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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO
A colaboração com o meio social e econômico é uma tarefa importante nas
iniciativas universitárias, assim como na pesquisa e na educação. Embora na
América Latina a “extensão” tenha sido uma parte essencial da missão das universidades desde seu início, recentemente o conceito de uma “Terceira Missão”
ganhou destaque em todo o mundo para enfrentar alguns dos maiores desafios
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. As universidades estão desenvolvendo infraestruturas e métodos para melhorar a colaboração com o setor público, com o setor privado e com organizações sem fins
lucrativos. Passar da estratégia à ação requer novas ferramentas para preencher
a lacuna entre a academia e a sociedade. Este livro apresenta a experiência de
um projeto internacional que utiliza uma ferramenta existente (AIMday) para promover a colaboração entre pesquisadores e empresas na América Latina.
Entre 2017 e 2020, o projeto Erasmus+ LISTO – Cooperação Latino-Americana
e Europeia para Inovação e Empreendedorismo – reuniu 10 universidades do
Uruguai, Argentina, Brasil, Espanha, Holanda e Suécia para facilitar e trocar boas
práticas para fortalecer a colaboração entre universidades e os ambientes sociais e econômicos. O consórcio LISTO focou em estratégias para fortalecer a
dimensão empreendedora por meio do desenvolvimento de uma Sala de Aula
Virtual Internacional de Empreendedorismo e testando uma ferramenta para as
relações universidade-indústria: AIMday
O AIMday é uma metodologia desenvolvida pela Uppsala University Innovation
(UUI) para conectar pesquisadores com empresas. Ele se baseia em um conceito de parcerias (matchmaking) que reúne especialistas em torno de um conjunto
compartilhado de perguntas ou desafios. Embora o matchmaking seja apenas
o primeiro passo em um processo mais longo de aceleração da inovação, é
importante, pois permite que as universidades iniciem a colaboração estratégica em um tópico definido. Tem sido uma ferramenta importante para que a
Universidade de Uppsala pudesse fortalecer seu papel no ecossistema local de
inovação e abordar problemas complexos em várias áreas, das ciências materiais às cidades sustentáveis. O AIMday também foi adotado por outras universidades da Europa e América do Norte.
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INTRODUÇÃO

Precisamente porque a metodologia AIMday é bastante simples e versátil, serve

Pesquisamos as experiências de participantes e organizadores com questioná-

como um veículo para testar, analisar e melhorar aspectos da colaboração uni-

rios. Na terceira etapa, o grupo de organizadores do AIMday se reuniu para um

versidade-indústria de maneira aplicada. Esse era o racional do projeto LISTO:

workshop (abril de 2019 em Uppsala, Suécia) para discutir e avaliar a experiência.

usar o AIMday como uma ferramenta prática para desenvolver capacidades
na construção de colaborações. Buscamos uma abordagem em três etapas.
Primeiro, organizamos um workshop (abril de 2018 em Montevidéu, Uruguai) durante o qual a equipe da Uppsala University Innovation capacitou as sete universidades parceiras da América Latina no método AIMday. Na segunda etapa, os

Esta publicação apresenta uma análise dos sete eventos AIMday LISTO e tem
como objetivo compartilhar ideias práticas, lições aprendidas e recomendações
para qualquer universidade interessada em desenvolver a colaboração com o
ambiente social e econômico mais amplo.

parceiros escolheram um tópico relevante para o contexto local, mas também

O capítulo 1 fornece uma base teórica sobre a colaboração universidade-in-

se conectaram aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) globais e

dústria e uma revisão da literatura com perspectivas da América Latina e da

organizaram um AIMday piloto. Os sete eventos piloto do AIMday foram:

Europa.

• 12 de setembro de 2018 AIMday Agronegócio na Cadeia de Laticínios em

O capítulo 2 apresenta o conceito do AIMday e explica como ele funciona.

Porto Alegre, Brasil, organizado pela Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (UFRGS)
• 3 de outubro de 2018 AIMday Materiais em Córdoba, Argentina,
organizado pela Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
• 5 de outubro de 2018 AIMday Inovação em Laticínios em Montevidéu,
Uruguai, organizado pela Universidad ORT Uruguay (ORT)
• 8 de novembro de 2018 AIMday Futuro da Produção de Alimentos em
Montevidéu, Uruguai, organizado pela Universidad Católica del Uruguay
(UCU)
• 13 de novembro de 2018 AIMday Biomedicina em São Paulo, Brasil,
organizado pela Universidade de São Paulo (USP)

O capítulo 3 apresenta os estudos de caso dos sete eventos piloto do AIMday
organizados pelos parceiros do LISTO.
O capítulo 4 resume os resultados da avaliação quantitativa dos eventos do
AIMday e inclui as perspectivas dos participantes e dos organizadores.
O capítulo 5 oferece uma análise qualitativa do AIMday no respectivo contexto local de cada universidade organizadora e faz comparações com outras
ferramentas.
O livro termina com uma visão de futuro da Terceira Missão das universidades e
da colaboração internacional.
Para mais informações sobre o projeto LISTO, acesse: www.listoproject.eu

• 27 de fevereiro de 2019 AIMday Inovação e Otimização de Processos
Produtivos na Região de Santa Fe, Argentina, organizado pela Universidad
Nacional del Litoral (UNL)
• 20 de março de 2019 AIMday Água e suas Aplicações Industriais em
Recife, Brasil, organizado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

Philipp Baur UU
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A colaboração entre diferentes tipos de orga-

1 . 1 H I S TÓ R I CO

por uma abordagem Tripla Hélice, a pesquisa

Como um fenômeno paradoxal, o gerencia-

acadêmica pode ser comercializada e tradu-

mento de uma colaboração é difícil. As dife-

zida para negócios e contribuir para aprimo-

renças entre pessoas e organizações podem

rar a capacidade de inovação de uma nação

levar à descoberta de novos problemas e ao

(Askfors, 2018).

desenvolvimento de novas soluções. Ao mes-

nizações é um fator importante para enfren-

A ideia de Schumpeter de que a inovação é um

tar desafios complexos e alcançar soluções

fator que influencia o desenvolvimento econô-

inovadoras. Em particular, as relações entre a

O CONCEITO DE COLABORAÇÃO

academia e a indústria são cruciais para apro-

A colaboração pode ser descrita de várias

líticas públicas (Baumol, 2013; Tidd e Bessant,

veitar o conhecimento gerado no sistema

maneiras, mas é comumente definida como a

2009). Ao mesmo tempo, a colaboração é

científico e transferi-lo com sucesso para o se-

integração de diferentes organizações e ativi-

considerada uma condição para a inovação.

tor sócio-produtivo.

dades para alcançar algo que uma organiza-

Como consequência, a colaboração existe no

ção não pode realizar sozinha. A colaboração é

centro da organização dos esforços de inova-

frequentemente realizada na forma de projeto,

ção como condição para enfrentar desafios

ou seja, como um esforço temporário, com o

complexos e é necessário adotar uma nova

objetivo de cumprir uma meta com a ajuda de

ideia durante todo o caminho até a utilização

várias pessoas ou atores que trabalham em

(Askfors, 2018).

Várias iniciativas contribuíram para uma melhor gestão das colaborações universidade-indústria, como o desenvolvimento de modelos conceituais para colaboração intersetorial,
a inclusão de colaboração com outros setores
da sociedade dentro da missão das universidades e a implementação de funções das
universidades com foco em colaborações
externas.

mico e social tornou-se parte central das po-

equipe. Um componente essencial da colaboração é o fenômeno social que pressupõe
interações entre as pessoas (Askfors, 2018).
A MOTIVAÇÃO PARA A COLABORAÇÃO

DESAFIO DA COLABORAÇÃO

mo tempo, a existência de diferentes perspectivas, pessoas de diferentes disciplinas, profissões ou atividades e a relutância em mudar e
aceitar o ponto de vista dos outros podem ser
um obstáculo à colaboração (Askfors, 2018;
Ramirez Portilla, 2016).
COLABORAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADES E
ATORES EXTERNOS

As universidades também foram influenciadas
pelas ideias de colaboração e, com o tempo,
ampliaram gradualmente sua missão tradicional de educação e pesquisa com atividades
empresariais. A maioria das pesquisas sobre
a utilização comercial da pesquisa acadêmi-

Embora existam muitos resultados positivos

ca se concentra na transferência tradicional

associados aos esforços colaborativos, as pes-

de tecnologia linear e se baseia em métodos

quisas mostraram que a colaboração é difícil,

qualitativos para analisar variáveis quantificá-

No entanto, pesquisas argumentam que os es-

O principal argumento para a necessidade de

forços colaborativos são difíceis de gerenciar,

requer muitos recursos e frequentemente fa-

se engajar em atividades colaborativas é que

veis, como publicações, patentes, licenças e

exigem muitos recursos e geralmente fracas-

lha (Askfors, 2018; Tid e Bessant, 2009).

nenhuma organização isolada tem acesso à

spin-offs. No entanto, a pesquisa atual carece

sam. Além disso, a colaboração universida-

totalidade de recursos, conhecimentos ou le-

Modelos para organizar a colaboração, como

de descrições e análises detalhadas das inte-

de-indústria é um campo de conhecimento

gitimidade necessários para resolver proble-

a Tripla Hélice, têm sido questionados por se-

rações universidade-indústria, especialmen-

relativamente subdesenvolvido. Os modelos

mas complexos (Marshall, 2004).

rem muito gerais e difíceis de serem coloca-

te dos esforços das universidades para criar

dos em prática (Askfors, 2018). Em outras pala-

essas interações antes que elas se tornem

são muito gerais e difíceis de serem colocados
em prática. Ainda faltam descrições e análises

A Inovação Aberta e a Tripla Hélice (Triple-

vras, eles descrevem as estruturas gerais para

relações estabelecidas (Baraldi et al, 2018;

detalhadas das interações universidade-in-

helix) são dois modelos que propagaram essa

organizar a colaboração, mas não dão orien-

Severinsson et al, 2016).

dústria, especialmente nos esforços das uni-

ideia e que foram muito populares na influên-

tações suficientes sobre como organizar essas

versidades para criar essas interações, ou seja,

cia de políticas públicas. A inovação aberta

atividades no nível operacional. Por exemplo,

antes que essas interações se tornem relações

defende que, para manter uma posição com-

não entendemos os meandros da dinâmica

estabelecidas.

petitiva, grandes e pequenas empresas preci-

do processo de colaboração. Essas dinâmicas

sam se manter atualizadas buscando conhe-

incluem porque as pessoas participam, como

cimento fora de seus limites. A Tripla Hélice

elas interagem e como as relações inter-or-

baseia-se na ideia de que academia, empre-

ganizacionais se desenvolvem com o tempo

sas e organizações públicas se complemen-

(Görling, 2010).

tam e podem trabalhar juntas. Por exemplo,
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1 . 2 CO L AB O R AÇÃO
U N IVE R S I DAD E – I N D Ú STR IA
CO M O CAM P O D E PE SQ U I SA
Segundo Anh Tran (2013), a colaboração universidade–indústria é um campo subdesenvolvido em relação aos outros campos de
gerenciamento estabelecidos. No entanto,
vem ganhando atenção significativa nos últimos anos. Existem vários termos usados na
literatura para se referir ao assunto e, de fato,
essa infinidade de termos reflete o status em
desenvolvimento do campo de pesquisa. Por
exemplo, alguns dos termos mais usados são:

ciência e tecnologia etc., que priorizam o de-

universitário, parques científicos, incubadoras,

interações.

senvolvimento inovador em um país (Colombo,

spin-offs, TTOs, etc., parece estar se movendo
a um ritmo mais rápido em termos de citações
obtidas em periódicos tradicionais do que em
pesquisa estratégica e outras pesquisas sobre empreendedorismo. No entanto, os autores observam que a maioria dos artigos sobre
empreendedorismo universitário foi publicada
em periódicos especializados ou de nicho, em
oposição aos principais periódicos de gestão.
Isso pode refletir o estágio embrionário do

sa em desenvolvimentos focados na solução
dos problemas gerados em ambientes sócio-produtivos, papel que começou no final do

Innovation System). Freeman introduz o conceito de NIS, como paradigma para o desenho
de políticas científicas, tecnológicas e de inovação (CIECTI, 2015).

rador e acumulador de conhecimento para um

mudasse onde a pesquisa atingia o setor só-

centro de estudos que examina as necessida-

cio-produtivo de forma unidirecional para um

des da sociedade. As universidades que con-

sistema retro-alimentado. Nessa linha, prin-

seguiram se adaptar começaram a trabalhar

cipalmente as empresas de médio e grande

na geração de conhecimento aplicável, com

porte descobriram as universidades como

valor comercial de suas pesquisas. A incorpo-

fonte de conhecimento e potencial inovação.

ração de diferentes funções organizacionais e

Isso abriu o caminho para o desenvolvimento

novas capacidades que unem a sociedade e

de novas maneiras de se relacionar, chamado

1 .3 ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA

suas necessidades e demandas transformou

Inovação Aberta (Open Innovation), que pro-

COLABOR AÇÃO UNIVERSIDADE–
INDÚSTRIA NA PR ÁTICA

o conhecimento científico em inovações apro-

moveu estratégias de negócios orientadas à

priadas (OCDE, 2003; Siegel, 2006).

