesquisas consolidadas e em projetos de maior aporte financeiro, 

possivelmente por estarem associados a atividades de maior risco.  Essa suposição está em linha 
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com Hong e Su (2013), que apontam que empresas que têm um elevado grau de capacidade de 

absorção têm maior probabilidade de se beneficiar de projetos de investigação mais básicos. 

Sob essas condições, maior competência técnica dos parceiros é requerida.  

O conceito do programa de pós-graduação de vinculação do coordenador do projeto está 

associado à idade do programa (ρ= 0,76), ao tempo de titulação do coordenador (ρ= 0,66) e 

negativamente associado ao tamanho da equipe (ρ= -0,53) e nº de co-executores (ρ= -0,40). O 

que sugere que o maior número de participantes, seja de pesquisadores ou instituições, é 

requisitado quando há necessidade de reforço de competência científica.   
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Figura 12 - Correlação  bivariada entre os determinantes da IUE e os fatores incrementadores e atenuantes dos CT 

Fonte: Construção da autora 
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Para análise multivariada da associação dessas variáveis, empregou-se a técnica de 

agrupamento hierárquico. A partir do diagrama de associação, é possível visualizar dois39 

grandes clusters a uma distância de aproximadamente 20: o primeiro aglomera as variáveis 

mais associadas aos fatores atenuantes dos custos de transação e o segundo associa as variáveis 

relacionadas ao incremento, conforme explicado a seguir. 

Figura 13 - Associação  multivariada  entre os determinantes da IUE e os fatores incrementadores e 

atenuantes dos CT 

Fonte: Construção da autora 

39 Embora seja recomendado iniciar a análise do cluster pelo ordenamento de sua formação, ou seja, por aqueles 

que se formaram a uma menor distância (MALHOTRA, 2006), optou-se por mencionar a formação dos clusters 

mais distantes primeiro, para dar destaque à representação da associação das variáveis relacionadas aos fatores 

incrementadores e atenuantes dos custos de transação.    
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O primeiro cluster (A) relaciona as variáveis tempo de titulação do coordenador do 

projeto vinculado à universidade, conceito e tempo de existência do programa de pós-graduação 

ao qual o mesmo está vinculado. A associação entre essas variáveis está em linha com a 

dinâmica de estabelecimento do conceito de programa pela CAPES. Afinal, os programas mais 

antigos, normalmente, possuem docentes mais experientes, com maior o tempo de titulação, 

atuação em pesquisa e publicação que, por sua vez, são indicadores determinantes para 

definição da nota pela CAPES.  Desse modo, esse cluster representaria a experiência e 

qualidade dos atores envolvidos na interação por parte da universidade. 

Sob a abordagem da TCT, acredita-se que essas características, já conhecidas como 

determinantes da IUE, contribuam para a redução dos custos de transação ex ante, porque a 

reputação adquirida facilita a identificação por parte do parceiro, e ex post, por prover a relação 

de conhecimento técnico e experiência, que além de serem necessários à condução das 

atividades de pesquisa, possibilitam maior presteza para lidar com situações de 

imprevisibilidade e inspiram confiança baseada na competência. (CONNELLY et al., 2015). 

Além disso, conforme explicam Hemmert et al. (2014), a reputação inspira confiança porque o 

parceiro se baseia na ideia de que a outra parte pode não querer arriscar sua reputação mostrando 

incompetência ou comportamento oportunista. 

 O segundo cluster (B) demonstra a associação entre o número de patentes da empresa 

parceira e seu tamanho. O que corrobora com os estudos anteriores, que explicam que, além de 

possuírem maior disponibilidade de recursos (humanos, físicos e financeiro), as empresas de 

maior porte apresentam maior especialização e divisão de trabalho, mercado consumidor e, 

portanto, maior possibilidade de investimento em P&D e postura inovadora. (SANTORO; 

SAPARITO, 2006; DYER et al., 2006; PAULA; SILVA, 2007).  

No terceiro cluster (C), que diz respeito a variáveis relacionadas à gestão da IUE, mais 

especificamente àquelas que atenuam o custo de transação do projeto, é possível visualizar a 

associação entre o interesse dos atores nos resultados da pesquisa e a vinculação entre os 

mesmos. Com um nível de similaridade um pouco maior que cinco, verifica-se a inclusão da 

variável participação a esse cluster.  

Essa associação corrobora com a TCT, pois a percepção de ganho com o resultado da 

transação (interesse) estimula mais participação dos agentes na execução das atividades 

necessárias à realização da transação. Além de tornar as atividades mais céleres, o contato entre 

os parceiros auxilia no desenvolvimento de relação mais próxima entre os mesmos devido ao 
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compartilhamento de experiência, o que facilita o processo de realinhamento de atividades e 

contribui para a redução da necessidade de monitoramento (BRUNEEL et al., 2010; 

CONNELLY et al., 2015).    

Com uma distância um pouco maior que 10, observa-se que a variável relação anterior 

se agrupa ao cluster que representa a experiência e qualidade dos atores relacionados à 

universidade e também ao cluster que contém as variáveis número de patentes e tamanho da 

empresa; essa união forma o cluster D. O que está de acordo com os achados de Veugelers e 

Cassima (2005) e Bercovitz e Feldman (2007), de que empresas de maior porte e que já 

investem em P&D possuem maior propensão a se envolverem com universidades para 

desenvolvimento de pesquisa. 

A inserção do acompanhamento da FINEP no cluster C pode ser explicada pelo fato de 

que, de certa maneira, sua imposição pode contribuir para uma maior ocorrência das variáveis 

interesse, participação e vinculação. Essa proposição também se apoia na correlação bi-variável 

de Spearman, entre acompanhamento e valor financeiro total do projeto, conforme apresentado 

anteriormente. Ainda que essa correlação também possa contribuir para justificar a inserção de 

exigência de DPI nesse cluster, sua explicação é mais difícil porque, pelas evidências 

apresentadas na seção 4.2, essa variável atua como incrementadora do CT. 

Ainda com uma distância de 15, é formado um novo cluster (E), com as variáveis 

imprevisibilidade e quantidade de executor. Elas representam incremento nos CT ex post, pois 

um maior nível de ocorrência de imprevisibilidade demanda mais ajustes às atividades 

inicialmente planejadas (WILLIAMSON, 1985; VEUGELERS; CASSIMA, 2005) e o maior 

número de agentes na transação aumenta a necessidade de coordenação e monitoramento 

(DYER et al., 2006), o que pode levar à ocorrência de problemas de execução, variável inserida 

no cluster E, a uma distância de 20.  

