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Existem diferentes e formas de gerir inovação. 
Henry Chesbrough, autor do livro “Open 
Innovation”, lançado em 2003, divide esses 
comportamentos em dois modelos: “inovação 
aberta” e “inovação fechada”.

Vale ressaltar que não há um modelo único e 
correto para todas organizações, cada empresa 
deve pensar em seu modelo de inovação de forma 
customizada, que respeite as características 
particulares da organização e do negócio da 
empresa.

INOVAÇÃO FECHADA

A inovação fechada parte do entendimento de que a inovação precisa ser 
totalmente controlada e realizada pela própria equipe, em todas as suas etapas, 
desde a definição do problema, passando pela geração de ideias até prototipagem 
e testes, para que seja bem sucedida.

Esse tipo de postura exige forte investimento das empresas em pesquisadores e 
laboratórios próprios, concentrando o conhecimento internamente. O produto final 
se tornará conhecido pelo consumidor apenas no momento do seu lançamento, 
o que também funciona como uma barreira a competidores.

INOVAÇÃO ABERTA
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A Inovação Aberta apoia parcerias e negociações 
de propriedade intelectual, que beneficia tanto 
pesquisadores quanto a própria empresa. 
Entende que o conhecimento é difundido, e não 
concentrado. É muito difícil concentrar todas as 
melhores mentes de um assunto em uma única 
organização. Então, ao utilizar ferramentas e 
métodos da inovação aberta, as empresas serão 
capazes de acessar e de absorver o conhecimento 
de pessoas dentro e fora de suas organizações de 
forma eficiente.

No modelo de inovação aberta, um projeto pode 
começar e terminar internamente; outros podem 
surgir e à medida que se percebe que sua evolução 
interna não é possível, pode ser direcionado 
a outro possível desenvolvedor, seja por uma 
negociação de propriedade intelectual de uma 
tecnologia desenvolvida, ou pela criação de um 
novo negócio. Também é prevista a internalização 
de tecnologias, competências e conhecimentos 
externos.

Uma das consequências disso, é a possibilidade 
de redução de gastos e de aumento da receita. 
Os gastos são reduzidos pelo menor investimento 
em pesquisas e estruturas e novas fontes de 
renda vem da externalização de projetos que 
internamente são inviáveis.

Exemplos formas de realizar Inovação Aberta
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A inovação aberta se dá através de 
relacionamentos com outras empresas, 
fornecedores, clientes, universidades e institutos 
de pesquisa (locais de abundância de pesquisas 
em desenvolvimento, com infraestrutura 
disponível para desenvolvimento de tecnologias, 
que se destacam ainda mais no Brasil, onde 
grande parte da pesquisa e de pesquisadores se 
concentra na academia).
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Nessa modalidade, uma empresa estrutura 
suas demandas internas de forma específica, 
codificando e traduzindo estas demandas 
para que uma comunidade de solucionadores 
(pesquisadores, empresas e especialistas) 
consiga entender sua necessidade, o que permite 
a proposição de soluções para ela de forma mais 
assertiva. A pré-estruturação de demandas torna o 
processo mais direcionado, criando bases sólidas 
para primeiras conversas. Além disso, através da 
divulgação destes desafios, expande sua rede de 
contatos de potenciais solucionadores.

Mesmo empresas que apresentam um vasto 
conhecimento técnico de sua área de atuação 
e já possuem uma vasta rede parceiros 
recebem propostas de tecnologias que não 
estão em suas linhas de pesquisa. Esse efeito 
ocorre principalmente devido a tecnologias 

ou competências que não foram publicadas, ou fontes de outros segmentos fora o core business das 
organizações, ou ainda fontes distantes geograficamente que a organização tem acesso limitado ou pouca 
informação.

É uma modalidade que se melhor aplica a problemas mais amadurecidos, quando já se consegue delimitar 
com clareza o gargalo encontrado. Outros processos também consagrados de inovação aberta podem ser 
utilizados de forma complementar, utilizando ou não ferramentas de suporte.
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Dentro da modalidade de inovação aberta por 
desafios, existem diversas ferramentas que se 
propõe a mediar a primeira interação entre os 
atores – divulgando desafios e recepcionando 
propostas de soluções.