inovação por meio de associação com grupos

de

reflete a crescente maturidade da área.

comercialização de propriedade intelectual
universitária, empreendedorismo universitá-

tária. Esta não é uma lista exaustiva.

atividades clássicas de capacitação e pesqui-

Sistema Nacional de Inovação (NIS – National

ração entre os atores permitiu que o modelo

mais orientada pela teoria, uma tendência que

mica, comercialização de tecnologia universi-

Missão. As universidades transformaram suas

Dessa forma, é promovida a conceituação do

universidades, onde a visão muda de um ge-

em comparação com os 50 anos de pesquisa

gia/conhecimento universitário, transferência

preendedora, empresas de pesquisa acadê-

sões. Isso ficou conhecido como sua Terceira

com os incentivos do mercado e do estado.

como uma fonte de competitividade. A inte-

parece estar caminhando para uma pesquisa

conhecimento universitário, universidade em-

tor produtivo e a incorporaram em suas mis-

gicas e processos de inovação varia de acordo

ça de paradigma gerou um forte impacto nas

desenvolvimento desde o início dos anos 80,

sidade–indústria, comercialização de tecnolo-

de tecnologia universitária, transferência de

versidades adotaram a interação com o se-

2018). A interação entre capacidades tecnoló-

As empresas começaram a ver a inovação

ca. O estudo deles também mostra que a área

rações universidade–indústria, transferência

Outra contribuição foi gerada quando as uni-

século passado (Colombo, 2018). Essa mudan-

tempo de vida da área, com seus 25 anos de

versidade–indústria, vínculos/ligações univer-

rio, interações universidade–indústria, colabo-

QUADRO TEÓRICO: COL ABOR AÇÃO UNIVERSIDADE–INDÚSTRIA

papel ativo do estado como promotor dessas

estratégica ou 225 anos de pesquisa econômi-

universitário,

1

transferência de tecnologia, licenciamento

relações universidade–indústria, parcerias uni-

tecnologia/conhecimento

CAPÍTULO

As interações entre ambiente social, universidade e indústria são consideradas essenciais
para promover o desenvolvimento de socie-

Na América Latina, a reforma universitária
de 1918 trouxe uma concepção particular da
Terceira Missão das universidades. As universidades latino-americanas começaram a

Anh Tran (2013) afirma que, em 2007, Frank,

dades baseadas no conhecimento. Portanto,

Shanti e Lin publicaram uma abrangente revi-

é essencial gerar condições que promovam

são bibliográfica da literatura sobre empreen-

essas interações. Um pilar fundamental foi o

dedorismo universitário e descobriram que

desenvolvimento de modelos conceituais que

muitas pesquisas na área foram publicadas

contribuem para o gerenciamento dessas in-

entre 1981 e 2005, sendo a maioria publica-

terações. Por exemplo, os sistemas concei-

da nos últimos anos. O Índice de Citação de

tuais descritos pelo triângulo Sábato (Sábato,

Para que o processo de inovação regional fun-

Ciências Sociais (SSCI – Social Science Citation

1970) e pela Tripla Hélice (Etzkowitz, 1997) en-

cione, as universidades devem se coordenar

Index) sugere que a pesquisa sobre em-

focam como as interações entre os centros de

com os diferentes atores do sistema de inova-

preendedorismo universitário, que incorpora

pesquisa e o setor produtivo evoluem, com um

ção, incluindo o setor privado, organizações de

desenvolver atividades de extensão a partir
da segunda década do século XX, onde realizavam ações voltadas para os setores sociais mais vulneráveis (Castro Martínez e Vega
Jurado, 2009).

de pesquisa externos (do sistema científico e
tecnológico) (Chesbrough, 2003).

13
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1 . 4 FATO R E S Q U E AF E TAM A

2001). Esses contatos acadêmicos e escritórios

REFERÊNCIAS

CO L AB O R AÇÃO U N IVE R S I DAD E –
I N D Ú STR IA

especializados interagem com o setor privado

Akfors, Y., 2018. Collaboration for innovation: where
academia, industry and healthcare meet. Ph.D. thesis.
KTH Royal Institute of Technology, 2018.

e desenvolvem relações industriais para pesquisa colaborativa (Stratton, 2016).

A inovação requer a geração de conhecimento

Stratton (2016) ainda afirma que o engajamen-

a partir do sistema científico-tecnológico e a

to acadêmico se refere à propensão do corpo

consequente transferência para o setor sócio-

docente a participar da indústria em várias

-produtivo. O sucesso depende de múltiplos

frentes, uma das quais poderia ser a comercia-

fatores, entre os quais as estruturas das em-

lização. Esse engajamento acadêmico pode

presas, a qualidade e a quantidade de recur-

ser informal ou formal. Exemplos específicos

sos humanos especializados, a base tecnoló-

de atividades formais podem incluir parques

gica, as formas de difusão do conhecimento

científicos, serviços de consultoria técnica e

dentro da empresa, o ambiente micro e ma-

laboratórios patrocinados pelas empresas no

croeconômico, a existência de ferramentas de

campus. Exemplos de atividades informais

promoção, etc. (Neffa, JC, 2000).

podem ser tão simples quanto o contato com

Um desafio frequentemente apontado são os

ex-colegas, ex-alunos e redes de conexões

diferentes, e às vezes opostos, requisitos que

com interesses comuns de pesquisa. Essas

a academia e a indústria têm para o esforço

relações pessoais são a base do engajamento

de colaboração em termos de metas, priori-

acadêmico.

dades e condições. Tradicionalmente, existe
uma grande lacuna entre o desenvolvimento
do conhecimento básico e o desenvolvimento
do conhecimento aplicado, criado especificamente para resolver problemas da sociedade.
De acordo com Stratton (2016), os pesquisadores da academia podem se concentrar
apenas no método científico, sem levar em
consideração uma linha do tempo significativa, enquanto seus parceiros industriais se concentram principalmente nos lucros e agilidade
dos produtos que estão sendo desenvolvidos
pela Pesquisa e Desenvolvimento acadêmico.
Nenhuma das visões está fundamentalmente
errada; elas simplesmente se originam de um
conjunto diferente de valores.
Era necessário o desenvolvimento transferência científica, com o objetivo de solucionar problemas específicos que priorizassem
as necessidades econômicas e sociais (Neffa,

Ernesto Gutiérrez UU
Raimundo Nonato Macedo
dos Santos UFPE
Sérgio Ribeiro
de Aguiar UFPE
Lorena Talbot UNC
Silvia Aisa UNC
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O CONCEITO DO AIMday
passo 4 O dia da reunião. Todas as pergun-

2 . 1 CO M O F U N C I O NA

tas são discutidas por exatamente uma hora,

passo 1 Submissão de perguntas das organizações. As organizações são convidadas a

em um grupo de aproximadamente 7 a 12 pessoas. Aloca-se tempo no programa para que
os participantes se misturem ou acompanhem

O Dia de Reunião Academia-Indústria (AIMday)

cura milagrosa. A nova combinação de pes-

submeter seus problemas formulados na for-

foi intencionalmente projetado para conectar

soas e competências reunidas ajuda a identi-

ma de uma ou mais perguntas. Também se re-

os especialistas acadêmicos de uma univer-

ficar possíveis soluções e várias maneiras de

comenda às organizações adicionar informa-

passo 5 Acompanhamento. O acompanha-

sidade a representantes de organizações ex-

aprofundar a questão, além de abrir novas pos-

ções do seu contexto relacionadas à pergunta.

mento após um evento do AIMday é importan-

ternas. É um método para trazer conhecimen-

sibilidades para recompensar colaborações. A

tos (e pesquisadores) universitários de classe

disponibilidade de financiamento para pré-es-

passo 2 Inscrição de pesquisadores para

mundial para fora dos laboratórios adentrando

tudos também provou ser um fator de sucesso.

perguntas. As perguntas das organizações são

os domínios da indústria. Enquanto há inúmeras tentativas para obter transferência de conhecimento, o AIMday se destaca como um
exemplo de como as universidades podem
enfrentar desafios do mundo real, aumentar

reunidas e apresentadas a pesquisadores de
As ciências da vida e a tecnologia de materiais

diferentes disciplinas. Os pesquisadores então

são campos em que o AIMday obteve suces-

selecionam perguntas nas quais têm um inte-

so imediato. No entanto, o conceito não pre-

resse especial.

cisa se restringir à ciência nem à tecnologia,

a discussão nos grupos.

te e pode ser feito de diferentes maneiras. Uma
maneira é acompanhar as reuniões e, se necessário, oferecer assistência para a execução
de projetos ou outras formas de colaboração.

nem às firmas comerciais. É igualmente eficaz

passo 3 Matchmaking e formação de grupos.
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para empresas, governo ou organizações sem

O organizador cria um cronograma com base

AI M d ay

fins lucrativos. Na última década, o conceito

no interesse e disponibilidade dos pesquisa-

do AIMday foi estendido a outras áreas disci-

dores. O cronograma otimiza a participação e

A Universidade de Uppsala (UU) fornece trei-

plinares, incluindo ciências da vida e ciências

a eficiência durante o dia para todos os partici-

namento e suporte para o AIMday. Para per-

humanas e sociais. Aqui, o conceito provou-se

pantes e garante uma equipe multidisciplinar

mitir que outras universidades organizem e

ser tão bom quanto na ciência dos materiais. O

para cada grupo de discussão. Se o número de

executem um evento da maneira mais tranqui-

O que torna o AIMday único é o formato e a

AIMday é verdadeiramente multidisciplinar. As

pesquisadores registrados para uma pergunta

la possível, a UU montou um manual que será

estrutura da reunião. O lema é:

universidades têm a oportunidade de abordar

específica for insuficiente, o organizador tenta

recebido por cada parceiro após assinar um

uma indústria ou setor cuja necessidade de li-

identificar ativamente pesquisadores apropria-

acordo de colaboração. Com base em mui-

dar com desafios específicos reflete os pontos

dos para adaptar o grupo de discussão; caso

tos anos de experiência prática, ele abrange o

fortes da academia. Os acadêmicos selecio-

infrutífero, a organização será informada de

conceito, seus objetivos e componentes, bem

Perguntas específicas enviadas por empresas

nam os temas e garantem que eles estejam

que a universidade não possui as competên-

como as ferramentas e o suporte que permi-

ou organizações formam a agenda do dia da

subjacentes a todas as reuniões do AIMday. É

cias específicas necessárias.

tem sua implementação bem-sucedida.

reunião. O organizador do AIMday aloca es-

imperativo que as organizações formulem as

sas perguntas a especialistas da universida-

perguntas para garantir que os tópicos tenham

de. O resultado é um dia repleto de oficinas

relevância no mundo real.

o entendimento e as perspectivas associadas
a esses desafios e fornecer soluções novas. É
uma ferramenta de curta duração, focal e simples para criar contatos e colaborações com
as comunidades de negócios e do setor público em geral.

Uma pergunta. Uma hora. Infinitas
possibilidades.

Todo o processo dura cerca de 8 meses

de ‘uma pergunta, uma hora’, em que equipes
de aproximadamente cinco a doze indivíduos
se sentam ao redor de uma mesa para discutir
abertamente cada tópico. É uma troca de co-

Planejar
e preparar

Empresas
submetem
perguntas

Pesquisadores
se inscrevem
para perguntas

Matchmaking
e programação
do evento

O dia da reunião

Acompanhamento

nhecimentos e ideias focados em encontrar
novas abordagens – um ponto de partida para
uma colaboração qualificada, em vez de uma

semana 1 a 10

semana 11 a 18

semana 19 a 24

semana 25 a 26

Dia do AIMday!

semana 27 a 32
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Ao organizar um AIMday pela primeira vez, todo
o processo de seis etapas do ‘planejamento ao
acompanhamento’ dura de seis a oito meses.
Obter o escopo correto é uma questão importante e nisso a UU pode oferecer conselhos e

Este capítulo descreve a experiência de sete

orientações sobre bons números de referência

universidades latino-americanas na condução

para perguntas/workshops, bem como núme-

de um AIMday. Esses eventos ocorreram em

ros de pesquisadores acadêmicos e represen-

universidades de três países: Brasil (UFPE, USP

tantes de organizações. Ainda nesse cenário,

e UFRGS), Argentina (UNC e UNL) e Uruguai

como cerca de metade dos workshops resul-

(ORT e UCU). Vale ressaltar que as universi-

tam em pedidos de financiamento para estudo

dades argentinas e as brasileiras são grandes

de viabilidade, a possibilidade de oferecer fun-

universidades públicas, enquanto as duas uni-

dos pré-estudo, mesmo que de forma limita-

versidades uruguaias são instituições privadas

da, será vista como muito positiva.

menores. Embora estejam localizadas no mes-

Aqueles que organizarão um AIMday serão os

mo continente, a cultura de interações univer-

Parceiros de Colaboração (CP – Collaboration

sidade–empresa que prevalece em cada país

Partner). Os CPs precisarão alocar pessoas

é consideravelmente diferente. A análise dos

dinâmicas com uma ampla gama de habili-

eventos em cada universidade oferece um

dades gerenciais e sociais, bem como o tem-

amplo espectro para investigar o potencial do

participantes e funcionários da UFPE, incluin-

po necessário para concluir as 5 etapas. A

AIMday como um método de abordagem uni-

do estagiários como monitores e prestadores

Universidade de Uppsala fornecerá aos CPs a

versidade–empresa. (Veja o Anexo 1 para ob-

de apoio.

ferramenta digital para gerenciar o AIMday e

ter uma lista da equipe organizadora de cada

fornecerá treinamento prático. Isso pode ocor-

universidade e o Anexo 2 para obter uma lista

rer por meio de videoconferência e/ou intera-

de todas as empresas que participaram dos

ção pessoal no local ou em Uppsala.

eventos do AIMday.)