O cluster E representa, então, aspectos que dificultam a IUE e que, portanto, aumentam 

seus custos de transação. De outro lado, as variáveis que atenuam os custos de transação estão 

associadas no cluster formado pelos agrupamentos de A, B, C e D. Cabe ainda mencionar que, 

embora estejam nesse último cluster, as variáveis exigência de DPI e tamanho da equipe 

apresentam uma certa proximidade com o cluster E, de incremento dos custos de transação.  

Assim, foi possível perceber que, no que diz respeito à associação dos fatores 

incrementadores e atenuantes dos custos de transação às características da interação, os 

resultados mostraram que: (i) há necessidade de atenção ao número de executores, pois o 
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número de integrantes pode dificultar o processo de coordenação para realinhamento de 

atividades no caso de ocorrência de imprevisibilidades; (ii) os atenuantes dos custos de 

transação, principalmente a vinculação entre os parceiros, diminuem a dificuldade de 

cumprimento das atividades; e a proximidade geográfica reduz a atuação dos incrementadores. 

Nesse sentido, a FINEP poderia adotar mecanismos que incentivassem esses aspectos, por 

exemplo, impondo maior peso à necessidade de integração das equipes na avaliação das 

propostas e incentivando que empresas das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 

participassem mais ativamente em projetos com interação com universidades locais.  

De maneira multivariada, percebeu-se que as variáveis relacionadas à qualidade 

acadêmica e maior capacidade empresarial na compreensão e absorção das atividades 

tecnológicas se associam aos fatores atenuantes da IUE. O acompanhamento da FINEP está 

mais próximo às variáveis de atenuação do que de incremento, possivelmente porque aquela 

variável pode oferecer maior risco à interação quando as instituições não cumprem as 

regulamentações estabelecidas, por falta de experiência, pelo menor contato presencial ou 

integração. Fatores esses que, no dendrograma, se apresentaram bem distantes da dificuldade 

de execução, que, por sua vez, se associa fortemente à quantidade de executor a 

imprevisibilidades. 

Na próxima seção, é apresentado como esses aspectos se associam com os resultados 

alcançados pelas IUE estudadas. 

 

 

4.5 OS CUSTOS DE TRANSAÇÃO E OS RESULTADOS NOS PROJETOS DE IUE 

FINANCIADOS PELA FINEP 

 

 

A partir da análise dos relatórios técnicos parcial e final e de acompanhamento dos 

projetos analisados, foi possível identificar que os resultados alcançados estavam relacionados 

tanto à missão da universidade quanto da empresa, denominados, no âmbito deste estudo, de 

acadêmicos e tecnológicos, respectivamente. 

Dentre os resultados acadêmicos, os mais frequentes foram publicação de artigos em 

periódicos e congressos e produção de dissertação, que figuraram em aproximadamente 60% 

dos projetos. Seguidos de tese e orientação final de curso com 45% e 31%, respectivamente. 

Em menor proporção, apareceu publicação de livros em 18% das interações; manuais e 
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cursos/palestras em 13%, cada. Ainda no escopo de interesse da universidade, constatou-se que 

41% dos projetos tiveram construção ou reforma de laboratórios como resultados da interação. 

Um dos projetos chegou a possibilitar o desenvolvimento de nova linha de pesquisa. O que 

demonstra que, conforme o esperado, essas interações contribuíram para assistência à pesquisa, 

melhoria de infraestrutura, atualização do conhecimento científico, formação de recursos 

humanos.  

Com relação aos resultados tecnológicos, 27% dos projetos apresentaram como 

resultados patentes, desenvolvimento de método/metodologia, programa de computador ou 

softwares e protótipos. Em 18% das interações, foram gerados produtos e prestados serviços; 

em 13%, realizados testes. Os documentos contratuais analisados revelaram, ainda, que 27% 

das tecnologias produzidas nas IUE estudadas já estavam sendo aplicadas no período de 

finalização do projeto. Houve registro de continuidade da parceria por 45% dos projetos, 1/3 

desses com recursos diretos da empresa. Já a parceria com outras empresas foi registrada como 

resultado de 18% dos projetos. Um dos projetos teve como resultado a criação de uma empresa.  

Dessa maneira, é possível perceber que os resultados tecnológicos das IUE financiadas 

pela FINEP são bastante diversificados, não podendo ser captados apenas a partir de dados 

secundários como patentes. Além disso, é importante destacar a continuidade da parceria e 

formação de parcerias com outras empresas como resultados que apontam para a 

sustentabilidade da política da FINEP, principalmente no caso das IUE que passaram a contar 

com recursos exclusivamente da empresa. Dada a importância que o aprendizado adquirido, a 

partir da experiência, tem na possibilidade de aplicação em outros contextos e na criação de 

reputação, fatores esses que, conforme os resultados deste estudo, contribuem para a atenuação 

dos custos de transação, a consecução da IUE constitui em si, também, como um resultado. 

A fim de verificar em que medida esses resultados se relacionam com os fatores 

incrementadores e atenuantes dos custos de transação, realizou-se uma análise do 

comportamento desses aspectos naqueles contratos que foram considerados mais e menos 

custosos, dentre os pertencentes à amostra analisada, a partir da avaliação da relação entre o 

valor da mediana e coeficiente de variação, conforme apresentado na seção 4.3. Assim, na 

Figura 14, é apresentada a intensidade de ocorrência dos incrementadores dos custos de 

transação e os resultados acadêmicos e tecnológicos alcançados por cada contrato, dentre 

aqueles que apresentaram mais fatores incrementadores dos CT (135, 149, 69, 335, 143)40. A 

                                                           
40 Conforme Figura 8 apresentada na seção 4.3. 
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Figura 15 apresenta essa mesma associação, mas para aqueles contratos que apresentaram maior 

intensidade de fatores atenuantes dos custos de transação (195, 43, 115, 186, 187 e 188)41. 

 

Figura 14 - Intensidade de ocorrência dos fatores incrementadores dos custos de transação X resultados 

dos contratos 

 

 

Fonte: Construção da autora 

 

 

 

 

                                                           
41 Conforme Figura 11 apresentada na seção 4.3. 
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Figura 15 - Intensidade de ocorrência dos fatores atenuantes dos custos de transação X resultados dos 

contratos 

 

 

Fonte: Construção da autora 

 

A partir das figuras, é possível perceber que tanto os resultados acadêmicos quanto os 

tecnológicos acorrem em maior frequência nos contratos caracterizados por maior ocorrência 

dos atenuantes dos custos de transação. Curiosamente, os resultados acadêmicos parecem ser 

mais afetados pelos incrementadores dos custos de transação do que os tecnológicos.  

A ação dos incrementadores parece restringir os resultados dos contratos de maior 
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variáveis do Contrato 187 nos Figuras 14 e 1542. Apesar de ter um valor de mediana e 

coeficiente de variação similar aos de 186 e 188, esses contratos apresentam maior volume de 

resultados, possivelmente porque não estiveram expostos ao mesmo índice de variável 

incrementadora, como no 187, conforme pode ser visualizado na Figura 14.  