Em um estudo realizado pela Inventta (2012), estas 
ferramentas foram investigadas e classificadas 
para auxiliar tomadores de decisão a entender 
as características de cada uma e quais as mais 
apropriadas para suas demandas.

Os dois eixos de classificação das ferramentas 
são: 

• Eixo y: Tipo de público que a ferramenta alcança
• Eixo x: Tipo de pergunta feita pelo desafio

Quanto ao eixo y, desafios podem ser solucionados 
por duas fontes: especialistas ou o público geral. 
Na plataforma iTec, as demandas tecnológicas, 
serão direcionadas à especialistas. A divulgação 
será focada nos melhores centros geradores de 
tecnologia de ponta do país, instituições de ciência 
e tecnologia e empresas de base tecnológica. 

Quanto ao eixo x, os desafios perguntam “o que?”, quando o que fazer ainda não está claro, por exemplo, 
quais as possibilidades para solucionar um excesso de gasto de água em uma casa, as soluções podem 
variar desde um novo produto (torneira), até o lançamento de uma campanha de sensibilização. Perguntam 
a um “como”, quando o que se busca já está claro, mas a forma como executar não está, por exemplo, 
buscar tecnologias que façam a decomposição de um resíduo. 

A plataforma iTec trata principalmente de desafios que visam descobrir o “como“ solucionar 
problemas já definidos através da tecnologia e da ciência. 

Ferramentas com outros objetivos, de geração de ideias e conceitos por crowdsourcing por exemplo, 
como a Batalha de Conceitos  podem acessar o público geral como uma possível fonte de novas ideias. 

Os quatro quadrantes que representam as ofertas de valor que as ferramentas de inovação aberta 
oferecem, aos diferentes tipos de demandas.
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VISÃO DE PORTIFOLIO

O primeiro e mais estratégico passo é escolher 
qual ou quais demandas são de interesse postar 
na plataforma para serem divulgadas. A visão do 
negócio deve orientar e contextualizar o desafio 
a ser lançado, ajudando a traçar o escopo e o 
planejamento do desafio. 

A melhor forma de tangibilizar quais são as 
demandas internas é desdobrar a estratégia 
da empresa em temas, desafios, tecnologias e 
requisitos. O ideal é que a empresa aprofunde 
alguns temas, (processos de negócios, processos 
operacionais, linhas de produtos e programas de 
P&D que são críticos e precisam ser resolvidos) 
para então encontrar os desafios tecnológicos em 
si.

Esses desafios representam as demandas que 
a empresa tem que trabalhar dentro de um 
determinado tema para conseguir desenvolvê-
lo. Representam lacunas que necessitam de 
tecnologias como solução.
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Em alguns casos, a empresa será capaz de 
aprofundar seus desafios em tecnologias e 
requisitos específicos e esses por sua vez 
são descritos na Plataforma iTec nos campos 
adequados para tal. Um exemplo de como seria o 
processo para encontrar um desafio está na figura 
ao lado.
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Tendo uma visão geral do portifolio de pesquisa 
e desenvolvimento da empresa, consegue-se 
identificar quais tecnologias e competências 
desejam desenvolver envolvendo parceiros, 
quais querem desenvolver internamente; ou 
quais desejam adquirir através de compras e 
investimentos.
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ABRANGÊNCIA

Um segundo ponto importante é a abrangência 
destas demandas. Este tipo de plataforma, como já 
vimos, encontra formas (ou “como”) de resolução 
de problemas, logo a especificidade do desafio terá 
respostas proporcionalmente compatíveis. Um desafio 
formulado de forma abrangente (ex. como diminuir 
consumo de água? Ou como melhorar eficiência 
energética? Etc.), terá respostas mais abrangentes, que 
pode ser um caminho para empresas que ainda não têm 
uma expectativa formada quanto ao tipo de solução que 
esperam receber. 