ABERTURA DO AIMday NA UFPE

Para a definição do tema do AIMday, escolhemos um assunto relacionado à sustentabilidade, empoderando especialistas da
Universidade com potencial para contribuir

A participação no AIMday é gratuita para to-

com soluções para problemas reais e recorren-

dos, tanto para pesquisadores acadêmicos

tes na região. Após definir o tema inicial “água”,

quanto para representantes de organizações.

3 . 1 AI M d ay NA U N IVE R S I DAD E

Para mais informações, acesse www.aimday.se

F E D E R AL D E PE R NAM B U CO

Anette Persson Stache UU

O AIMday da UFPE foi conduzido pela
POSITIVA UFPE – Escritório de Assuntos de
Inovação, através da CAPPE (Coordenação
de Articulação e Promoção de Parcerias

realizamos a pesquisa de pesquisadores da
UFPE, considerando nossos grupos e linhas de
pesquisa, artigos publicados e patentes sobre
o tema. Com o objetivo de atrair mais empresas,
direcionamos o AIMday para a dimensão das
aplicações industriais da água, transformando
o tema em Água e suas aplicações industriais.

Estratégicas) em 20 de março de 2019 e teve

Foram submetidas 15 perguntas organizadas

como tema Água e suas aplicações industriais.

em 7 sessões temáticas. Para garantir maior

Entre os participantes havia acadêmicos/pes-

adesão dos pesquisadores já identificados na

quisadores, representantes externos como

pesquisa inicial e identificar empresas com

observadores, representantes das empresas

interesse em potencial cooperação futura,
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desenvolvemos e aplicamos um questionário

melhor as perguntas a serem apresentadas. O

a importância do contato contínuo com as em-

continuar as conversas e fortalecer o trabalho

apresentando a ideia do evento. Neste ques-

contato direto promoveu fortes colaborações

presas registradas. Como consequência, ajus-

em rede. Esses intervalos permitiram à equi-

tionário, perguntamos aos pesquisadores e às

entre empresas e pesquisadores desde o iní-

tamos o programa do AIMday, reduzindo de

pe do AIMday observar e capturar as primeiras

empresas sobre o interesse em participar, além

cio, mostrando a construção de uma visão ins-

nove para sete sessões agendadas.

impressões dos participantes.

de coletar sugestões e informações sobre as

titucional estratégica e o esforço direcionado

organizações a serem contatadas e convidadas.

para estimular a cooperação entre a UFPE e

Outra atividade preparatória realizada com su-

Percebemos e recebemos o feedback de que

cesso incluiu uma reunião com os moderado-

o dia foi muito agradável e produtivo para os

res das sessões para estabelecer um procedi-

participantes que relataram grande satisfa-

Nesse processo, contamos com o apoio e a

as empresas.

participação de um professor e pesquisador

Quando recebemos as perguntas das empre-

mento de trabalho comum antes do AIMday.

ção com a oportunidade de fazer contatos. Foi

da UFPE, com experiência na área da água, re-

sas por meio da plataforma AIMday, convida-

Preparamos uma pasta contendo informações

dada ênfase à superação de expectativas em

conhecido em âmbito nacional e internacional

mos os pesquisadores a selecionarem pergun-

relevantes para o moderador de cada sessão,

relação às experiências anteriores de eventos

e com bons relacionamentos internos e exter-

tas ou questões de acordo com seus interesses

com base no manual e nos documentos refe-

acadêmicos, destacando a importância de se

nos à UFPE. A tarefa envolveu a participação

e conhecimento/experiência. Assim como rea-

renciados do AIMday, incluindo listas de pre-

concentrar na demanda da empresa, gerando

da equipe da organização na confirmação do

lizamos com as empresas, visitamos pesqui-

sença, identificação de salas e sessões corres-

objetividade à discussão e identificando o po-

levantamento dos pesquisadores da UFPE e

sadores e laboratórios para um contato mais

pondentes no dia do evento.

tencial de cooperação futura.

na validação das perguntas submetidas.

próximo e para sanar dúvidas sobre a dinâmica

Na escolha da data do AIMday da UFPE, consideramos o período eleitoral no Brasil (outubro e
novembro de 2018), as características do final e
início do ano com o Carnaval no início de março e que 22 de março é o Dia Mundial da Água.
Decidimos realizar o AIMday durante a semana
do Dia Mundial da Água e escolhemos 20 de
março de 2019. Antes do evento na UFPE, possi-

do AIMday com representantes da universidade. Em seguida, reunimos nossa equipe para
definir a programação do dia. Identificamos a
necessidade de mesclar algumas perguntas
dentro do mesmo tema. Para que isso fosse
possível, contatamos as empresas e os pesquisadores para garantir um acordo e que não
houvesse conflito de interesses.

Convidamos

como

observadores

repre-

Como uma avaliação geral, a oportunidade da

sentantes da FADE (Fundação de Apoio ao

reunião foi unanimemente satisfatória. Todos os

Desenvolvimento da UFPE), FACEPE (Fundação

participantes consideraram necessário investir

de Amparo Ciência e Tecnologia do Estado de

na continuidade dessa prática, enfatizando a

Pernambuco), SUDENE (Superintendência de

relevância do desempenho da POSITIVA UFPE

Desenvolvimento do Nordeste) e Secretaria

como representante institucional na promoção

de Desenvolvimento Econômico do Estado

de ações que se desviem dos atuais padrões

de Pernambuco. Isso fortaleceu o networking

acadêmicos. Os resultados reforçam o compro-

promovido pelo evento, destacou o potencial

misso necessário da UFPE em manter e expan-

bilitamos a participação de um de nossos mem-

Feito isso, confirmamos o número de sessões

impacto social e estabeleceu contatos para

dir essas oportunidades de colaboração, como

bros como observador no AIMday, realizado em

e o cronograma. Durante as tarefas operacio-

buscar apoio financeiro no futuro.

forma de transformar a cultura universitária de

setembro de 2018, em Porto Alegre (UFRGS).

nais e de planejamento, usamos cores diferen-

A equipe da organização considerou uma boa

tes para os crachás para identificar melhor os

oportunidade para ter uma experiência prática

diferentes grupos de participantes: “organiza-

antes de realizar o primeiro AIMday da UFPE.

ção”, “empresa”, “observador” e “pesquisador”.

Desde o início, a comunicação com empresas
e instituições relacionadas ocorreu através do
site da UFPE, convites por e-mail (aimday@

Isso também serviu para identificar a equipe
de organização do AIMday, facilitando solicitações para possível suporte necessário.

O AIMday teve um breve momento de abertura liderado pelos membros da equipe organizadora do AIMday para explicar a metodologia que orientaria as ações do dia,
essenciais para a pontualidade e tranquilidade
durante o evento. Também divulgou o papel
da POSITIVA por meio da CAPPE como porta

ufpe.br) e WhatsApp enviados por nossa equi-

Alguns dias antes do evento, contatamos e

de entrada e representante institucional dedi-

pe. Em seguida, interagimos sistematicamente

confirmamos todos os participantes. Durante

cada a articular e auxiliar a cooperação entre

com os representantes das empresas por tele-

esses contatos, fomos informados de que

a UFPE e as empresas. Em sequência, foram

fone, e-mail e WhatsApp. Além disso, promo-

duas das empresas não poderiam compare-

realizadas sessões paralelas em três blocos,

vemos algumas visitas para aumentar a ade-

cer ao AIMday e que prefeririam vir em outro

com pequenos intervalos para café e almo-

são das empresas ao tema e ajudar a delinear

horário. Isso mostrou à equipe da organização

ço, que proporcionaram a oportunidade de

forma relevante nos contextos sociais. Vale ressaltar o amplo comprometimento da equipe de
organização do AIMday, desde a coordenação
do evento até os alunos de graduação que participaram das atividades de monitoramento e
apoio. Essa experiência foi um importante processo de aprendizado para a POSITIVA. Com
base nos desafios enfrentados, agora ela possui um conhecimento mais preciso de como
intencionalmente facilitar um evento entre
empresas e academia. Para os alunos, ela forneceu uma experiência essencial para desenvolver habilidades associando a aquisição de
conhecimento a aplicações práticas.
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Universidade de Uppsala foi muito útil. A equipe da UFPE realizou reuniões periódicas com

O primeiro AIMday na Universidade de São

a equipe da Uppsala para o planejamento es-

Paulo (USP) foi realizado em 13 de novembro

tratégico do evento AIMday, adequando suas

de 2018 concentrando-se em problemas re-

ações aos desafios apresentados pelas carac-

lacionados com tratamentos terapêuticos,

terísticas específicas do Sistema de Inovação

métodos e processos envolvidos e drogas

de Pernambuco e do próprio ambiente uni-

farmacêuticas. Foi chamado de AIMday USP

versitário. De acordo com os princípios do

Biomedicina. Entre os participantes havia pes-

AIMday, usamos a plataforma fornecida pela

quisadores, representantes das empresas,

Universidade de Uppsala e seguimos as dire-

funcionários e colaboradores. Quatro empre-

trizes de metodologia relativas à proposta da

sas participaram do evento.

agenda que define as etapas da organização

EQUIPE ORGANIZADORA DO AIMday DA USP

No início do AIMday, o Coordenador da Agência

Pesquisa de São Paulo), particularmente se o

de Inovação da USP fez uma breve apresen-

tema estiver de acordo com as áreas estraté-

tação sobre o Projeto LISTO, a cooperação

gicas da FAPESP.

com a Universidade de Uppsala e, finalmente,
o conceito AIMday. A apresentação forneceu

e instruções sobre o uso da marca no que diz

O processo de entrar em contato com a pes-

aos participantes um contexto sobre o AIMday,

respeito à propriedade intelectual. A equipe da

soa certa na empresa mostrou-se difícil e de-

permitindo que todos tivessem informações

Universidade de Uppsala estava comprometi-

pendia do nível de interesse da primeira pes-

sobre o evento e as instituições envolvidas.

da e disponível, fornecendo o apoio necessá-

soa de contato em levar a solicitação adiante.

rio durante o planejamento do evento.

Utilizamos a ferramenta de correspondência
da USP para alcançar pesquisadores, profes-

Como sugestões para eventos futuros, apre-

sores e alunos de pós-graduação de áreas de

sentamos o seguinte:

interesse específicas, convidando-os a visitar

1. O site do AIMday também pode estar dis-

o site e a se inscrever no evento AIMday.

ponível em português e espanhol, considerando a expansão das instituições que
poderiam participar e usar a metodologia.
Isso também reduziria mal-entendidos no
processo de comunicação no próprio site,
especialmente com participantes externos.
2. Considerar a estratégia adotada pela UFPE
para identificar os participantes pela diferenciação de cores dos crachás como um
mecanismo para incentivar a conversa, principalmente durante os intervalos para fazer
networking, entre pesquisadores, empresas
e observadores que não participaram das
mesmas sessões.
Sérgio Ribeiro de Aguiar
e Sunamita Iris Rodrigues
Borges da Costa UFPE

O matchmaking mostrou-se complexo porque
tínhamos um grande número de pesquisadores, mas não tivemos apoio em tempo integral
dos especialistas que pedimos para colaborar
com o processo. A organização de reuniões
presenciais foi complicada devido às muitas
sessões paralelas com poucos representantes
das empresas.

A avaliação geral do AIMday foi positiva, com
pesquisadores e representantes do setor
aprovando o formato e mostrando interesse
em futuras oportunidades de interação. Além
do vínculo estabelecido entre pesquisadores

Cada reunião durou cerca de uma hora.

universitários e representantes do setor, pes-

Observamos que o tempo reduzido e a pre-

quisadores de diferentes escolas e áreas de

sença do moderador resultaram em um diá-

interesse se conheceram. Outro efeito secun-

logo muito objetivo. É importante notar que o

dário foi que o AIMday também apresentou

tempo não era um problema para o desenvol-

pesquisadores uns aos outros que não haviam

vimento da discussão.

colaborado antes. Este é um desenvolvimento

Compartilhamos os contatos e currículos dos
participantes com antecedência para redu-

muito interessante, considerando a estrutura
muito compartimentada da USP.

zir o tempo normalmente usado para apre-

Da pesquisa de feedback aplicada no dia da

sentações individuais no início das reuniões.

reunião:

Compartilhamos os cartões de visita dos
participantes na sala principal do evento e
enviamos informações de contato a todos os
participantes por e-mail. O coffee break foi

• 100% dos participantes do AIMday da USP
Biomedicina (pesquisadores e representantes da indústria) recomendariam o evento a
outros colegas.