Desse modo, os dados encontrados sugerem que os resultados acadêmicos e 

tecnológicos das IUE financiadas pela FINEP são influenciados pelos incrementadores e 

atenuantes dos custos de transação.  

A fim de verificar em que medida esses resultados se relacionam com os 

incrementadores, atenuantes e demais características da IUE, realizou-se uma análise 

multivariada do agrupamento hierárquico de casos e, a partir de sua matriz de proximidade43 

resultante, foi possível identificar o ordenamento de associação entre os resultados acadêmicos 

e tecnológicos e as variáveis estudadas. 

Assim, as variáveis mais associadas aos resultados acadêmicos são: vinculação entre os 

parceiros com proximidade de (2,55); interesse (2,94); participação (3,15); valor financeiro 

total (3,56); conceito do programa (3,73); relação anterior (3,75); acompanhamento (3,78); 

tamanho da empresa (3,82); número de patentes da empresa (3,84), tempo de titulação (3,87), 

tempo do programa (3,90); e exigência de PI (3,93). 

Desse modo, é possível concluir que os resultados acadêmicos estão mais associados às 

variáveis relacionadas à atenuação dos custos de transação – vinculação, interesse e 

participação – do que às variáveis relacionadas às características da pesquisa, como valor total 

financeiro investido e dos atores, principalmente as referentes à qualidade e experiência da 

pesquisa (conceito do programa, tempo de titulação do coordenador; tamanho e número de 

patentes da empresa), que já haviam sido apontadas como determinantes da IUE em outros 

estudos. 

 Esse cenário não é muito diferente para consecução dos resultados tecnológicos, mas 

os níveis de associação entre as variáveis e resultados parecem ser maiores, se comparados aos 

resultados acadêmicos. As variáveis atenuantes continuam sendo as mais associadas: 

vinculação (2,40) e interesse (2,41). Na sequência, entretanto, aparecem acompanhamento 

(2,63) pela FINEP, relação anterior (2,73), conceito do programa (2,74), participação (2,80), 

                                                           
42 O contrato 335 não possui valor de mediana e de coeficiente de variação, na Figura 15, por ter sido excluído da 

análise sobre a intensidade dos fatores atenuantes dos custos de transação, uma vez que o mesmo não apresentou 

informações suficientes para essa categorização.   
43 Apêndices A e B. 
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tempo de titulação (2,89), valor financeiro do projeto (2,95), tempo do programa (3,05), prazo 

ultrapassado (3,14), tamanho da empresa (3,16).  

Assim, as variáveis relacionadas às características dos atores, principalmente à 

qualidade e experiência da pesquisa (conceito do programa, tempo de titulação do coordenador 

e tempo do programa), são importantes no contexto das IUE financiadas pela FINEP; 

entretanto, menos do que as variáveis referentes à atenuação dos custos de transação: 

vinculação, interesse e relação anterior. Curiosamente, as variáveis relacionadas às 

características da empresa estão menos associadas aos resultados tecnológicos do que aos 

acadêmicos. 

O interesse se torna importante atenuante do CT porque, além de as partes engendrarem 

maior esforço para realização das atividades, esse comportamento cria no parceiro uma 

confiança que diminui sua salvaguarda em relação a comportamento oportunista, o que facilita 

o processo de renegociação, diminui a necessidade de monitoramento e aumenta o self-

enforcing. (SANTORO; SAPARITO, 2006). Consequentemente, a relação fica mais 

transparente e há maior liberdade para a troca de informações, o que pode se traduzir em maior 

performance (DYER, 1997) e, no contexto da IUE, transferência de resultados  

A vinculação parece ser mais importante que o interesse, porque o maior nível de 

proximidade e o histórico de experiências vividas permitem uma base mais sólida para avaliar 

a previsibilidade do conhecimento (HEMMERT et al, 2014), que a interação eventual não 

permite. Além disso, em uma relação em que haja maior grau de vinculação entre os parceiros, 

nenhuma das partes terá interesse em explorar vulnerabilidades do outro porque o 

comportamento oportunista violaria os valores, princípios e padrões de comportamento que 

foram internalizados (SANTORO; BIERLY, 2006), além de comprometer a reputação 

construída.  

Além do papel fundamental para prover as atividades de P&D com competência técnica, a 

qualidade da universidade e do pesquisador, sob a abordagem dos custos de transação, 

revestem-se de importância para a formação de reputação e esta tanto facilita a identificação 

pelo parceiro quanto colabora para a atenuação dos custos de transação. O fato é que credenciais 

de expertise inspiram confiança, principalmente em relações novas, nas quais ainda não houve 

tempo suficiente nem oportunidade para a confiança baseada na experiência emergir.  

(CONNELLY et al., 2015). 
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A experiência contribui para a diminuição dos custos de transação porque é possível utilizar 

o aprendizado com situações vividas em momento anterior como pontos de partida para 

negociações, inclusive sobre propriedade intelectual, facilitando a criação de novos acordos de 

colaboração. (BRUNEEL et al., 2010). 

De maneira diferente do que se esperava, as características da empresa aparecem pouco 

associadas à consecução de resultados tecnológicos. Talvez isso esteja ocorrendo nas interações 

estudadas devido ao fato de haver pouca variação nos valores a respeito desse dado, uma vez 

que as empresas, em sua maioria, são de grande porte e possuem elevado número de depósito 

de patentes na base Spacenet. Ainda assim, sugere-se a realização de estudos futuros para 

aprofundamento desse aspecto.  
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5 PRINCIPAIS RESULTADOS 

 

 

Este trabalho teve como objetivo analisar, a partir dos documentos contratuais das IUE 

financiadas pela FINEP no período de 2000 a 2010, em que medida os pressupostos 

comportamentais e as dimensões dos custos de transação se expressam na gestão da interação 

e influenciam em seus resultados. 

A caracterização dos atores, o objeto do contrato e a relação estabelecida revelaram que, 

em linha com os estudos sobre os determinantes da IUE, as interações financiadas pela FINEP 

estudadas, em sua maioria, eram coordenadas por docentes experientes, vinculados a programas 

de pós-graduação consolidados e bem conceituados, e que as empresas participantes eram 

essencialmente de grande porte e familiarizadas com o processo de P,D&I, a julgar pelo número 

de depósito de patentes. Do ponto de vista dos custos de transação, essas características 

favorecem o processo de seleção e negociação, uma vez que a reputação torna mais fácil a 

identificação pelo possível parceiro, as credencias associadas à expertise acadêmica induzem a 

confiança baseada na competência, a maior estrutura empresarial possibilita mais facilmente o 

acesso a informações e à assessoria jurídica e a experiência em P&D proporciona menor 

distância cognitiva com as atividades acadêmicas.  