Em outros casos, quando a empresa já tiver em mente 
aquilo que espera como resposta, incluindo propostas 
que não lhe agradem, pode elaborar o desafio com 
maior especificidade. O importante é, tanto em desafios 
específicos, quanto mais abrangentes, que estes sejam 
bem escritos, para gerar assertividade de respostas.

Existem técnicas para descrever os desafios, que serão 
abordados neste manual, de direcionar sem restringir.

CONFIDENCIALIDADE

A plataforma é um ambiente de troca de informações não confidenciais. É importante para quem 
divulga desafio ter em mente que a plataforma será aberta ao público. Projetos internos de empresas 
robustas podem envolver informações confidenciais, logo, deve-se fazer esta reflexão ao escolher o 
desafio a ser lançado.

Dentro do ambiente da plataforma, é possível divulgar ou não o nome da empresa que está lançando 
o desafio. Cabe à empresa decidir pelo anonimato ou não.

Por último, após escolhido o(s) desafio(s) que gostaria de trabalhar, é preciso dar atenção especial 
à forma de descrevê-lo.
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direcionar sem restringir. Por exemplo, elaborar tabelas com as principais características.

• Deve ser fonte de informações detalhadas para potenciais solucionadores. É deste documento 
que virá o entendimento do que a empresa precisa e como o solucionador deve apresentar 
efetivamente a proposta.

• Descrever ao máximo as características pretendidas e também os pré-requisitos a serem 
levados em consideração para direcionar e situar os solucionadores sem necessidade de restringir 
respostas que não encaixem perfeitamente.

• Ser objetivo escrever as informações no local certo, o que ajudará o entendimento dos 
solucionadores.

O desafio deve apresentar claramente as possíveis relações que pretende desenvolver com o 
parceiro, sabendo que são várias as opções: prestação de serviços tecnológicos; projeto de pesquisa 
em conjunto; desenvolvimento conjunto; contrato de fornecimento da solução desenvolvida a longo 
prazo, entre outros.

 Segue um exemplo ilustrativo de inserção de um desafio modelo na plataforma iTec (www.
plataformaitec.com.br)

O desafio em si deve ser postado pelas empresas 
na forma de um documento claro, conciso, como 
uma declaração convincente das necessidades 
técnicas do negócio, da oportunidade de parceria 
e do tempo esperado para a solução.

Um desafio tecnológico bem formulado tem 
maiores chances de ser atendido com maior 
precisão, por isso, seguem algumas dicas:

• Escrever de forma que o solucionador 
com experiência em outras indústrias possa 
responder, ou seja, falar na língua do 
solucionador que espera atingir.

• Concentrar-se em conceitos e princípios 
químicos, físicos, mecânicos, eletrônicos, 
biológicos, transcendendo disciplinas 
individuais. Exemplo: Para uma tecnologia de 
fazer chá, formulou-se o pedido: tecnologias de 
quebrar membranas celulares de plantas.

• Definir tempos, atributos de propriedade 
intelectual, maturidade desejada da tecnologia, 
requisitos e atributos desejados. Descrições 
das propriedades do material ajudam a 
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• Ao colocar o cursor do mouse sobre o 
ícone de informação, um balão de texto aparece 
para esclarecer ou exemplificar como se deve 
preencher aquele campo.

• Alguns campos têm número limitado 
de caracteres para digitar, também para 
auxiliar o que escreve o desafio a fazê-lo de 
forma precisa; outros campos têm opções de 
resposta já delimitadas.

• Há um campo para anexar arquivos que 
sejam relevantes para o desafio.

• A empresa pode escolher permanecer 
anônima ou revelar sua identidade.

É mais fácil chamar a atenção do leitor com 
um  título  claro e convidativo. Tanto este como 
a descrição serão campos que aparecerão nas 
buscas iniciais, logo, são fundamentais para 
que o leitor queira saber mais.

descrição do desafio
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Nos campos que seguem, as informações 
devem estar resumidas, mas completas o 
suficiente para que o leitor seja capaz de 
imediatamente identificar requisitos de tempo, 
orçamento e tipo de parceria esperada.

descrição do desafio
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A descrição, como já mencionado, é um 
campo de destaque, deve explicar de forma 
sucinta e assertiva qual é o desafio. O contexto 
deve abordar o histórico de soluções exploradas 
e caminhos seguidos e gargalos encontrados.