Todos os participantes (pesquisadores, repre-

estendido para uma hora (mais do que outros

sentantes da indústria e mediadores) recebe-

eventos similares) para oferecer oportunida-

• Todos os representantes do setor aprova-

ram um briefing na semana anterior ao AIMday.

des de interação e networking entre todos os

ram o formato do evento (sessões rápidas

Este briefing cobriu as expectativas, o design

participantes.

com muitos pesquisadores).

das sessões e quem participaria de cada sessão (mini biografia e/ou resumo da pesquisa).
Isso nos permitiu evitar mal-entendidos e tornar as sessões mais eficientes.

Não houve oportunidade de solicitar financia-

A equipe da organização continha dez pessoas

mento para estudos anteriores, no entanto,

(além dos três moderadores) e ficou claro des-

acreditamos que é possível conseguir financia-

de o início que a interação entre aqueles com

mento com a FAPESP (Fundação de Amparo à

conhecimento técnico e os responsáveis pela
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logística deve ser muito estreita. O processo

sessões não foram tão produtivas quanto

University Innovation nos deu muitas oportu-

3 .3 AI M d ay NA UNIVERSIDADE

para entrar em contato com o representante da

o esperado com base apenas no perfil de

nidades para questionar e também adaptar o

FEDER AL DO RIO GR ANDE DO SUL

indústria é trabalhoso e pode levar mais tem-

alguns participantes. O que poderia ser re-

evento de acordo com nossas necessidades

po do que o esperado, especialmente quando

solvido ou mitigado com uma participação

locais. O treinamento no local foi um ponto de

O primeiro AIMday na Universidade Federal

o contato certo não é identificado ou quando

mais próxima do(s) especialista(s)?

partida eficaz, mas os últimos suportes forneci-

do Rio Grande do Sul (UFRGS) foi realiza-

dos por reuniões por e-mail ou Skype foram es-

do em 12 de setembro de 2018. O tema do

senciais durante o desenvolvimento do evento

AIMday foi Agronegócio na cadeia de laticí-

e o conhecimento adquirido após muitos even-

nios. Os participantes foram classificados da

tos nos forneceu uma variedade de opções e

seguinte forma: acadêmicos/pesquisadores,

sugestões para usar seguindo adiante.

representantes externos, entidades da cadeia

tende a variar de acordo com a estratégia

Como o contexto local pode variar dependen-

de laticínios, convidados do consórcio LISTO,

de cada empresa. O contato da empresa

do da localização (Europa, América Latina etc.),

moderadores e funcionários. Sete empresas

Existem alguns problemas que foram aborda-

com a USP tende a ser descentralizado, di-

foi útil ter a oportunidade de conversar com ou-

enviaram 18 perguntas que foram agrupadas

dos após o AIMday e são importantes para fu-

ficultando a identificação da melhor pessoa

tros organizadores (especialmente da UFRGS e

em 11 sessões.

turas discussões:

para participar do AIMday.

UNC) que passaram pelo processo, adicionan-

Em geral, a organização do AIMday foi um im-

do outra camada de conhecimento que esta-

portante processo de aprendizado. Desde a

va mais alinhado com o contexto da USP. Essa

sensibilização dos atores da cadeia produtiva

rede de organizadores do AIMday pode ser

até o próprio dia, nossa equipe esteve envol-

muito rica para iniciantes em projetos futuros.

vida na promoção de um encontro produtivo e

a estrutura organizacional da empresa é desconhecida. O processo de matchmaking também exige muito conhecimento técnico para
ter uma sessão produtiva – um representante
de uma das empresas ajudou no processo de
matchmaking, uma vez que obtivemos os detalhes teóricos e de pesquisa dos pesquisadores.

• Precisamos abordar melhor a realidade de

• Foi difícil encontrar o representante certo
dentro da empresa em alguns casos. As
empresas não estão estruturadas da mesma maneira e a abordagem de inovação
(relacionada à Pesquisa e Desenvolvimento)

• No Brasil, há uma tendência de inovação

ter pesquisadores de diversos campi no

aberta, geralmente conectando empresas

Estado de São Paulo. Eventos organizados

de médio e grande porte a startups. Faz sen-

na cidade de São Paulo restringem o aces-

tido integrar startups no modelo do AIMday

so de pesquisadores de diferentes campi,

como “provedor” acadêmico de soluções,

Exemplos de manuais e outros modelos fo-

estimulante. Passamos um tempo contatando

como Ribeirão Preto e São Carlos.

não como o “demandante” da empresa?

ram úteis para o desenvolvimento de nosso

muitas organizações externas importantes por

próprio material gráfico. Embora servissem

telefone, e-mail e reuniões presenciais, co-

de referência, a Uppsala nos deu um alto grau

nectando-as aos pesquisadores. Promovemos

de liberdade com nossos materiais, o que foi

o funcionamento do evento AIMday, para aca-

apreciado, pois também temos que seguir as

dêmicos e organizações externas. Em geral,

diretrizes visuais de nossa universidade e da

esse tipo de abordagem estruturada não é

Agência de Inovação da USP.

estabelecida. Normalmente, as organizações

• Considerando o desafio de localização e a di-

• Durante e após o evento, recebemos alguns

ficuldade de transporte e disponibilidade em

pedidos de outras empresas (diferentes

uma cidade grande como São Paulo, seria

áreas) sobre a possibilidade de participar de

possível considerar reuniões virtuais? Quais

outro evento AIMday, o que indica que esse

são os prós e os contras desse formato?

formato é interessante para empresas locais.

• Recomendamos ter um plano para ajustar

Gostaríamos de destacar a importância do trei-

as ausências que afetam o evento. Embora

namento prático ministrado pela Universidade

tenhamos telefonado e confirmado com

de Uppsala. Embora esse tipo de treinamento

todos os pesquisadores, houve uma taxa de

exija um investimento significativo de tempo e

ausência de 20%. Existem maneiras espe-

recursos, é fundamental começar. A interação

cíficas de atenuar esse problema? É seme-

com outras instituições que organizam even-

lhante a outros eventos? É um sintoma de

tos semelhantes reforça o desejo de garantir

um cenário de cidade grande ou algo mais?

que esse evento seja bem-sucedido e repre-

• A participação incentivada de “orientadores

senta a universidade de uma maneira positiva.

acadêmicos” (especialistas) é essencial no

Apesar de ter uma metodologia estabeleci-

processo de correspondência. Algumas

da para a organização do AIMday, a Uppsala

Além disso, nossa experiência com o AIMday
mostrou a importância de incluir um orientador acadêmico ou um especialista em cada
área do evento que trabalhará em estreita colaboração com o restante da equipe da organização. No nosso caso, nosso especialista era
um professor que não pôde estar presente em
todas as etapas do processo da organização;
portanto, tivemos algumas incompatibilidades
durante as sessões.
Thaís Bento e Silva USP

UMA DAS SESSÕES DO AIMday NA UFRGS
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entram em contato diretamente com os pes-

produtiva e as principais empresas. Essa estra-

informações do manual fornecido, discutindo

como perguntas foi muito complexo para as

quisadores para colaborar em uma situação

tégia foi eficaz na conexão de atores diferentes

detalhes com o representante da Uppsala, tes-

empresas e, em alguns casos, elas foram pro-

específica. As empresas da cadeia de laticí-

e complementares da mesma cadeia.

tando e analisando todas as etapas da organi-

postas como linhas de pesquisa.

nios não estão acostumadas a serem contatadas pela Universidade. O AIMday promoveu a
comunicação para criar um ambiente positivo
para a discussão de desafios nesse campo.

Em paralelo, planejamos promover outro
AIMday com foco no tema tecnológico, petroquímico. Entendemos que os principais esforços são conectar pesquisadores e represen-

Não tivemos a oportunidade de solicitar pre-

tantes de empresas às quais pertencem. Isso

viamente financiamento para apoiar a coo-

exige mais tempo alocado no acesso aos prin-

peração. No entanto, algumas possibilidades

cipais contatos de cada empresa. Encontrar as

foram discutidas durante o AIMday para verifi-

pessoas certas é um componente essencial

car possíveis investimentos em projetos futu-

da fase de planejamento do evento AIMday.

ros. Apoiado por uma agência governamental
local (SEBRAE), existe um programa que financia algumas atividades específicas, como
consultoria ou serviços tecnológicos para pequenas empresas.

O trabalho operacional foi relativamente fácil,
pois entendemos a metodologia e as etapas a
serem postas em prática ao longo do processo (uma experiência de aprender fazendo). Um
ponto importante a se destacar é o cronogra-

zação do AIMday. Traduzimos as informações
para o português e inserimos essas informações na plataforma para facilitar a comunicação e um estagiário auxiliou no gerenciamento
da plataforma. Considerando os futuros eventos do AIMday a serem realizados, seria muito
conveniente se a plataforma tivesse recursos
de tradução para outros idiomas.

Desde o início, o tópico do AIMday foi proposto e o desenho da convocação para empresas e pesquisadores começou. Além disso, a
Escola de Pós-Graduação da Faculdade de
Ciências Econômicas foi identificada como
um local adequado para o evento, pois continha salas individuais (salas de aula ou salas
de conferência), um auditório para o ato de

A transferência de conhecimento da Universi-

abertura e um local adequado para coffee-

dade de Uppsala para a UFRGS foi clara e as-

-breaks e interações. Também foi prioritário

sertiva. Aprendemos muitos detalhes impor-

que a qualidade construtiva do espaço cor-

tantes para garantir uma abordagem positiva

respondesse aos novos conceitos de tecno-

em cada etapa do processo. O AIMday provou

logia e inovação do evento.

ser uma metodologia útil para promover interações universidade-indústria. Assim, preten-

As empresas foram contatadas diretamente se
já houvesse algum relacionamento ou através

Em todas as oficinas, as percepções positi-

ma gerado automaticamente pela plataforma

vas e o entusiasmo foram evidentes. Muitos

AIMday. Após a otimização, foi necessário al-

pesquisadores interagiram entre si, pois não

terar partes menores do cronograma para fa-

se conheciam na universidade de origem vin-

cilitar a participação de alguns pesquisadores.

dos de diferentes áreas de pesquisa. O mes-

Além disso, detalhes de novos participantes

boraram com a fundação UVITEC, que forne-

mo aconteceu com as organizações externas.

envolvidos apenas alguns dias antes do even-

ceu uma pequena lista de empresas em po-

Observamos a participação de empresas pri-

to não puderam ser incluídos de última hora.

tencial interessadas no tópico.

vadas e de algumas entidades governamentais, demonstrando boa sinergia e abertura
em relação a futuras interações com os pesquisadores. Um resultado positivo foi a criação
do Observatório Regional de Laticínios, do qual
pesquisadores foram convidados a participar.
O principal canal usado para acompanhar a
discussão do AIMday foi por e-mail e telefone.

Dedicar tempo para explicar como o AIMday
funciona é essencial para o sucesso do evento. É necessário um pouco de flexibilidade
para garantir a máxima participação e compromisso. O contato com entidades externas
e pesquisadores internos foi feito principalmente por telefone. Tanto o público interno
quanto o externo receberam bem a proposta

Organizamos nosso AIMday em torno de uma

do AIMday. No entanto, observamos que al-

cadeia produtiva específica, contudo, o mais

gumas empresas e alguns pesquisadores não

interdisciplinar possível. Um aspecto impor-

estavam preparados para participar de even-

tante para convidar efetivamente represen-

tos como o AIMday.

tantes externos de empresas é o conhecimento prévio sobre os principais atores da cadeia

demos continuar usando a metodologia AIMday e a plataforma.
Ana Paula Matei UFRGS

3. 4 AIMday NA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA
O evento AIMday na Universidad Nacional de
Córdoba (UNC) foi realizado em 3 de outubro
de 2018. O tema do AIMday foi “materiais”. Os
participantes foram divididos em quatro categorias: acadêmicos/pesquisadores, representantes externos, moderadores de sessão
e funcionários. Sete empresas participaram.
As empresas enviaram 15 perguntas para consideração e revisão de especialistas da universidade. Dessas 15 perguntas, duas foram

da Secretaria de Ciência e Tecnologia (SECyTUNC) que se juntou à equipe e forneceu mais
contatos. Além disso, os organizadores cola-

A estratégia de convocação incluiu o desenho
de uma nota de convite enviada por correio para
os principais contatos de cada empresa (endereçada pessoalmente e não institucionalmente),
com acompanhamento por telefone para organizar reuniões presenciais. Como resultado, 6
das 7 empresas organizaram reuniões pessoais
para visitar o estabelecimento e definir o desafio. O processo de carregamento de informações da empresa (nome, dados, participantes e
desafio) para a ferramenta AIMday foi realizado
inteiramente pelos membros da empresa.