Com relação às áreas de conhecimento, as interações estavam concentradas nas áreas de 

Engenharias e Ciências da Terra. Estas são apontadas na literatura como as mais propensas à 

ocorrência de IUE por seu caráter aplicável, o que induz a busca de colaboração de ambas as 

partes. Não coincidentemente, são as duas áreas que possuem maior número de grupos de 

pesquisas cadastrados no Diretório de Grupos do CNPq. Os valores de aporte dos projetos, por 

sua vez, eram bem variados, possivelmente porque a população estudada é proveniente de 

diferentes editais de financiamento. Considerando que o valor financeiro esteja associado ao 

nível de radicalidade da pesquisa, é possível que existam interações que se diferenciem em 

relação ao objetivo da pesquisa, que pode ser de caráter mais incremental ou aplicada. O que 

indica que, mesmo pertencendo às mesmas áreas, há interações com diferentes propensões a 

risco e, possivelmente diferentes tipos de resultados. 

Na maioria das interações, os parceiros estavam geograficamente próximos, ou seja, 

situados no mesmo município. Considerando que a proximidade física possibilita o 

estabelecimento de maior contato presencial, esse é um indicador de que essas interações 

tinham, em tese, maiores possibilidades de desenvolver atividades conjuntamente. No que diz 
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respeito à distribuição espacial de recursos, estando as universidades parceiras situadas, em sua 

maioria, nas regiões Sudeste e Sul, as interações também estavam concentradas nessas regiões. 

Esse dado revela que, caso a FINEP não adotasse a política de reserva de 30% dos recursos dos 

editais para interação de instituições das regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste, a desigualdade 

poderia ser ainda maior.  

  Também foi constatado que 2/3 das interações foram realizadas por instituições que já 

haviam interagido anteriormente. O que indica possível redução no custo ex ante, devido ao 

menor dispêndio de recursos com o processo de seleção e do parceiro e negociação do contrato. 

Esses aspectos podem ser ainda mais relevantes no contexto de participação de processo 

seletivo para financiamento, pois os termos contratuais necessitam ser acordados antes do prazo 

de submissão da proposta. Nessa perspectiva, a experiência anterior com o parceiro pode, 

inclusive, ser um dos critérios adotados pelas partes para empreenderem o processo seletivo.  

Com relação ao apoio institucional relativo aos aspectos de Propriedade Intelectual, foi 

possível constatar que a maioria das universidades participantes da interação não tinha Política 

de PI e Núcleo de Inovação Tecnológica institucionalizados no período inicial do projeto. Esse 

dado pode estar associado ao fato de que as datas de início da execução dos projetos analisados 

contemplam período de tempo anterior ou relativamente curto em relação à regulamentação da 

Lei Federal de Inovação, que tornou obrigatória a instituição dessas estruturas nas universidades 

apenas em 2005. Dada a sua importância na assessoria dos aspectos relacionados à PI, conforme 

apontado em diversos estudos, as universidades podem ter tido dificuldade para a negociação 

dos termos de PI. Associado a outros motivos, esse cenário pode ter colaborado para reduzido 

resultado tecnológico em depósitos conjuntos de patentes relativos às interações estudadas.  

Devido à necessidade de maior aprofundamento do estudo dessas interações para 

compreender em que medida as dimensões conceituais (especificidade de ativos, incerteza e 

frequência) e os pressupostos comportamentais (racionalidade limitada e oportunismo) da TCT 

se relacionam com a IUE, foram analisados documentos contratuais de uma amostra de 28 

interações. A padronização e a cronologia desses documentos permitiram o acesso à IUE em 

um nível de profundidade que dificilmente seria possível por meio de outra fonte de dados.  

A partir de sua análise, constatou-se que as dimensões conceituais e pressupostos 

comportamentais da Teoria dos Custos de Transação influenciaram a ocorrência dos custos de 

transação.  Embora os termos contratuais entre os parceiros tenham sido definidos em período 

anterior à submissão do projeto e os convênios estabelecidos pela FINEP possuíssem cláusulas 
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padronizadas, o que dificulta maior precisão quanto à análise dos custos de transação ex ante, 

acredita-se que os custos tenham sido atenuados nas interações estudadas devido à reputação 

dos parceiros e à recorrência das interações estabelecidas. E foram, possivelmente, 

incrementados pela negociação de termos sobre a Propriedade Intelectual, uma vez que apenas 

duas das 28 interações fizeram referência ao tema na proposta submetida à FINEP, ficando a 

entrega do termo de regulamentação para o período após o início das atividades do projeto, 

constituindo seus efeitos ex post à transação. Nessa análise, não foram encontrados indícios de 

influência da regulamentação da Lei de Inovação Federal com relação à entrega do termo de 

Direito de Propriedade Intelectual. 

No que diz respeito ao custo de transação ex post, sua ocorrência esteve associada 

principalmente às imprevisibilidades relativas às incertezas ambiental, tecnológica e 

comportamental, que impactaram as interações, exigindo o realinhamento de atividades, e, 

portanto, a renegociação. Nessa perspectiva, atuaram como atenuantes nesse processo a 

experiência dos atores (relação anterior estabelecida), maior contato físico estabelecido 

(participação da empresa nas atividades do projeto) e vinculação entre os parceiros (maior nível 

de interação desenvolvida). Na ausência (ou presença em baixa intensidade) desses fatores, 

constatou-se maior frequência de ocorrência de problemas de execução do contrato e 

necessidade de empreendimento de mais tempo e dedicação para realinhamento e execução das 

atividades, principalmente nos projetos com maior nível de acompanhamento pela FINEP.  

Os problemas supracitados também estão relacionados à exigência da entrega do termo 

de DPI pela FINEP, principalmente quando era condição para liberação de parcelas de recursos 

financeiros. Maior celeridade com relação à entrega do termo de DPI foi evidenciada na 

combinação de três aspectos: relação anterior entre os parceiros; experiência dos mesmos com 

financiamento da FINEP; e maior previsibilidade da execução das atividades da pesquisa e de 

seus possíveis resultados. Esse último em função de o objeto da interação ser continuidade de 

pesquisa anterior.  

Menor necessidade de monitoramento e enforcement foram evidenciados quando os 

parceiros estavam mais familiarizados seja pela experiência anterior ou pelo maior contato 

presencial e, principalmente, quando estavam interessados nos resultados do projeto, 

especialmente a empresa. Isso porque sua maior participação nas atividades do projeto 

geralmente acontecia no final do processo e o enforcement sobre a mesma era menor. Assim, 

ainda que todas as atividades que competiam à universidade tivessem sido realizadas, caso a 

conclusão da pesquisa dependesse de alguma contribuição da empresa e esta, por algum motivo, 
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não estivesse mais disposta a cumprir os acordos, o projeto poderia não alcançar seus objetivos 

satisfatoriamente.   