Os campos seguintes descrevem escopo 
e contra-escopo do desafio. Aqui se descreve 
melhor quais são as abordagens desejáveis e 
não desejáveis. É importante incluir informações 
que desejam receber sobre as propostas e quais 
serão os critérios para seleção das melhores 
propostas.

descrição do desafio
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descrição do desafio
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descrição do desafio
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Uma vez postado o desafio, este ficará online pelo 
período de 90 dias aguardando respostas. Ao final 
do período o demandante deverá compilar e dar 
um retorno a todos os proponentes. A empresa 
deve prever a dedicação de uma equipe que 
esteja responsável por essa atividade.

O procedimento mais recomendado é separar 
as respostas em três grupos, para que possam 
ser estruturadas para os grupos, e não para 
indivíduos, dessa forma, o processo é agilizado e 
facilitado. Estes grupos podem ser:

• Verde: a equipe gostou e quer partir para 
conversas diretas, com assinatura de acordo de 
confidencialidade quando pertinente.
• Amarelo: A proposta gerou dúvidas, há 
necessidade de mais informações ou só haverá 
interesse se for possível realizar ajustes.
• Vermelho: Não há interesse.

Após feita a classificação, pode-se planejar 
feedbacks pra cada grupo de cor. A empresa 
deve, então, direcionar feedbacks a todos 
os solucionadores e contatar de forma direta 

aqueles cuja resposta ao desafio for de interesse (classificados no grupo verde), para mais discussões e 
aprofundamento.

O número de respostas totais bem como a distribuição nos grupos varia muito de desafio a desafio. 
Depende da abrangência, tema, disponibilidade dos solvers, entre outros.

Em programas semelhantes, de inovação aberta baseada em desafios, é possível plotar uma curva de 
qualificação das respostas para as soluções obtidas, como é o caso da NineSigma e do programa Innpulsa, 
este último realizado pelo governo da Colômbia, em parceria com a Inventta, para fomentar a cadeia de 
petróleo e gás. 
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O que se observa no gráfico na página acima é 
uma curva azul, que representa respostas mais 
maduras no caso da NineSigma, e uma curva 
laranja representando as respostas do programa 
Innpulsa, com comportamento discretamente 
inferior, o que pode indicar menor maturidade do 
ambiente de inovação. Esta reflexão é de especial 
relevância, sendo possível traçar um paralelo entre 
o ambiente de Colômbia e o ambiente brasileiro.

É importante entender que as respostas recebidas 
obedecerão uma curva similar. É preciso o 
cuidado de não esperar que todas as respostas 
estejam completamente aderentes, mas em 
sua somatória representarão um novo leque de 
opções à empresa.
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Após o encontro entre o desafio e a solução as partes seguem com novos 
encontros e negociações, estudando as opões de relações entre elas para o 
desenvolvimento do projeto. Existem diferentes tipos de acordos de inovação 
aberta, que devem ser considerados como diferentes opções ao firmar uma nova 
parceria.

Destacam-se aqui alguns tipos de acordos e parcerias como exemplos e 
possibilidade de interação.

COMPRA DE 
EQUIPAMENTOS 

E PRODUTOS 
TECNOLÓGICOS

COMPRA/
INVESTIMENTO 

EM EMPRESA DE 
TECNOLOGIA

LICENCIAMENTO/
VENDA DE 

TECNOLOGIA

SPIN-OFF

Licenciamento, compra ou aquisição de direitos 
de exploração de uma tecnologia desenvolvida 
por terceiros para uso no negócio. A tecnologia 
pode ser um produto, processo, patente, 
software ou know how.

Licenciamento ou venda a terceiros dos direitos 
de exploração da tecnologia gerada internamente. 
Seguindo as mesmas possibilidades anteriores.

Spin-off é uma nova empresa que nasceu a 
partir do desenvolvimento de novas tecnologias 
de um grupo de P&D interno, com o objetivo de 
explorar um novo produto ou serviço como um 
novo negócio.