A Universidade de Uppsala forneceu o su-

semelhantes e apontaram para a mesma li-

Em relação ao processo de convidar pesquisa-

porte para executar o AIMday. Seguimos as

nha de pesquisa. O levantamento de desafios

dores, a divulgação foi realizada primeiramente
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concentrar o AIMday em um tópico específico

Um aspecto positivo é que o AIMday promo-

e as perguntas registradas pelas empresas

ve abordagens interdisciplinares para os de-

abrangiam um campo muito amplo. Isso foi um

safios. Ter maneiras diferentes de abordar um

desafio para o matchmaking. Após o AIMday,

problema permite resolvê-lo de maneira mais

não houve comunicação de acompanhamento

ágil e criativa.

para avaliar se pesquisadores e empresas per-

O AIMday permitiu que as empresas assumis-

com contatos pessoais e por correio geral às

de cada sessão estavam cientes das diferen-

maneceram em contato posteriormente.

autoridades e unidades de ligação das dife-

tes possibilidades de obter fundos.

Pelo lado positivo, o comitê organizador do

safios, o que ajudou a impulsionar novas ativi-

A avaliação do dia da reunião mostra que:

AIMday da UNC foi reconhecido como referên-

dades de colaboração com os pesquisadores

rentes faculdades. Também foram enviados
convites para os pesquisadores que foram in-

sem um papel proativo ao definirem seus de-

cia em vínculo tecnológico para todas as pes-

nos meses seguintes. Uma empresa solicitou

cluídos no banco de dados de pesquisadores

• As reuniões foram muito positivas; o objeti-

soas que participaram. O evento permitiu que

o desenvolvimento de um AIMday apenas

que haviam participado de um evento seme-

vo de discutir todos os desafios apresenta-

as empresas identificassem áreas para vincular

para eles, ou seja, para resolver vários de seus

lhante chamado UNC Conecta.

dos pelas empresas e propor novas intera-

empresa e universidade e as oficinas levaram a

desafios em sessões exclusivas.

ções foi cumprido.

um banco de dados de novos contatos.

A sessão de boas-vindas ou cerimônia de
abertura incluiu a presença do Reitor da

• A duração da reunião foi insuficiente; a par-

Novos desafios para o futuro incluem continuar

Comentários dos organizadores do AIMday:

usando a plataforma AIMday e obter subsídios

Faculdade de Ciências Econômicas e do

ticipação de todos os pesquisadores não foi

A Universidade de Uppsala nos treinou para

ou apoio financeiro, preparar pesquisadores e

Secretário de Ciência e Tecnologia da UNC.

possível ou ideal nas reuniões com mais de

executar o AIMday, sendo fornecido um ma-

empresas em novas habilidades para as reu-

Primeiro, as autoridades deram as boas-vindas

7 pesquisadores.

nual. A plataforma AIMday foi muito confortá-

niões e incorporar mais empresas e pesquisa-

vel de se trabalhar, principalmente graças à

dores no banco de dados

calorosamente aos participantes e agradeceram às empresas, por se aproximarem da universidade e aos pesquisadores por dedicarem
tempo para formar novas colaborações fora

• As empresas tiveram comparecimento perfeito. No entanto, apenas 80% dos pesquisa-

ajuda fornecida pela equipe da UUI antes de

dores compareceram.

cada processo. O formato de “um desafio em
uma hora” foi muito bem recebido e respeita-

da Academia. Em seguida, a metodologia de

Os seguintes aspectos foram apreciados pelos

do por todos os participantes no dia do even-

trabalho foi explicada antes da separação em

participantes:

to. Como sugestão, consideramos importante

• A duração de uma hora por desafio/oficina.

fazer uma boa introdução às empresas sobre

diferentes grupos.
Foram desenvolvidos três sessões e 15 desafios. A primeira sessão consistiu em 5 oficinas
paralelas, enquanto as outras duas sessões
consistiram em 4. Um moderador e uma secretária participaram de cada uma das reuniões.
O coffee-break ocorreu no salão central da

Maria Lorena Talbot UNC

como definir cada um dos desafios, que são
• Realização de sessões simultâneas na

muito simples de carregar na plataforma.

universidade.
• Coordenação de reuniões de especia-

3 . 5 AI M d ay NA U N IVE R S I DAD
NAC I O NAL D E L LITO R AL
O evento AIMday na Universidad Nacional del

Nossa equipe de design utilizou o manual gráfi-

Litoral (UNL) foi realizado em 27 de feverei-

co fornecido para aplicar a marca e outras defini-

ro de 2019. O tema do AIMday foi Inovação e

listas para moderar o relacionamento

ções aos convites enviados a todos os participan-

Otimização de Processos Produtivos na Região

universidade–empresa.

tes e um banner vertical, localizado na entrada

de Santa Fe. Os participantes incluíram aca-

Escola de Pós-Graduação da Faculdade de

A plataforma AIMDay é amigável, intuitiva e

do corredor central da Escola de Pós-Graduação

dêmicos/pesquisadores, representantes ex-

Ciências Econômicas. Foi um espaço de inter-

completa. Foi fácil usar o sistema, realizar as

da Faculdade de Ciências Econômicas.

ternos, representantes de outro parceiro do

câmbio entre os pesquisadores, os represen-

reuniões e agendar os eventos. Acima de tudo,

O contato com entidades externas e pesqui-

tantes das empresas e a equipe organizadora

a dinâmica do AIMday, baseada na demanda

sadores internos foi feito primordialmente

do AIMday.

das empresas, foi excelente.

pessoalmente ou por telefone. Tanto o públi-

Embora não houvesse oportunidade de bus-

Houve também alguns aspectos difíceis. Antes

co interno quanto o externo receberam bem a

O tema do AIMday foi proposto no início de ou-

car fundos antes do AIMday, os facilitadores

do evento, foi difícil para a equipe organizadora

proposta do AIMday.

tubro de 2018, com foco na realização de um

projeto LISTO, e cinco empresas. Após a consolidação por similaridade, as perguntas foram
organizadas em 7 sessões.
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presenciais. Para definir os desafios, foram rea-

surgimento de soluções alternativas com alto

O AIMday começou com uma breve visita às

lizadas reuniões pessoais na FIQ–UNL com re-

nível de consenso entre as partes.

instalações de pesquisa da ORT, seguida de

presentantes de 4 das 5 empresas que depois
participariam do evento AIMday.

O formato de enfrentar o desafio em uma hora
foi muito bem recebido por todos os partici-

Quando o registro foi fechado, os participantes

pantes durante o evento. É importante fazer

do setor propuseram nove perguntas. Depois

uma boa introdução às empresas sobre como

foi realizado o trabalho de identificação e con-

definir cada desafio, que é muito simples de

tato com os cientistas seguindo uma estraté-

carregar na plataforma AIMday. A equipe da

gia clara. Essa estratégia consistiu em com-

UNL trabalhou de maneira muito confortável

encontro entre a UNL e as indústrias da região

binar o tema principal de cada pergunta e os

e amigável com a plataforma AIMday, graças

de Santa Fe, com o objetivo principal de solu-

pesquisadores especialistas nesse assunto.

à ajuda fornecida pela equipe da UU antes e

cionar problemas de otimização e inovação de

Uma vez identificados, foram iniciados telefo-

depois de cada processo. A orientação du-

processos produtivos.

nemas e e-mails entre os cientistas escolhidos

rante cada etapa da organização ajudou a

e a equipe organizadora do AIMday.

evitar atrasos.

EQUIPE ORGANIZADORA DO AIMday DA UNL

Uma vez definidos o tema e os objetivos centrais, iniciou-se o desenho da convocação de

A maioria das sessões do AIMday foi positiva e

empresas (meados de outubro a fins de no-

as percepções foram claras. Foram alcançados

vembro). A convocação e o processo de esco-

os objetivos de discutir todos os desafios das

lha dos cientistas da UNL foram abertos desde

empresas e propor novas formas de interação.

a primeira semana de dezembro até a semana

Havia muitas áreas específicas nas quais a FIQ–

anterior ao evento. Foi selecionado um espaço

UNL prestava consultoria às empresas para re-

adequado para o evento, com salas individuais

solver os desafios. Foi feita uma conexão en-

e uma área para coffee-break e interações en-

tre os pesquisadores e os representantes da

tre os participantes.

empresa para prosseguir com as sugestões

O trabalho de identificação e contato das empresas foi realizado seguindo duas estratégias.

finais. O acompanhamento após a discussão
do AIMday foi organizado por e-mail e telefone.

Oscar Quiroga UNL

taram-se e o líder da equipe se apresentou
posteriormente, dando instruções a serem
seguidas para uma discussão organizada. A
introdução formal de cada participante foi seguida de uma apresentação dos desafios da
indústria de laticínios uruguaia. Cada apresentação foi seguida de uma discussão técnica
dos pesquisadores, incluindo possíveis mecanismos de financiamento.
Como os pesquisadores participantes eram
todos do mesmo grupo de pesquisa em bio-

3 .6 AI M d ay NA U N IVE R S I DAD

las. Isso nos permitiu tomar decisões em grupo

O RT U RU G UAY

e entender melhor os problemas levantados.

O AIMday na Universidade ORT (ORT) foi realizado em 5 de outubro de 2018. O tema do
AIMday foi Inovação em Laticínios. Os participantes incluíram acadêmicos/pesquisadores,

Não tivemos a oportunidade de solicitar previamente financiamento para apoiar a cooperação. No entanto, algumas possibilidades foram discutidas durante o AIMday para verificar

representantes externos, moderadores e organizadores. Os participantes externos foram

Química (FIQ-UNL) contatou alunos da UNL

se para os representantes das empresas e dos

oriundos de 4 empresas representantes da

por meio da rede do LinkedIn, que trabalha-

pesquisadores. A forma padronizada de traba-

cadeia de laticínios. Quatro perguntas foram

vam em empresas da região de Santa Fe.

lho permitiu que a reunião fosse mais fluida e

submetidas pelas empresas.

Em segundo lugar, o chefe da Secretaria de

dinâmica, onde ambas as partes estabelece-

Relações com o Meio Ambiente da FIQ-UNL

ram uma conexão rapidamente.

A organização foi desenvolvida conforme discutido nas reuniões anteriores do projeto. Foi

O AIMday é muito útil de várias maneiras. Para

organizado um cronograma com datas e foram

começar, a metodologia enfatizada permite

identificadas pessoas relevantes da indústria

formalizar contatos entre as empresas e os

e da academia. Foram enviados e-mails para

A estratégia incluiu o desenho de uma nota

pesquisadores. Além disso, a forma de tra-

confirmação com data e hora definidas, e foi

de convite enviada por e-mail para os gradua-

balhar permite orientar a interação entre as

desenvolvida uma página da web pela qual

dos da FIQ–UNL e, em seguida, o acompa-

partes para manter o foco das intervenções

pesquisadores e membros da empresa pude-

nhamento por telefone para realizar reuniões

no problema apresentado, promovendo o

ram se inscrever para o evento.

rações anteriores.

tes. Após 15 minutos, os participantes sen-

grupo inteira em vez de várias reuniões parale-

A metodologia AIMday foi de grande interes-

empresas com as quais havia histórico de inte-

ção e conversa informais entre os participan-

tecnologia, decidimos realizar uma reunião de

Primeiramente, a Faculdade de Engenharia

ficou encarregado de entrar em contato com

um coffee-break no qual houve uma introdu-

SESSÃO DO AIMday NA ORT
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possíveis investimentos em projetos futuros

confiança entre as duas entidades. Convidamos

Não tivemos a oportunidade de solicitar pre-

com o apoio da Agência Nacional de Pesquisa

as empresas por e-mail e elas concordaram

viamente financiamento para apoiar a coope-

e Inovação.

em fazer parte do AIMday da ORT em outubro.

ração. No entanto, algumas possibilidades fo-

Acreditamos que o conceito AIMday é uma

ram discutidas durante o AIMday para verificar

boa metodologia para conectar pesquisadores

possíveis investimentos em projetos futuros.

Nossa equipe de design utilizou o manual gráfico fornecido pela Universidade de Uppsala
para aplicar a marca AIMday e outras definições a todos os materiais usados para promover o evento. O suporte fornecido para a

com empresas. O processo está bem organizado em tarefas com objetivos claros.

Convidamos um funcionário da ANII, a Agência

SESSÃO DO AIMday NA UCU

Nacional de Pesquisa e Inovação uruguaia
(http://www.anii.org.uy/) para falar sobre sub-

No entanto, nossa experiência com o site não

aplicação dos gráficos funcionou bem e de-

sídios do governo projetados para financiar

foi a ideal. Tivemos problemas para coletar

cidimos imprimir um rolo com os logotipos

projetos de inovação que promovam a cola-

informações e solicitar que as empresas nos

AIMday, LISTO e ORT e o slogan “acelerando

boração entre a indústria e a academia para

fornecessem informações. Para contornar isso,

Enrique Topolansky ORT

a inovação”. Escolhemos um modelo no re-

3 .7 NA U N IVE R S I DAD

resolver desafios dentro da indústria. Este foi

CATÓ LI CA D E L U RU G UAY

executamos os processos offline e, posterior-

positório do projeto e adicionamos os logoti-

um ótimo complemento para a atividade, pois

mente, preenchemos o site. Da próxima vez,

proporcionou continuidade a todos os envol-

usaríamos uma maneira mais privada de reu-

pos apropriados. A Universidade de Uppsala
forneceu o suporte para executar o AIMday.