Nesse sentido, percebe-se a importância da reputação, da formação do vínculo confiável 

entre os parceiros e do self-enforcing para a redução dos custos ex post.  Até mesmo porque, no 

contexto das interações estudadas, não foi observada enforcement da FINEP em relação à 

empresa. No caso de não cumprimento das atividades, ainda durante a execução do projeto, a 

universidade poderia ficar sem recebimento de recursos. Caso o não cumprimento fosse 

detectado ao final do projeto, a FINEP estabelecia um prazo para a regularização do problema. 

Se o prazo não fosse atendido, a proponente, fundação vinculada à universidade, que recebia e 

gerenciava os recursos do projeto, corria o risco de ser incluída no cadastro de inadimplentes44 

do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) e sofrer 

Instauração de Tomadas de Contas Especial, em obediência aos trâmites legais.          

Ademais, é necessário atentar que a atuação da FINEP também influencia na interação 

e nos seus custos de transação. Em alguns casos, seu maior acompanhamento incentivou a 

ocorrência de maior participação da empresa nas atividades do projeto, colaborando para maior 

vinculação entre os parceiros, o que impactou positivamente nos projetos. Entretanto, em outros 

casos, esse maior controle contribuiu para problemas de execução, maior atraso nas atividades, 

impactando negativamente no projeto e, em casos mais extremos, inviabilizando etapas 

previstas de pesquisa. Essas situações ocorreram em maior intensidade quando a entrega do 

termo de PI era condição para liberação de recursos do projeto. 

Esse resultado sinaliza a necessidade de uma atuação mais criteriosa da agência de 

financiamento quanto a essas imposições. Estudos têm apontado que a negociação de termos 

de PI se constitui em barreiras à IUE porque induz possíveis conflitos entre os parceiros. Pelos 

resultados encontrados, mais do que a atuação dos NITs, contribuem para a atenuação desse 

incrementador dos custos transacionais a familiaridade entre os parceiros e maior 

previsibilidade das atividades. Talvez fosse o caso de levar esses aspectos em consideração para 

o estabelecimento da entrega do termo de PI.  

Em resumo, percebeu-se que a relação anterior entre os parceiros e a familiaridade com 

os processos e regulamentações do financiamento colaboram para a atenuação dos custos de 

transação associados com a ocorrência de imprevisibilidades de menor intensidade. Além disso, 

                                                           
44 Essa condição impede a instituição de celebrar outros convênios e, portanto, receber recursos da União 

(INSTRUÇÃO NORMATIVA, 01/97DA STN/MF). 
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o maior contato presencial entre os parceiros facilitou esse processo, principalmente porque 

imprimiu maior celeridade às atividades necessárias aos ajustes. Esses fatores também 

contribuíram para menor incidência de problemas de execução. Entretanto, o interesse dos 

parceiros na consecução do projeto, em especial da empresa, e a maior integração entre os 

parceiros foram os fatores que mais colaboraram para maior esforço adicional na execução das 

atividades dos projetos, particularmente quando esses fatores foram impactados por 

imprevisibilidades de maior intensidade.   

No que diz respeito à associação dos fatores incrementadores e atenuantes dos custos de 

transação às características da interação, os resultados mostraram que: (i) há necessidade de 

atenção ao número de executores, pois o número de integrantes pode dificultar o processo de 

coordenação para realinhamento de atividades no caso de ocorrência de imprevisibilidades; (ii) 

os atenuantes dos custos de transação, principalmente a vinculação entre os parceiros, 

diminuem a dificuldade de cumprimento das atividades; e a proximidade geográfica reduz a 

atuação dos incrementadores. Nesse sentido, a FINEP poderia adotar mecanismos que 

incentivassem esses aspectos, por exemplo, impondo maior peso à necessidade de integração 

das equipes na avaliação das propostas e incentivando que empresas das regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste participassem mais ativamente em projetos com interação com 

universidades locais.  

De maneira multivariada, percebeu-se que as variáveis relacionadas à qualidade 

acadêmica e maior capacidade empresarial na compreensão e absorção das atividades 

tecnológicas se associam aos fatores atenuantes da IUE. O acompanhamento da FINEP está 

mais próximo às variáveis de atenuação do que de incremento, possivelmente porque aquela 

variável pode oferecer maior risco à interação quando as instituições não cumprem as 

regulamentações estabelecidas, por falta de experiência, pelo menor contato presencial ou 

integração. Fatores esses que, no dendrograma, se apresentaram bem distantes de problemas de 

execução, os quais, por sua vez, se associam fortemente à quantidade de co-executoras a 

imprevisibilidades. 

Quanto aos resultados das interações, o estudo revelou uma diversidade de 

possibilidades que atendem tanto à missão mais associada à natureza acadêmica quanto à 

empresarial. O que evidencia que a patente e outros produtos fatos / elementos tecnológicos 

passíveis de proteção pelo Direito de Propriedade Industrial podem não ser os melhores 

indicadores para a avaliação dessas interações. Até mesmo porque alguns relatórios técnicos 

analisados indicaram a patente como resultado da interação, mas a patente não foi encontrada 
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na base Spacenet entre os depósitos considerados conjuntos. O que pode ser explicado pela 

cultura de não patenteamento das universidades ou pela não transferência da PI.   

A análise dos resultados das interações revelou, ainda, a importância do financiamento 

desse tipo de interação, dado o potencial de sustentabilidade das interações e o aprendizado 

adquirido pelas instituições, pois, entre os principais resultados, foram registrados continuidade 

da parceria (inclusive, com comprometimento de aporte direto pela empresa) e a formação de 

parcerias das universidades com outras empresas.  

Os resultados, tanto acadêmicos quanto tecnológicos, se associaram mais fortemente 

aos fatores atenuantes vinculação dos parceiros e interesse da empresa na consecução dos 

objetivos do projeto. O que revela que, embora a qualidade da pesquisa e a capacidade da 

empresa sejam variáveis importantes, uma relação em que a pressuposição do oportunismo seja 

menor, devido à assunção de interesse próprio e ao desenvolvimento de compromisso confiável 

entre as partes, é fundamental para um maior entendimento entre os parceiros e o 

empreendimento conjunto de esforços para lidar com as imprevisibilidades da relação.  
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6 CONCLUSÕES 

 

 

Este estudo revelou que a Teoria dos Custos de Transação se configura em uma 

abordagem aplicável e importante ao estudo da interação universidade e empresa, mais 

especificamente, às parcerias institucionais que envolvem investigação conjunta e 

relacionamento institucional de médio prazo, porque, para que a relação estabelecida entre os 

atores possa alcançar um nível de maturidade, em que as complementariedades do mundo 

acadêmico e tecnológico atuem de forma a gerar benefícios, as dificuldades inerentes aos 

relacionamentos institucionais precisam ser superadas. 