Aquisição, por decisões estratégicas, de uma 
empresa de base tecnológica, ou da tecnologia 
em si, que pode ou não ser incluída no negócio 
da empresa adquirente.
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CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS 

TECNOLÓGICOS

PARCERIA DE  
DESENVOLVI-

MENTO

COMPRA DE 
EQUIPAMENTOS 

E PRODUTOS 
TECNOLÓGICOS

BOLSA DE 
PESQUISA

VENDA DE 
SERVIÇOS 

TECNOLÓGICOS

PARCERIA 
COMERCIAL

PARCERIA DE 
PESQUISA

JOINT-VENTURE

Recrutamento de serviços técnicos realizados 
por terceiros que não envolve transferência ou 
troca de propriedade intelectual.

Parcerias em projetos de desenvolvimento em 
áreas de interesse mútuo. O objetivo é melhorar 
ou criar novos produtos, processos ou soluções.

Exploração de recursos tecnológicos e ativos 
desenvolvidos internamente pelo P&D através 
da prestação de serviços a terceiros.

Parcerias para a exploração comercial de novas 
soluções e conceitos. Consiste em associar a 
marca para maximizar a venda de produtos ou 
serviços.

Parcerias em projetos de pesquisa em áreas 
de interesse mútuo. O objetivo é gerar novos 
conhecimentos, conceitos ou tecnologias 
que podem ser incorporados ou utilizados na 
empresa.

Joint Venture é um acordo comercial em que as 
empresas se comprometem a desenvolver uma 
nova entidade, sem afetar suas figuras legais 
para operar uma oportunidade de negócio com 
lucros distribuídos de acordo com a participação 
acionária.

Compra de equipamentos ou produtos de 
tecnologia para fornecedores de serviços 
especializados.

Remuneração aos alunos ou cientistas 
envolvidos na execução de trabalhos de P&D em 
instituições públicas ou privadas.
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Tanto empresas como solucionadores devem colocar 
suas intenções iniciais de negócios. E vale lembrar que 
a plataforma encoraja a buscar de outras possibilidades 
que viabilizem o projeto.

CO-GERAÇÃO 
DE IDEIAS E 
CONCEITOS

ACORDOS DE 
CONSULTORIA

RECOMPENSA 
POR PRÊMIOS

Programas de colaboração envolvendo 
diferentes atores para gerar ideias de produtos 
ou conceitos, tecnologias e negócios. Ele pode 
ser realizado por meio de redes, plataformas ou 
reuniões sociais.

Entrega de prêmios de natureza e valor 
pré-estabelecidos como recompensa pelo 
desenvolvimento de uma tecnologia. 

Acordo para auxílio consultivo, por tempo ou por 
assunto, de acordo com o estabelecido pelas 
partes.
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Algumas das informações e metodologias 
contidas no guia podem ser novas para os 
leitores. É importante saber que a cultura 
de muitas empresas não está habituada 
à inovação aberta e suas proposições. 
Para que a participação no programa seja 
mais proveitosa, é importante trabalhar o 
ambiente empresarial desde a cultura até 
os processos de inovação.

Dos dois aspectos acima, é de fundamental 
importância estar atento aos fatores 
culturais que possam dificultar as iniciativas 
de inovação aberta. Alguns comportamentos 
comuns nas organizações podem ser:

• “Não foi criado aqui!”
• “Por que contratar se nós podemos fazer 
internamente?”
• “Não é papel de nossa instituição 
comercializar conhecimento.”
• “Não estamos preparados para interagir 
com o mercado.”
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Além disso, é muito importante resistir à 
mentalidade “nós vs. eles” ainda comum no 
mundo de negócios em parcerias. O iTec tem 
a missão de aumentar a competitividades das 
organizações através da inovação aberta e o 
elemento essencial é a parceria para geração de 
resultados mútuos. 