O AIMday na Universidad Católica del Uruguay

vidos, principalmente em projetos que ainda

nir os desafios, de modo a fornecer à empresa

Seguimos as informações do manual forneci-

(UCU) foi realizado em novembro de 2018.

seriam iniciados.

um “ambiente controlado” para revelar seus

do, discutindo detalhes com o representante

O tema do AIMday foi O futuro da produção.
Os participantes foram divididos em represen-

Acreditamos que o dia da reunião de fato foi

problemas.

da Uppsala, testando e analisando todas as
etapas da organização do AIMday. O supor-

tantes de indústrias, acadêmicos/pesquisado-

um sucesso, porque todos apareceram, par-

No Uruguai, não é comum as empresas en-

te ao processo foi muito bom. A equipe de

res, moderadores e representantes de órgãos

ticiparam e a conversa continuou além das

trarem em contato com a academia para en-

Uppsala estava sempre pronta para ajudar e

governamentais.

reuniões programadas originalmente. Duas

contrar soluções para seus problemas. Isso

empresas trouxeram seu produto para com-

tem várias explicações históricas. Por vários

O processo de trabalho foi bem-sucedido,

partilhar com todos e terminamos o dia traba-

anos, tínhamos apenas uma universidade, a

embora complicado em algum momento.

lhando em networking com esses produtos.

estatal que focava em pesquisa fundamen-

A experiência do AIMday foi positiva como

tal. Há pouco mais de 35 anos, foram criadas

evento comunitário em relação aos outros seis

universidades privadas. A principal função das

eventos do LISTO AIMday. O evento foi com-

instituições privadas era o ensino e, lentamen-

partilhado nas redes sociais e foram feitas

te, começaram a desenvolver capacidades de

anotações em periódicos, além de pôsteres

pesquisa e a UCU não é exceção. Nos últimos

e faixas em diferentes partes da universidade

15 anos, a UCU formou pesquisadores em dife-

anunciando o evento.

rentes áreas com a capacidade de aplicar co-

dar conselhos. Participamos dos seminários
on-line e tivemos várias chamadas diretas de
apoio e trocas de e-mail, por exemplo, para
obter ajuda na configuração do site que não
era fácil de usar. Por fim, usaremos a versão
em espanhol do formulário de avaliação com
os logotipos para perguntar aos participantes
a opinião deles sobre o AIMday.

Descobrimos que havia muitas empresas que
queriam participar do AIMday, mas não queriam compartilhar seus desafios com as outras
enviando-os a um site. Explicamos que o objetivo da atividade era compartilhar um diálogo
aberto, mas alguns deles eram muito rigorosos

Para o nosso AIMday, decidimos simplificar a

sobre os concorrentes aprenderem sobre seus

metodologia, porque temos um pequeno nú-

desafios. Apesar disso, cumprimos nossa meta

mero de pesquisadores. Nós nos conhecemos

de ter cinco empresas apresentando desafios

Conseguimos posicionar a marca como um

muito bem e os assuntos em que estamos tra-

na atividade. As empresas que apresentaram

evento de integração para empresas com a

balhando. Não houve necessidade de abrir um

desafios eram diferentes em tamanho, receita e

academia, capaz de gerar instâncias de ino-

edital aberto para pesquisadores. Em vez dis-

anos de mercado, resultando em uma atividade

vação e mudança. A metodologia de traba-

so, convocamos uma reunião para apresentar

muito interessante e variada. Nosso objetivo era

lho e a padronização dos processos incluem

o AIMday. Algo semelhante aconteceu com as

ter cinco empresas, porque na UCU os pesqui-

os principais conhecimentos que obtivemos,

empresas; tínhamos relacionamentos anterio-

sadores da indústria de alimentos são escassos

tendo agora a capacidade de aplicá-los em

res que contribuíram para um forte senso de

e queríamos fornecer resultados tangíveis.

eventos futuros.

nhecimento e impacto em nossa comunidade.
Catherine Krauss UCU
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QUANTITATIVA

Todos os sete eventos do AIMday sediados

do cartão de evento de cada universidade pro-

no contexto do projeto LISTO foram avaliados

duzido na fase de inscrição pela plataforma do

para analisar o impacto dos eventos de duas

site do AIMday e do relatório final. Os dados

perspectivas: por um lado, a experiência das

referentes ao número total de participantes,

equipes organizadoras; por outro, o feedback

representantes de empresas/organizações e

coletado pelos pesquisadores participantes e

pesquisadores foram retirados dos dados reais

funcionários das empresas.

relatados por cada organizador.
Foram realizadas análises quantitativas e qualitativas com base em pesquisas utilizando

4 . 1 M E TO D O LO G IA
A coleta e análise dos dados foram realizadas
com base em três instrumentos diferentes: a
plataforma do site AIMday, o relatório de avaliação dos organizadores (com base em um
formulário comum) e as avaliações dos par-

formulários de avaliação (questionários) que
os organizadores e participantes foram solici-

organizadores a preencher o formulário de

tados a preencher. Os questionários incluíram

avaliação dos participantes. Foram utilizados

perguntas abertas e fechadas, permitindo que

questionários em espanhol e português, con-

os resultados finais incluíssem comentários e

forme apropriado (ver Anexo 4). Inicialmente,

PRINCIPAIS ÍNDICES

sugestões, fazendo referência a experiências

o questionário perguntou o papel do partici-

Como primeira abordagem, foram compu-

pessoais.

pante na reunião e incluiu as seguintes ques-

tados índices para todos os pilotos latino-a-

tões: 1) Formato de conferência (C); 2) Novos

mericanos do AIMday, incluindo: número de

conhecimentos sobre os tópicos adquiridos

eventos do AIMday; número total de partici-

(C); 3) Novos contatos conquistados (C); 4)

pantes; número de pesquisadores; número de

Discussões relevantes para o seu trabalho (C);

representantes de empresas/organizações;

5) Recomendar o AIMday aos colegas? (C); 6)

número de empresas; número de perguntas

Participar de futuras conferências AIMday?

abordadas; e número de oficinas ou sessões

(C); 7) Número de oficinas assistidas? (O/C); 8)

realizadas. Índices combinando os sete even-

Como as informações sobre o AIMday chega-

tos são mostrados na Tabela 1

ticipantes (com base em um questionário co-

Formulário de avaliação dos organizadores: O

mum). As avaliações dos participantes foram

mesmo formulário de avaliação foi utilizado

compiladas pelos organizadores e incluídas

por todos os parceiros e consistiu em pergun-

nos relatórios. Os principais índices foram ex-

tas abertas (O – open) e fechadas (C – closed).

traídos das três fontes diferentes. A plataforma

O questionário foi elaborado para avaliar: (i)

de registro de sites do AIMday forneceu uma

Experiências gerais e conclusões da organiza-

imagem inicial mostrando problemas espe-

ção e execução do AIMday (O); (ii) Resultados e

cíficos que as empresas ou organizações es-

avaliação (C); (iii) Aplicação do conceito AIMday

tavam interessadas em resolver ou conhecer

(O); (iv) Aplicação da marca AIMday (O); (v)

mais, bem como o número de pesquisadores

Transferência de know-how da UU Innovation

interessados que se inscreveram para partici-

(O). Além disso, solicitou informações gerais,

par da análise desses problemas. Os relatórios

como universidade, tema, data, líder do proje-

dos organizadores fornecem os dados reais

to, lista de participantes e informações sobre

sobre os participantes, perguntas abordadas e

ações de promoção/divulgação adotadas.

oficinas de 1 hora realizadas.

O formulário de avaliação foi fornecido pela

Em relação ao número de perguntas enviadas,

Uppsala University Innovation. (Ver Anexo 3)

ram ao participante (O); 9) Maneiras de melhorar o formato da conferência (O); 10) Outros
comentários (O). Organizadores de três univer-

4 . 2 R E S U LTAD OS

TABELA 1

PRINCIPAIS ÍNDICES DE TODOS OS EVENTOS DO AIMday

COMBINADOS.

Número de eventos AIMday

7

Número total de participantes

361

interesses deles no AIMday (ver Anexo 5). Os

Número de pesquisadores

132

formulários de avaliação dos participantes em

Número de representantes de empresas/
organizações

93

Número de empresas/organizações

40

sidades parceiras incluíram perguntas adicionais especificamente relacionadas à matéria e

inglês foram preparados pela equipe de garantia de qualidade do projeto LISTO e tradu-

empresas/organizações participantes e ofici-

Formulário de avaliação dos participantes:

zidos para os idiomas espanhol ou português

Número de perguntas submetidas

79

nas programadas, foram coletados números

Os participantes foram convidados pelos

pelos organizadores, conforme apropriado.

Número de oficinas ou sessões realizadas

59
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A seguir, são mostrados na Figura 4.1 os índi-

FIG. 4.2

PERFIL DOS PARTICIPANTES – DISTRIBUI-

envolveram autoridades externas (ou seja,

ces relacionados a cada universidade parceira.

ÇÃO DOS DIFERENTES PAPEIS EXPRESSOS EM POR-

convidados de outros parceiros do LISTO) e

CENTAGEM DO NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES.

autoridades universitárias. Algumas universidades convidaram funcionários e represen-

PRINCIPAIS ÍNDICES CORRESPONDENTES AOS EVENTOS AIMday ORGANIZADOS POR CADA UNIVERSIDADE PARCEIRA DA

AMÉRICA LATINA.

tantes de agências de financiamento locais ou

100

nacionais para identificar possíveis maneiras

18%

de financiar projetos ou estudos, conforme in-

90
80

36%

6%

lidade do Projeto LISTO.

70
60

14%

50

centivado pelos compromissos de sustentabi-

AVALIAÇÃO DOS PARTICIPANTES

Os formulários de avaliação foram preenchi-

40

26%

30

dos por 206 participantes, incluindo pesqui-

20

sadores, representantes da indústria, alunos,

10

entre outros. Para os fins da presente análise,
apenas as avaliações feitas por pesquisadores

0
UNC

UNL

UFPE

UFRGS

USP

ORT

UCU

Pesquisadores

da academia e representantes da indústria são

Indústria

apresentadas.

Nº total de participantes

Representantes Emp./Org.

Nº de perguntas submetidas

Alunos

Pesquisadores

Nº de empresas/organizações

Nº de oﬁcinas

Convidados
Equipe

A Figura 4.3 mostra a porcentagem de respostas positivas para cada uma das sete perguntas fechadas: Q1 Formato da conferência, Q2

Em relação ao número de participantes, a

em colaborar com a indústria. Algumas uni-

Figura 4.2 mostra a distribuição percentual

versidades tinham um número muito maior

das seguintes categorias: Pesquisadores das

de pesquisadores interessados nas pergun-

Universidades; Representantes de empresas/

tas apresentadas sobre os representantes dos

organizações; Alunos (PhD e MSc); Convidados

setores presentes (UNC acima de 23%, UFPE

(autoridades, entidades interessadas, visitan-

acima de 50%). No entanto, isso pode ser de-

tes de outras universidades); e Equipe (apre-

vido a fatores como o evento que está sendo

sentadores,

organizadores,

organizado nas universidades (pesquisadores

etc.). Os resultados mostram um número total

em seu local de trabalho) e a disponibilida-

de envolvimento dos principais participantes

de específica de cada grupo de participantes

(pesquisadores da academia e representantes

para participar do evento (agendas pessoais

da indústria) em mais de 60%. Quase todos os

considerando outros compromissos). Deve ser

parceiros relataram um número maior de pes-

observado que os alunos de mestrado e dou-

quisadores entrando e participando do AIMday

torado foram contados separadamente dos

Em relação ao número de funcionários envol-

e participariam novamente em futuras

do que representantes da indústria de empre-

pesquisadores, embora o envolvimento deles

vidos em cada evento do AIMday, os números

iniciativas.

sas ou organizações relacionadas ao tópico

nas perguntas específicas abordadas tenha

refletem principalmente o tamanho diferente e

do AIMday. Esta é uma primeira evidência de

sido incentivado.

a capacidade geral de pesquisa da universida-

moderadores,

capacidade de pesquisa suficiente e interesse

Novos conhecimentos sobre os tópicos adquiUma lista de empresas e organizações parti-

ridos, Q3 Novos contatos feitos, Q4 As discus-

cipantes dos eventos AIMday está incluída no

sões foram relevantes para o seu trabalho?, Q5

Anexo 2. Uma empresa, a Promedon Company

Você recomendaria o AIMday aos colegas?,

de Córdoba, Argentina, enviou perguntas e

Q6 Você participaria de futuras conferências

participou de dois eventos do AIMday em dois

do AIMday? e Q7 De quantas oficinas você

países diferentes: o AIMday organizado pela

participou?