A diferenciação de objetivos, cultura, prioridades e procedimentos da universidade e 

empresa implicam divergência de interesses e a assimetria de informação, o que dificulta o 

entendimento entre as partes. A complexidade e incerteza relacionadas ao objetivo da interação 

contribuem para a incompletude contratual. Esse contexto é, portanto, favorável à ocorrência 

dos pressupostos comportamentais: a racionalidade limitada e o oportunismo, que se 

manifestam sob a forma de custos representativos no processo de contratação e gestão da 

parceria. 

De maneira geral, a exposição da interação à maior incidência de incerteza seja 

ambiental, tecnológica ou comportamental implica maior dificuldade de contratação, 

negociação e gerenciamento da relação porque dificulta o planejamento e impõe a necessidade 

de realinhamento, prejudicando o controle. Esses processos gerenciais podem ser dificultados, 

também, pela imposição de condições mais restritivas pela parte menos dependente da relação, 

dado o grau de especificidade de ativo conferido à interação, uma vez que dificilmente a IUE 

será interrompida sem perda de valor. Ou seja, a ocorrência dessas condições impõe desafios à 

relação estabelecida entre os parceiros que, para serem superados, necessitam de entendimento 

entre as partes para geri-los. No entanto, essas situações põem em relevo as divergências de 

interesse e a diferenciação de objetivos, cultura, prioridade e procedimentos. Caso os parceiros 

não tenham um mínimo de compartilhamento desses aspectos, cada um buscará suas referências 

individuais para superação das situações desafiantes o que poderá gerar mais conflitos.  

Esses podem ser dirimidos quando os parceiros têm qualificação, experiência, 

reputação, porque, além da expertise e do aprendizado adquirido com situações anteriores 

contribuírem para sua capacidade de lidar com os problemas, essas credenciais inspiram a 
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confiança na outra parte, tanto no que diz respeito à habilidade de resolução de problemas pelo 

parceiro quanto na ideia de que o mesmo não irá arriscar perder sua reputação pela atuação de 

forma oportunista. 

De outra forma, se existe um vínculo estabelecido entre as partes, construído a partir do 

acúmulo de experiências interativas, os parceiros recorrem a essa memória, aos códigos e 

procedimentos compartilhados. Além disso, eles também têm maior capacidade de prever o 

comportamento da outra parte e confiam que ela não irá explorar suas vulnerabilidades em 

benefício próprio, que as ações serão realizadas a fim de alcançar o bem comum. Essa 

vinculação é desejável porque cria um clima favorável ao compartilhamento de informações, 

aspecto fundamental para a transferência de conhecimento.  

A frequência, então, associada à execução de projetos (experiência) e/ou relacionada à 

interação entre os parceiros (recorrência da relação), tende a atenuar os efeitos da racionalidade 

limitada e oportunismo porque confere às partes maior assertividade para lidar com a 

incompletude contratual. Quando a frequência é associada a um aprofundamento no nível de 

interação, colabora também para a redução da divergência de interesses e criação de um vínculo 

confiável. Este facilita o entendimento e flexibilidade entre os parceiros no caso de 

realinhamento de atividades, reduz a necessidade de imposições de salva-guardas e controle 

formais e contribui para o self-enforcing. 

Dessa maneira, as características dos atores e objeto da IUE podem contribuir para o 

aumento ou diminuição desses custos de transação a depender de como estejam relacionadas às 

dimensões apresentadas (incerteza, especificidade de ativos e frequência). Entretanto, não são 

suficientes para garantir uma interação que apresente menor custo de transação e maior 

resultado. Essa proposição pode se configurar em uma das explicações para a divergência entre 

alguns estudos sobre a atuação de alguns determinantes da IUE e/ou de seus resultados baseados 

em características estruturais. 

Considerando a abordagem da teoria dos custos de transação para análise da IUE, 

acredita-se que os aspectos gerenciais são as condições mais importantes para a diminuição dos 

efeitos da racionalidade limitada e da expectativa e possibilidade de ocorrência de 

comportamento oportunista. O que contribui para a diminuição dos custos de transação e maior 

resultado da interação. 

Parte do trabalho empírico realizado neste estudo permitiu identificar que os fatores 

incrementadores dos custos de transação das IUE financiadas pela FINEP estão relacionados à 
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ocorrência de maior nível de imprevisibilidades associadas à incerteza ambiental, tecnológica 

e comportamental e à extensão e complexidade dos termos a serem negociados (inclui-se aqui 

o termo de propriedade intelectual) devido à necessidade de definir previamente condições que 

dependem de eventos futuros, o que dificulta o estabelecimento adequado de incentivos e 

possibilita a ocorrência de conflitos entre os parceiros. A ocorrência desses aspectos impôs o 

incremento dos custos de transação às interações tanto pela extensão dos termos negociais do 

contrato quanto pela imposição de necessidade de realinhamento, monitoramento e 

enforcement. 

De outro lado, contribuem para a atenuação desses custos e maior performance das IUE 

o nível de vinculação entre os parceiros e interesse da empresa na consecução dos resultados 

porque o maior grau de compartilhamento de informações e de proximidade social desenvolvida 

entre os parceiros facilitavam o entendimento entre eles e diminuíam a necessidade de 

monitoramento e enforcement.  As experiências anteriores, o nível de confiança e self-enforcing 

reduziam a necessidade de utilização de salva-guardas contratuais formais. Sob essas 

condições, um clima favorável para maior compartilhamento de informações mais livre e 

transparente é criado, o que se constitui condição essencial para geração de resultados da IUE. 

Dessa forma, a tese proposta neste estudo é de que o grau de vinculação dos parceiros e 

o interesse da empresa são os aspectos gerenciais mais importantes para a redução dos custos 

de transação e alcance dos resultados da IUE.  São condições que contribuem para a diminuição 

dos efeitos da racionalidade limitada, da expectativa e da possibilidade de ocorrência de 

comportamento oportunista.  

Nesse sentido, este estudo cumpriu o objetivo proposto de especificar que condições 

determinam o incremento e atenuação dos seus custos de transação e em que medida 

influenciam em seus resultados. Também contribuiu para os estudos na área com uma 

perspectiva diferenciada no que diz respeito à fonte de dados, visto que não foram encontrados 

estudos dessa natureza utilizando documentos contratuais que abrangessem todas as etapas do 

processo de parceria (contratação, desenvolvimento e encerramento), tampouco com o nível de 

padronização e abrangência daqueles disponibilizados pela FINEP.   