O modelo aberto de inovação entende que os 
parceiros devem ampliar sua comunicação 
em seus propósitos: cooperação é a base do 
relacionamento. Em uma parceria, é importante 
lembrar dos seguintes pontos:

CONFIDENCIALIDADE

Centros geradores de conhecimento estão interessados em gerar publicações 
sobre seus desenvolvimentos de pesquisa, enquanto empresas preferem a 
confidencialidade para preservar sua vantagem competitiva. 

Sugere-se que se discuta um acordo de confidencialidade entre as partes logo ao 
início da parceria, que preveja o que pode e, especialmente, o que não pode ser 
divulgado, que seja de comum acordo entre ambos.

Uma forma é acordar que qualquer publicação que envolva atividades do projeto 
não poderá ser publicada sem aprovação formal da empresa (que precisa se 
organizar para se manifestar quanto a isso dentro de algum prazo). É interessante 
também identificar questões de natureza científica de pesquisa que poderiam 
ser compartilhados sem prejuízo à empresa, desta forma, consegue-se criar os 
entregáveis dos pesquisadores também.

OBJETIVOS

Os conceitos de sucesso e de fracasso são diferentes para cada projeto. Por isso 
é de extrema importância definir prévia e abertamente ao início do projeto quais 
os objetivos que determinam que este está completo e pode ser encerrado. 

Os objetivos devem ser escritos de forma a organizar a sequência lógica de 
entregas do projeto, detalhando os principais marcos da proposta técnica. 
Algumas atitudes práticas para traçar os objetivos são:

• Realizar reuniões de projeto com a equipe de especialistas para redefinição e 
detalhamento do escopo.
• Definir as principais entregas do projeto em pacotes de trabalho. A divisão 
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Em projetos de P&D em parceria, onde uma nova tecnologia é desenvolvida ao 
longo do projeto, devem ser observados alguns pontos desde o início do projeto:

• Distribuição da propriedade intelectual.
• Busca de anterioridade da patente
• Custeio de registro da patente (nacional e/ou internacional)
• Cessão e manutenção da parente

Quando a PI já existe, previamente, para maiores desenvolvimentos, haverá 
uma licença ou venda de tecnologia. Além dos termos de exclusividade e de 
remuneração deve-se considerar:

• Forma de cessão do direito de uso (venda ou licenciamento da patente).
• Custos de manutenção da patente.
• Sanções, se a outra parte não pagar a sua parte para a manutenção da patente.
• A força da patente: a busca de registros e análise da patente para ver o quão 
forte a patente e se há semelhante patentes em nome de terceiros.

EXCLUSIVIDADE

Muitas vezes, ao fazer um investimento em tecnologia, há expectativa que esta 
seja de exploração exclusiva para que concorrentes não tenham acesso a essa 
tecnologia, gerando vantagem competitiva. Porém a exclusividade tem seu 
preço, pois os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) perdem a possibilidade de 
oferecer a tecnologia ao mercado. 

Há algumas formas que essa concessão de exclusividade de exploração pode 
ser feita:

do projeto em fases com pontos de decisão 
intermediários ajuda a diluir o risco inerente ao 
projeto, dividindo a tomada de decisão à medida 
que resultados intermediários forem alcançados. 
• Acordar com o parceiro uma declaração de 
escopo que mostre o escopo combinado.

É possível e até provável que surjam imprevistos, 
mas o planejamento de objetivo ajudará a manter 
o projeto dentro das expectativas de ambas as 
partes.

OBRIGAÇÕES

Um projeto envolve necessidade de recursos 
humanos, técnicos, tecnológicos, estruturais e 
financeiros; de envolvimento com o projeto (de 
tempo e dinheiro); de formação de uma equipe de 
projeto. Para que os objetivos sejam cumpridos, 
as partes responsáveis precisam cumprir suas 
obrigações.

É importante definir qual a pessoa responsável 
por esse projeto em cada organização, que seja 
responsável pelos acontecimentos e pela gestão 
de prazos e recursos e que seja ponto de contato 
principal para o parceiro.