UNC em Córdoba, Argentina, e o AIMday or-

As principais observações incluem:

ganizado pela USP em São Paulo, Brasil. Isso
é evidência de que a colaboração com univer-

• Os representantes da indústria e da acade-

sidades está incluída na agenda regular de al-

mia responderam 100% positivamente às

gumas empresas internacionais.

perguntas Q5 e Q6, indicando total satisfação com a atividade. Eles recomendariam

de organizadora. Os participantes convidados

• Mais de 90% dos acadêmicos e mais de
95% dos representantes da indústria indicaram que adquiriram novos conhecimentos,

37
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DISTRIBUIÇÃO DAS RESPOSTAS POSITIVAS

(SIM) OU NOTA MÁXIMA (MUITO BOM OU SUPERIOR)
ÀS PERGUNTAS Q1 A Q7 PARA O AIMday DE CADA
PARCEIRO, EXPRESSAS COMO PORCENTAGEM DO
TOTAL DE RESPOSTAS.

unc

100
80
60

Para alcançar uma visão geral do cenário pilo-

Além disso, o questionário dos participantes

foram relevantes para seu trabalho (Q2, Q3

40

to do AIMday na América Latina, as respostas

incluiu duas perguntas abertas: Q9: De que

e Q4). Essas respostas muito positivas re-

20

combinadas para as perguntas Q1 a Q6 de to-

maneira você acha que o formato da confe-

dos os sete eventos, separadas por pesquisa-

rência pode ser alterado para melhorá-lo? e

dores e representantes do setor e expressas

Q10, Quaisquer outros comentários. São apre-

80

em porcentagem de respostas positivas, são

sentadas respostas relevantes agrupadas para

60

ilustradas na Figura 4.4. Em média, os pes-

ambas as perguntas. Em relação à Q9, as res-

40

quisadores acadêmicos indicaram ter adqui-

postas foram organizadas de acordo com o

20

rido novos conhecimentos cerca de 10% me-

fato de comentários e sugestões abordarem o

nos que os representantes da indústria (Q2).

formato da dinâmica do evento.

novos contatos e as discussões realizadas

0

fletem as sinergias e a complementaridade
que ambos os setores, academia e indús-

unl

tria, podem alcançar.
• As perguntas Q1 e Q7 se referiam à estrutura do AIMday e todos os participantes
ficaram muito satisfeitos com o formato e
conceito do evento AIMday. As diferenças

ufpe

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Por sua vez, os representantes da indústria

100

demonstraram uma satisfação mais de 15%

80

mente estão relacionadas ao tamanho da
respectiva universidade e à população do
país, as respectivas capacidades de pesquisa e a maturidade de suas respectivas

60

menor com o formato do evento (Q1), princi-

40

palmente relacionado ao formato de 1 hora e

20

ao fato de não ter nenhuma preparação prévia

0

relações universidade-indústria e ecossistema. Os participantes não ficaram total-

Q2

100

0

observadas entre os parceiros provavel-

Q1

ufrgs

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

sobre a dinâmica do evento, conforme indicado pelas respostas à pergunta em aberto “De

100

que maneira você acha que o formato da con-

mente satisfeitos com o formato do evento

80

e indicaram que gostariam de mais tempo

60

ferência pode ser alterado para melhorá-lo?”,

40

mostrada abaixo. Ambos os grupos apresenta-

20

ram uma resposta de satisfação de 100% com

para discussões.

0

• Os representantes da indústria de algumas
universidades (UNC, UCU) responderam
100% positivamente a todas as perguntas,

usp

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

evento incluíram: tempo adicional para discussões; inclusão de reuniões informais; formato redondo (não formato de sala de aula);
mais tempo para estudar o caso; envolver
mais atores acadêmicos; fornecer informações e a agenda de antemão; fornecer um
guia de discussão em grupo; fornecer mais
informações sobre o problema a ser tratado
na sessão; oportunidade anterior de preparar a reunião.

tas positivas muito semelhantes em relação
100

a novos contatos conquistados e discussões

80

indicando a importância que esses setores

a atividade (Q5 e Q6) e apresentaram respos-

• As respostas abordando o formato do

relevantes para o trabalho (Q3 e Q4)

60

produtivo/privado atribuem a abordagens

40

como o AIMday.

20
0

FIG. 4.4.
Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

RESPOSTAS COMBINADAS DE PESQUISADORES PARTICIPANTES

E REPRESENTANTES DA INDÚSTRIA PARA TODOS OS EVENTOS DO AIMDAY REALIZADOS

Formato do evento

ort

100

100

80

Você
participaria
de futuros
AIMDays?

60
40
20
0

ucu

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

40

Novos conhecimentos

20
0

Você
recomendaria
o AIMDay?

60

Indústria

60

100
80

Pesquisadores

80

40

Novos contatos
Pesquisadores

20
0

Q1

Q2

Q3

Q4

Q5

Q6

Q7

Discussão relevante
para o trabalho

Indústria
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AIM day EM NÚMEROS: ANÁLISE QUANTITATIVA

academia e indústria deve continuar; adorei

Como observado qualitativamente, a indús-

evento incluem: falar previamente sobre

todo o evento desde a organização até as es-

tria ofereceu um número maior de respostas

tos com o formato do AIMday. Várias suges-

confidencialidade ou acordos/patentes dos

colhas de temas e profissionais; parabéns pela

positivas do que a academia em alguns tipos

tões foram feitas com o objetivo de melhorar

assuntos discutidos; manter uma lista de

iniciativa, ela pode ser replicada para outros

de interações, como: cursos, eventos e trei-

a plataforma do site do AIMday e a ferramen-

informações e dados que possam facili-

temas.

namentos, serviços de tecnologia, consulto-

ta de back office. Todos os organizadores

ria e assessoria e formação de alunos (bolsas,

apontaram o bom apoio recebido da equipe

estágios), pelo menos nos casos na UFRGS

da Universidade de Uppsala, em termos de

e UNL Além disso, os entrevistados dessas

disponibilidade, instruções e dedicação.

• As respostas abordando a dinâmica do

tar a discussão; organizar uma sessão de
monitoramento para analisar o progresso;
promover mais dessas reuniões de forma
obrigatória; preparar melhor as empresas;
maior difusão do evento; realizar o evento
periodicamente.

Três universidades (UFRGS, USP e UNL) adicionaram mais uma ou duas perguntas ao avaliar os participantes em seus eventos AIMday,
a fim de entender melhor as necessidades e
os interesses das partes interessadas envolvidas. A Figura 4.5 mostra as respostas dos

Em relação à Q10, quaisquer outros comen-

participantes a uma pergunta comum feita por

tários, as respostas incluíram: o vínculo entre

essas três universidades.

duas universidades não demonstraram interesse no licenciamento de tecnologia como
forma de interação, um resultado alinhado
às opiniões atuais sobre as colaborações
academia-indústria.
Como observação final, a UFRGS incluiu uma

FIG. 4.5.

LUSTRAÇÃO DAS RESPOSTAS À PERGUNTA SOBRE INTERESSE EM TIPOS DE INTERAÇÕES

pergunta adicional em seus questionários para

APRESENTADAS POR TRÊS ORGANIZADORES DO AIMDAY. PORCENTAGEM DE RESPOSTAS POSITIVAS

os participantes, com o objetivo de compreen-

(SIM OU NOTA MÁXIMA), DISCRIMINADAS NAS RESPOSTAS DE ACADÊMICOS E REPRESENTANTES DA

der melhor os tópicos específicos que interes-

INDÚSTRIA.

savam à indústria de laticínios convidada no

Que tipo de interação você estaria interessado em ter conosco?

AIMday. Dois tópicos resultaram em mais de
50% de interesse dos entrevistados: Sistemas

Projetos de P&D

de Produção e Qualidade do Leite e Futuro da
Cadeia do Leite (dados não mostrados).

Cursos, eventos, treinamentos
Serviços tecnológicos

AVALIAÇÕES DOS ORGANIZADORES

• Todos os participantes ficaram muito satisfei-

• As universidades organizadoras informaram sobre as diferentes maneiras de usar e
promover a marca AIMday. Todos usaram a
marca em banners, crachás e outros materiais, seguindo o manual gráfico fornecido.
• A transferência de know-how da Universidade
de Uppsala, iniciada com as sessões de
treinamento no Encontro de Montevidéu, em
abril de 2018, foi bem-sucedida. Foi fornecido
suporte adicional por meio de reuniões via
Skype e e-mail. Após a conclusão do evento,
os organizadores destacaram os principais
temas de conhecimento obtidos, como
metodologia de trabalho e padronização de
processos, além dos detalhes específicos
apontados para garantir resultados positivos.

Todos os sete parceiros latino-americanos

Consultoria, assessoria

elaboraram um relatório de avaliação dos or-

• Todos os parceiros organizadores do

ganizadores, completando as informações ne-

AIMday relataram os métodos de promo-

cessárias para as cinco perguntas abertas e a

ção/divulgação e os meios de comunicação

única pergunta fechada sobre os resultados e

utilizados e forneceram inúmeras fotografias

a avaliação de: (i) o evento; (ii) dados associa-

do evento (dados não apresentados aqui).

dos aos índices apresentados anteriormente

Como observado e discutido posteriormente por

(ver acima); e (iii) percepção dos participantes.

todos os parceiros do Projeto LISTO na Reunião

Acadêmica

Uma ampla gama de reflexões e sugestões

de Uppsala em abril de 2019, as universidades

Indústria

sobre as questões abertas comuns foram re-

latino-americanas já estavam usando alguns

cebidas. No entanto, em termos gerais, todas

instrumentos para facilitar a abordagem entre

as universidades organizadoras concordaram

universidade e empresas, mas o AIMday trouxe

com o seguinte:

um método mais estruturado, projetado para oti-

Licenciamento de tecnologia
Formação de estudantes
(bolsas, estágios)
Outros

UFRGS

USP

UNL

mizar os resultados que podem ser alcançados
a partir desses eventos de aproximação.
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4 .3 CO N C LU SÕ E S

AIM day EM CONTEXTO: ANÁLISE
QUALITATIVA E COMPAR ATIVA

Embora uma análise detalhada de cada
AIMday e comparações aprofundadas entre

Este capítulo apresentou uma análise geral da

os próprios eventos estejam além do escopo

colaboração universidade-indústria, confor-

deste capítulo, os dados disponíveis revelam

me retratada pelos resultados da realização

claramente algumas oportunidades de me-

Este capítulo inicialmente apresenta uma aná-

sociedade ao redor. Segundo as informações,

de eventos AIMday em sete universidades da

lhoria. Em relação ao formato do evento, des-

lise da situação real das interações universi-

todos os parceiros possuem um Escritório de

Argentina, do Brasil e do Uruguai.

tacamos: a inclusão de sessões informais, o

dade-indústria de cada parceiro LISTO, bem

Transferência de Tecnologia (TTO – Technology

fornecimento da agenda e informações mais
O objetivo dos relatórios de avaliação produ-

como as metodologias aplicadas. Essas meto-

Transfer Office), ações que vinculam pesquisa-

aprofundadas sobre cada sessão com antece-

zidos pelas universidades latino-americanas

dologias são comparadas com o AIMday para

dores a empresas, ações para levantamento de

dência e o fornecimento de um guia de dis-

que organizaram e sediaram os eventos pi-

fornecer uma análise mais contextualizada da

demandas do setor produtivo e levantamento

cussão em grupo. Em relação à dinâmica do

loto do AIMday foi o de promover uma troca

efetividade de diferentes ferramentas. Por fim,

de ofertas do setor acadêmico, programas de

evento, destacamos: discussão anterior so-

de conhecimentos sobre o uso da metodo-

os capítulos resumiram as lições aprendidas

geração de negócios, apoio/assistência a em-

bre questões de confidencialidade ou acor-

logia AIMday, vista como uma ferramenta

por cada um dos parceiros latino-americanos

preendedores e programas de treinamento de

dos/patentes, fornecimento de uma lista de

importante para promover a colaboração

na aplicação do AIMday.

interação.

informações e dados que possam facilitar a

universidade-indústria.

discussão, agendamento de uma sessão de

Além disso, todos os países financiam empre-

Os resultados revelam que todos os sete even-

monitoramento para acompanhar o progres-

sas no nível do governo nacional (Fig. 5.1) e

tos AIMday foram realizados com sucesso e

so da colaboração e oferta regular de eventos

5 . 1 ANÁLI S E DA S I NTE R AÇÕ E S

renderam respostas muito positivas por parti-

AIMday.