Ademais, o presente estudo colabora para a caracterização das IUE financiadas por 

importante agência de financiamento e aponta algumas assertivas que podem auxiliar na 

definição de condições contratuais que podem ser adotadas para que o investimento nesses 

projetos possa ter resultados ainda mais eficientes. 
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Embora a utilização da FINEP como fonte de dados tenha permitido o acesso a uma 

diversidade de interações consolidadas com elevado conteúdo de investigação conjunta de 

forma abrangente, as considerações da pesquisa empírica sobre os incrementadores e atenuantes 

dos custos de transação se baseiam em um número reduzido de interações, o que impossibilitou 

a utilização de técnicas que conferissem maior detalhamento aos resultados encontrados, como, 

por exemplo, a análise fatorial.  

Além disso, o fato de o estudo se basear em dados consolidados, ao mesmo tempo que 

se constituiu em uma vantagem, limitou o escopo da análise da proposição de utilização da 

Teoria dos Custos de Transação à IUE não apenas no contexto das interações financiadas pela 

FINEP, mas, sobretudo, nas situações evidenciadas a partir dos dados disponíveis nos 

documentos contratuais analisados.  

A análise a partir desse dispositivo não permite depreender o custo ex ante em sua 

totalidade, uma vez que a negociação entre os parceiros ocorreu em período anterior, para 

confecção e submissão da proposta. Além disso, muitos termos podem ter sido influenciados 

pelas condicionantes do edital, deixando pouca margem para efetiva negociação entre os 

parceiros. 

Por fim, a avaliação e a decisão sobre empreender a parceria podem ter sido 

influenciadas pela ideia de que o recurso adquirido junto ao edital para a realização da pesquisa 

seria superior ao custo de transação incorrido. Nesse sentido, as decisões dos parceiros quanto 

à contratação, negociação e gerenciamento da parceria poderiam ser diferentes se não houvesse 

o incentivo financeiro público oferecido pela FINEP. 

Muito embora apresente essas limitações, este estudo abre a perspectiva para a análise 

da IUE sob uma abordagem teórica que possibilite compreendê-la de forma mais abrangente, 

suas principais barreiras e quais caminhos podem ser traçados para minimizá-las a fim de que 

as IUE possam apresentar melhores resultados.  

Assim, a possibilidade da utilização da abordagem da Teoria dos Custos de Transação 

para a análise da IUE amplia o escopo da exploração dos aspectos gerenciais da relação. Nesse 

sentido, mais estudos devem ser realizados para uma melhor compreensão sobre a associação 

entre as características dos determinantes da IUE e os aspectos relacionais, ou seja, sob que 

condições os incrementadores e atenuantes dos custos de transação se expressam em maior 

intensidade. Cabem ainda estudos que explorem a composição dos fatores incrementadores e 
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atenuantes dos custos de transação em interações com diferentes níveis de especificidade de 

ativos.  

Além disso, sugere-se aprofundar o estudo sobre os fatores que determinam o 

incremento e atenuação dos custos transacionais relacionados à negociação dos termos de 

Propriedade Intelectual e qual o efeito da institucionalização da política de PI e da assessoria 

dos NITs. Explorar a relação entre as variáveis atenuantes dos custos de transação e o volume 

de recursos no projeto, a fim de verificar, por exemplo, se a integração dos parceiros e interesse 

da empresa são capazes de atenuar a restrição de recursos financeiros do projeto, até mesmo 

porque algum indício sobre isso foi encontrado por Bruneel et al. (2016). Verificar como a 

associação entre as características da interação e a ocorrência de incrementadores e atenuantes 

dos custos de transação se relacionam com os diferentes tipos de resultados acadêmicos e 

tecnológicos alcançados.  

É importante, também, testar as proposições aqui desenvolvidas em relações contratuais 

que não sejam mediadas por instituições financiadoras, a fim de verificar se a sua presença tem 

o efeito sobre as condições que mais determinam o incremento e atenuação dos custos de 

transação. Apesar de o foco dessa tese ter sido o estudo dos custos de transação da relação entre 

universidade e empresa e da evidência de que, na maior parte das interações, a FINEP se 

comunicava diretamente com os coordenadores vinculados à universidade e à empresa sem 

necessariamente a intermediação da Fundação de apoio ligada à Universidade, responsável por 

receber e executar os recursos do projeto, em estudos futuros é desejável um aprofundamento 

sobre a atuação daquela instituição na relação estabelecida entre os parceiros e sua influência 

nos custos de transação. 
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C_PrazoultraC4c

zero
3,424 3,426 3,470 3,375 3,798 2,950 3,80 2,93 4,28 3,28 3,73 3,63 3,76 4,95 3,09 3,15 4,22 3,15 5,71 0,00 3,75

Cont_ExigPI 2,996 3,245 2,842 3,376 3,594 2,862 4,24 4,15 0,00 3,83 3,44 3,78 3,58 5,03 3,80 3,85 3,93 3,49 5,29 4,28 2,73

C_TempodoProgr

ama
0,000 1,508 1,929 2,776 3,274 2,207 4,71 3,60 3,00 2,99 3,29 3,45 3,21 4,61 2,58 3,92 3,90 3,06 5,44 3,42 2,87

C_TempodeTitul

ação
1,929 1,971 0,000 2,244 3,004 2,305 4,81 3,66 2,84 2,74 2,97 3,50 3,04 4,70 2,68 3,45 3,87 2,89 5,35 3,47 3,21

C_Númerodepate

ntesIntervc_zero 3,274 3,163 3,004 3,251 0,000 1,944 4,64 3,62 3,59 3,45 3,29 3,36 3,45 5,31 2,85 3,99 3,85 3,58 5,60 3,80 3,37

Cont_GEOcodta

memp
2,207 2,213 2,305 2,553 1,944 0,000 4,23 3,00 2,86 2,99 2,89 3,14 3,12 4,77 2,39 3,12 3,82 3,16 5,64 2,95 2,49

Cont_Acomp 2,993 3,129 2,745 2,882 3,445 2,991 3,88 3,17 3,83 0,00 2,88 2,99 2,78 4,68 2,19 3,33 3,78 2,63 5,16 3,28 3,95

Fam_Relante 2,776 2,684 2,244 0,000 3,251 2,553 4,45 3,48 3,38 2,88 2,81 3,08 2,97 4,62 2,99 2,63 3,75 2,74 5,67 3,38 3,47

Ex_Conceitodopr

ograma
1,508 0,000 1,971 2,684 3,163 2,213 5,39 3,86 3,24 3,13 3,26 3,19 2,96 5,37 2,76 3,86 3,73 2,74 6,17 3,43 3,48

C_valortotalfin 2,578 2,759 2,676 2,987 2,853 2,392 3,94 3,18 3,80 2,19 2,70 3,24 2,73 4,56 0,00 3,56 3,57 2,96 4,90 3,09 3,80

Int_Participação 3,288 3,261 2,968 2,812 3,295 2,885 4,20 3,75 3,44 2,88 0,00 2,36 2,01 5,38 2,70 2,69 3,16 2,80 5,40 3,73 3,99