PROPRIEDADE INTELECTUAL
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A decisão de valores não obedece a normas que regem o mercado de produtos. 
Uma vez que tecnologias muitas vezes não estão prontas e às vezes nem 
ficariam prontas sem a parceria, os valores devem ser estipulados caso a caso, 
levando em consideração a importância da tecnologia no produto final e sua 
fase de desenvolvimento no início do projeto, o tipo do produto, o lucro típico de 
mercado, o nível de importância que essa tecnologia terá dentro da empresa e se 
o licenciamento é exclusivo ou não. 

Para mais informações ou referência de valores de royalties praticados em 
diferentes indústrias, recomenda-se o livro Royalty Rates For Licensing Intellectual 
Property, de Russell Parr, editado por John Wiley & Sons, Inc., lançado em 2007.

REMUNERAÇÃO 

São diversas as formas de remuneração possíveis. 
Citam-se algumas:

• Doação de equipamentos e/ou Infraestrutura.
• Bolsas para pesquisa.
• Recursos humanos.
• Recursos financeiros.
• Down payment ou adiantamento.
• Royalties

Valores de licenciamento de propriedade intelectual 
utilizados pelo MIT.
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ATIVIDADES

É importante realizar reuniões com especialistas 
e/ou equipe ao início para estimar as horas 
necessárias para o projeto e construir um 
cronograma.

Esta mesma equipe deve estabelecer as 
atividades a serem realizadas; os indicadores de 
desempenho a medir, de acordo com os objetivo 
traçados no projeto; e deve se responsabilizar 
pelo acompanhamento do andamento do projeto 
ao longo de sua execução.

As parcerias, uma vez iniciadas, passam por 
um ciclo de vida característico. Inicialmente, as 
relações são novas e até frágeis. Os parceiros 
estão se conhecendo e as organizações precisam 
dedicar esforços para dar suporte à parceria.

Posteriormente, a parceria ganha mais 
espaço e conforto e começa a haver maior 
comprometimento, para então atingir a fase de 
maturidade, em que as empresas colhem frutos 
da parceria; os objetivos chegam ao final e novos 
podem ser traçados.
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Uma parceria pode ter diferentes papéis e contribuições para uma 
organização. Não apenas novas fontes de receita ou redução de custo, 
mas o potencial de desenvolvimento de competências-chave que a 
parceria tem: Que tipo de parceria essa empresa/esse pesquisador me 
oferece?; e que tipo de parceria eu ofereço às empresas/pesquisadores?

Esses questionamentos são especialmente importantes para validar a 
que tipo de posicionamento a tecnologia tem para o parceiro. Se o que 
está sendo oferecido tiver alto nível de potencial tecnológico, mas não 
representar lucratividade, seja por timing de mercado ou custos altos 

de desenvolvimento, este será um “produto órfão”, com uma posição menos 
atrativa.

As parcerias funcionam à base de trocas. Para isso precisam estar conscientes 
de que ambos precisam agregar valor ao outro.

Segue na próxima página um exemplo de como visualizar e organizar vantagens 
que um parceiro pode oferecer e receber. Preencher esta tabela é um exercício 
bem interessante para identificar principais expectativas, e pode ser compartilhado 
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• Certificar-se que as partes entendam o valor 
que a parceria está agregando.
• Ter um plano de negócios que inclua o(s) 
parceiro(s).
• Conseguir que a alta direção da empresa ou 
diretoria da Instituição de Ciência e Tecnologia 
apoie a parceria.
• Trabalhar pessoalmente para que a parceria dê 
certo.
• Respeitar a forma do parceiro fazer negócios.
• Não deixar um acidente ou uma pessoa estragar 
a parceria.
• Permanecer com o parceiro por bons e maus 
tempos.
• Manter foco no valor agregado pelo parceiro.

Este Guia abordou as principais questões do início 
de parcerias. Para informações mais detalhadas, 
recomenda-se o Guia interação ICT-Empresa da 
ANPEI, disponível na sessão Biblioteca do iTec.

pelos parceiros durante acerto de detalhes da parceria. No início de uma parceria 
é importante ter essas “apostas” descritas para que as partes enxerguem o 
potencial da parceria.

Muitas características de uma boa forma de se fazer parceria já foram abordadas, 
mas cabe compilar um check list de “boas práticas” para que a parceria ocorra 
da melhor forma:
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