C_RTecC4 3,059 2,743 2,894 2,738 3,577 3,163 4,38 3,73 3,49 2,63 2,80 2,41 2,42 5,42 2,96 3,31 2,97 0,00 5,67 3,15 3,90

Int_Interesse 3,214 2,955 3,041 2,967 3,448 3,122 4,24 3,68 3,58 2,78 2,01 1,94 0,00 5,11 2,73 3,31 2,95 2,42 5,15 3,76 4,26

Fam_Interação 3,446 3,188 3,498 3,084 3,356 3,143 4,29 3,80 3,78 2,99 2,36 0,00 1,94 5,71 3,24 3,43 2,56 2,41 5,61 3,63 4,22

C_RAcadC4 3,904 3,733 3,870 3,753 3,848 3,823 4,93 4,66 3,93 3,78 3,16 2,56 2,95 6,06 3,57 4,31 0,00 2,97 5,26 4,22 4,40
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APÊNDICE B - Matriz de Proximidade (Resultados Tecnológicos como valor de referência) 

C_Tempod

oPrograma

Ex_Concei

todoprogra

ma

C_Tempod

eTitulação

Fam_Rela

nte

C_Número

depatentes

Intervc_zer

o

Cont_GEO

codtamem

p

Cont_Qda

dedecoexe

cutor

Cont_Impr

evis

Cont_Exig

PI

Cont_Aco

mp

Int_Particip

ação

Fam_Inter

ação

Int_Interes

se

Con_DifCu

mp

C_valortot

alfin

C_tamequi

peMCTI

C_RAcadC

4

C_RTecC

4

C_DevolR

ecursosC4

czero

C_Prazoult

raC4czero

C_Valorinv

interC4cze

ro

C_DevolRecurso

sC4czero
5,442 6,171 5,347 5,668 5,599 5,644 3,16 5,29 5,29 5,16 5,40 5,61 5,15 4,35 4,90 5,72 5,26 5,67 0,00 5,71 5,46

Con_DifCump 4,606 5,370 4,705 4,621 5,313 4,767 3,43 4,16 5,03 4,68 5,38 5,71 5,11 0,00 4,56 4,73 6,06 5,42 4,35 4,95 4,41

Cont_Qdadedeco

executor
4,706 5,393 4,808 4,455 4,643 4,235 0,00 3,32 4,24 3,88 4,20 4,29 4,24 3,43 3,94 3,84 4,93 4,38 3,16 3,80 4,04

C_ValorinvinterC

4czero
2,872 3,475 3,210 3,473 3,370 2,487 4,04 3,64 2,73 3,95 3,99 4,22 4,26 4,41 3,80 3,67 4,40 3,90 5,46 3,75 0,00

Cont_Imprevis 3,600 3,862 3,659 3,482 3,619 2,999 3,32 0,00 4,15 3,17 3,75 3,80 3,68 4,16 3,18 3,38 4,66 3,73 5,29 2,93 3,64

C_Númerodepate

ntesIntervc_zero 3,274 3,163 3,004 3,251 0,000 1,944 4,64 3,62 3,59 3,45 3,29 3,36 3,45 5,31 2,85 3,99 3,85 3,58 5,60 3,80 3,37

Cont_ExigPI 2,996 3,245 2,842 3,376 3,594 2,862 4,24 4,15 0,00 3,83 3,44 3,78 3,58 5,03 3,80 3,85 3,93 3,49 5,29 4,28 2,73

C_tamequipeMC

TI
3,920 3,863 3,452 2,626 3,990 3,125 3,84 3,38 3,85 3,33 2,69 3,43 3,31 4,73 3,56 0,00 4,31 3,31 5,72 3,15 3,67

Cont_GEOcodta

memp
2,207 2,213 2,305 2,553 1,944 0,000 4,23 3,00 2,86 2,99 2,89 3,14 3,12 4,77 2,39 3,12 3,82 3,16 5,64 2,95 2,49

C_PrazoultraC4c

zero
3,424 3,426 3,470 3,375 3,798 2,950 3,80 2,93 4,28 3,28 3,73 3,63 3,76 4,95 3,09 3,15 4,22 3,15 5,71 0,00 3,75

C_TempodoProgr

ama
0,000 1,508 1,929 2,776 3,274 2,207 4,71 3,60 3,00 2,99 3,29 3,45 3,21 4,61 2,58 3,92 3,90 3,06 5,44 3,42 2,87

C_RAcadC4 3,904 3,733 3,870 3,753 3,848 3,823 4,93 4,66 3,93 3,78 3,16 2,56 2,95 6,06 3,57 4,31 0,00 2,97 5,26 4,22 4,40

C_valortotalfin 2,578 2,759 2,676 2,987 2,853 2,392 3,94 3,18 3,80 2,19 2,70 3,24 2,73 4,56 0,00 3,56 3,57 2,96 4,90 3,09 3,80

C_TempodeTitul

ação
1,929 1,971 0,000 2,244 3,004 2,305 4,81 3,66 2,84 2,74 2,97 3,50 3,04 4,70 2,68 3,45 3,87 2,89 5,35 3,47 3,21

Int_Participação 3,288 3,261 2,968 2,812 3,295 2,885 4,20 3,75 3,44 2,88 0,00 2,36 2,01 5,38 2,70 2,69 3,16 2,80 5,40 3,73 3,99

Ex_Conceitodopr

ograma
1,508 0,000 1,971 2,684 3,163 2,213 5,39 3,86 3,24 3,13 3,26 3,19 2,96 5,37 2,76 3,86 3,73 2,74 6,17 3,43 3,48

Fam_Relante 2,776 2,684 2,244 0,000 3,251 2,553 4,45 3,48 3,38 2,88 2,81 3,08 2,97 4,62 2,99 2,63 3,75 2,74 5,67 3,38 3,47

Cont_Acomp 2,993 3,129 2,745 2,882 3,445 2,991 3,88 3,17 3,83 0,00 2,88 2,99 2,78 4,68 2,19 3,33 3,78 2,63 5,16 3,28 3,95

Int_Interesse 3,214 2,955 3,041 2,967 3,448 3,122 4,24 3,68 3,58 2,78 2,01 1,94 0,00 5,11 2,73 3,31 2,95 2,42 5,15 3,76 4,26

Fam_Interação 3,446 3,188 3,498 3,084 3,356 3,143 4,29 3,80 3,78 2,99 2,36 0,00 1,94 5,71 3,24 3,43 2,56 2,41 5,61 3,63 4,22

C_RTecC4 3,059 2,743 2,894 2,738 3,577 3,163 4,38 3,73 3,49 2,63 2,80 2,41 2,42 5,42 2,96 3,31 2,97 0,00 5,67 3,15 3,90