U N IVE R S I DAD E – I N D Ú STR IA
R E AI S

cipantes e organizadores. As atividades foram
comunicadas nos sites dos parceiros, mídias
sociais e veículos de imprensa. Além disso, o

Laura Diaz Arnesto ORT
e José Luis Duarte
Ribeiro UFRGS

Para conhecer a situação de cada parceiro,

sucesso pode ser visto, já que algumas das

foi realizada uma breve pesquisa on-line para

universidades envolvidas já repetiram a expe-

conhecer as estruturas de trabalho e algumas

riência, organizando outro AIMday.

interações realizadas por cada parceiro. Os resultados são apresentados abaixo. Para uma
melhor compreensão, cores diferentes foram
usadas para identificar grupos de parceiros:
azul claro para a Argentina (UNL e UNC), verde para o Brasil (UFPE, USP e UFRGS), vermelho para o Uruguai (UCU e ORT) e laranja
na Europa. Além da Universidade de Uppsala
(UU), essa comparação também inclui dados
das segunda e terceira universidades parceiras
europeias no projeto LISTO: a Universidade de
Groningen, na Holanda (RUG) e a Universidade
de Valladolid, na Espanha (UVa).
Todos os parceiros atribuem grande importância à interação da instituição com a

apenas dois parceiros não têm financiamento
regional (Fig. 5.2). É por isso que quase todos
os parceiros aconselham as empresas a ter
acesso a créditos e subsídios (Fig. 5.3).
FIG. 5.1.

SEU PAÍS TEM FINANCIAMENTO

NACIONAL PARA EMPRESAS?

sim

ucu

ort

unc

ufpe

unl

usp
ufrgs

rug
uva

uu

Argentina
Brasil
Europa
Uruguai

44

COOPER AÇÃO UNIVERSIDADE–INDÚSTRIA NA AMÉRICA L ATINA

FIG. 5.2.

SEU PAÍS TEM FINANCIAMENTO

REGIONAL PARA EMPRESAS?

sim

ceiros) (Fig. 5.5) e fórum/espaço onde é propotenciais investidores (Fig. 5.6).
ufpe

uu

apoiar os parceiros uruguaios no fortalecimento dessas áreas de trabalho.

ufrgs

Europa
Uruguai

FIG. 5.4.

PARA ACESSAR CRÉDITOS E SUBSÍDIOS?

não possui uma área de marketing tecnológico (Fig. 5.9), mas são identificadas como áreas

usp

de desenvolvimento futuro. Nesse sentido,
ufrgs

unl

os parceiros com mais experiência em cada
assunto poderiam apoiar aqueles com menos

ufpe
uva

experiência.

uu

Argentina
Brasil

FIG. 5.8.

SUA INSTITUIÇÃO POSSUI

ACELERADORAS?

Uruguai

sim

não

ufrgs

ort

unc

unl
FIG. 5.7.

ufpe

rug

unc

uu

rug

sim

ufrgs

não

unl

Argentina
Brasil

uu

SUA INSTITUIÇÃO POSSUI INCUBADORAS

CULTURAIS?

usp

ufpe

ucu

ucu

ucu

uva

não

ort

Europa

SUA INSTITUIÇÃO POSSUI UMA ÁREA/

PROGRAMA DE CONSULTORIA PARA EMPRESAS

parceiros não possuem incubadoras culturais
5.8). Além disso, a maioria dos parceiros (80%)

não

não

unl

unl

sim

SUA INSTITUIÇÃO POSSUI UMA ÁREA DE

sim

Conforme indicado na Figura 5.7, 60% dos
e outros 60% não possuem aceleradoras (Fig.

CONSULTORIA SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL?

unc

sim

EMPRESÁRIOS E POTENCIAIS INVESTIDORES?

rug

Argentina
Brasil

FIG. 5.3.

ESPAÇO ONDE É PROMOVIDA A REUNIÃO ENTRE

unc

É importante destacar que o projeto poderia

usp

uva
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SUA INSTITUIÇÃO POSSUI UM FÓRUM/

FIG. 5.6.

movida a reunião entre empreendedores e

ort

rug

5

possui parques/centros de tecnologia (7 par-

ucu

unl

A maioria dos parceiros (8 parceiros) possui
área de propriedade intelectual (Fig. 5.4) e 70%

não

unc

CAPÍTULO

ufpe

ort

unc

ucu

uva

ucu

usp

Argentina

ufpe

Brasil

Europa

ort

Uruguai

usp

uva

uu

Argentina
Brasil
Europa

FIG. 5.5.

SUA INSTITUIÇÃO POSSUI PARQUES/

CENTROS DE TECNOLOGIA?

ufrgs
uva

uu

Argentina

FIG. 5.9.

Uruguai

ucu

sim

não

unc

ort

unl

SUA INSTITUIÇÃO POSSUI UMA ÁREA DE

MARKETING TECNOLÓGICO?

Europa

não

unc

Uruguai

Brasil

sim

Uruguai

Europa

usp

rug

ufrgs

rug

ort

ucu

unl

ort

ufpe

rug

rug

ufpe

usp

uva

usp

uva
uu

ufrgs

Argentina
Brasil
Europa
Uruguai

uu

ufrgs

Argentina
Brasil
Europa
Uruguai
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acontece através da reunião de grupos de tra-

ser definidas entre a UFPE e as empresas. A

veis médios e altos de relacionamento entre o

M E TO D O LO G IA S D E I NTE R AÇÕ E S
U N IVE R S I DAD E – I N D Ú STR IA
U SADA S P O R PARC E I ROS
L ATI N O - AM E R I CAN OS

balho, onde as empresas apresentam aos pes-

partir de 2019, outras duas oficinas foram pro-

quisadores suas necessidades e demandas e

movidas pela CAPPE/POSITIVA-UFPE, o que

respondem a algumas perguntas para escla-

trouxe muita experiência para a construção de

recer as questões e o objeto da cooperação.

uma metodologia.

sentaram níveis baixos, como pode ser visto
na Figura 5.10.
FIG. 5.10.

Este é o início do processo de elaboração de

FOI POSSÍVEL IDENTIFICAR O NÍVEL

DE RELACIONAMENTO ENTRE O ESCRITÓRIO DE
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E AS ESCOLAS?

uva

5

uu
4

ufrgs
3

ucu
2

projetos (plano de trabalho, descrição da equi-

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP)

mente aplicadas por cada um dos parceiros

pe e proposta de orçamento) para estabelecer

A USP aplica três metodologias para as intera-

latino-americanos.

as bases da interação.

ções universidade-indústria: i) SciBiz (Science

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
(UFPE)

A POSITIVA UFPE, Diretoria de Inovação, por
meio de sua Coordenação de Articulação e
Promoção de Parcerias Estratégicas – CAPPE
atuou nos últimos dois anos como porta institucional de cooperação entre os especialistas

usp

rug

unc

presentes na UFPE e as demandas da socie-

ufpe

ort

unl

dade. Essas conexões são organizadas a partir

2

3

1

1

Uruguai

Esta seção descreve as metodologias atual-

Em terceiro lugar, os Gerentes de Parceria

Número de 6
universidades

Europa
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5 . 2 D E SC R I ÇÃO DA S

Escolas. Apenas dois parceiros do Brasil apre-

Brasil

5

Por fim, a maioria dos parceiros apresenta níEscritório de Transferência de Tecnologia e as

Argentina

CAPÍTULO

4
5
Relação entre TTO
e escolas

de 4 etapas:

Estratégica da CAPPE visitam empresas com
potencial de parceria identificado, apresentando as competências presentes na Universidade
e a estrutura institucional que possibilita a realização satisfatória de projetos de cooperação,
com resultados efetivos para cada um dos
parceiros e com os desenvolvimentos econômicos, sociais e acadêmicos. Esse processo é
realizado através da identificação, no site das
empresas, dos atores responsáveis por esse

Primeiro, dar apoio a pesquisadores que já

tipo de atividade no organograma, bem como

iniciaram contato com empresas e precisam

dos meios para o contato inicial (telefone,

de apoio para lidar com a burocracia inerente

e-mail). Nesse estágio, a próxima etapa segue

ao processo. O desempenho da CAPPE nes-

a solicitação de uma primeira reunião. Se apro-

se contexto visa aproximar a velocidade da

vada, com frequência os gerentes podem ser

Universidade à velocidade da empresa, essen-

orientados por pesquisadores que têm uma vi-

cial para transformar uma crença cultural de

são mais detalhada do processo de produção

que a interação com universidades públicas

da empresa e do setor, o que dá à reunião uma

é lenta, dispendiosa e sem resultados. Essa

visão técnica e expõe de maneira direcionada

ação é decisiva para a construção de novos ci-

o potencial das habilidades disponíveis.

clos de cooperação, reforçando as interações.

Meet Business): criada pela Escola de Negócios
da USP para reunir pesquisadores, empreendedores, empresas, novas empresas, investidores e governo para compartilhar conhecimentos, criar soluções e gerar oportunidades
de negócio; ii) OIWeek (Open Innovation Week):
organizada por 100 Open Startups, uma plataforma on-line para empresas novas e antigas
para estabelecer contato, patrocinadas pelas
principais organizações produtivas; e iii) ASTRo
(Path of Roche Applied Sciences) Iniciativa para
aceleração tecnológica para grupos de pesquisa, promovida pela Roche e FIA (Fundação
Instituto de Administração), focada em tecnologias de assistência médica relacionadas a
novos tratamentos, medicina personalizada,
novos biomarcadores, modelos de Big Data
para soluções e cuidado preventivo.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO SUL (UFRGS)

A UFRGS realiza diferentes atividades para

Por fim, a CAPPE/POSITIVA-UFPE organiza

promover a cooperação entre a universidade e

Em segundo lugar, a CAPPE opera receben-

oficinas setoriais, com base nos principais te-

a indústria ou outras organizações externas. As

do empresas que têm uma demanda e estão

mas definidos em comum com pesquisado-

atividades mais importantes aplicadas são as

interessadas em desenvolver projetos com

res, membros da empresa e consultores de

“oficinas de foco”. Essas oficinas são reuniões

a Universidade, mas não identificaram qual

parcerias estratégicas, mantendo em foco

para conectar pesquisadores e membros de

pesquisador responde à demanda específica.

as fontes de financiamento. Nesses eventos,

uma empresa específica para desenvolver no-

Nesse caso, é de responsabilidade da equi-

também apresenta as habilidades e estrutu-

vas soluções em áreas ou problemas especí-

pe localizar a experiência e fazer essa cone-

ras disponíveis na universidade e discute de-

ficos. Geralmente, são realizadas oficinas com

xão, iniciando a cooperação. Muitas vezes,

mandas e possíveis cooperações que podem

uma única empresa, levando em consideração
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CAPÍTULO
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todas as suas características. As oficinas são

Ambiente e Energia. Este evento é apresen-

forças e capacidades científicas e tecnológi-

prático. O objetivo é fornecer às empresas

úteis para identificar problemas diferentes e

tado por meio de breves apresentações, de-

cas entre seus recursos humanos para trans-

os conhecimentos e habilidades da própria

conectar pesquisadores ou grupos de pesqui-

senvolvimentos e resultados científicos tecno-

ferir para sistemas produtivos e governamen-

universidade para que elas possam inovar

sa em uma única sessão de quatro horas, sem

lógicos com potencial de serem transferidos

tais, com base em demandas específicas.

ou identificar desafios inovadores.

seguir nenhuma metodologia formal.

para o setor sócio-produtivo, a fim de atender

Além disso, a UFRGS possui programas que
estimulam o empreendedorismo e a inovação,
focados na transferência científica e tecnológica entre a Universidade e as Empresas. A
UFRGS possui em sua estrutura o Escritório de
Desenvolvimento Tecnológico (Sedetec) e o
Centro de Inovação Tecnológica (NIT ou ETT),
responsável pela política de inovação da universidade e pela promoção da transferência
de tecnologia para a sociedade. Como exemplo, desenvolve ações para apresentar competências universitárias atribuídas à excelência de seus pesquisadores e infraestrutura de
pesquisa (laboratórios e grupos de pesquisa).

demandas tecnológicas específicas. Os pesquisadores da UNC expõem seus desenvolvimentos para empresas convidadas sobre
tópicos específicos. Alinhado aos objetivos
do Escritório de Ciência e Tecnologia da UNC,
este evento busca promover o vínculo contí-

to onde acontece uma série de reuniões para
facilitar a conexão entre pesquisadores e representantes de empresas da região, com o
objetivo de articular desenvolvimentos científicos tecnológicos gerados em projetos de

nas para estimular a inovação. O objetivo é

trabalho conjunto.

projetar processos, sistemas, calendários

estratégia de divulgação por meio do site e fo-

com pequenas, médias e grandes empresas,

lhetos (85% dos acordos e serviços atuais eram

com objetivo de gerar soluções inovadoras

resultado de contatos diretos feitos por grupos

que melhorem a produtividade e a competiti-

de pesquisa com empresas). Atualmente, a es-

vidade do sistema produtivo da região.

tratégia é disseminar o trabalho dos pesquisa-

nhecimento gerado pelos grupos de pesquisa

A UNC desenvolveu o UNC Connect, um even-

para a formulação e execução de projetos e

tos e tecnologias científicas especializadas,

WinterSchool e Aproximatec.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC)

empresa decide modificar práticas inter-

dutiva da região, o CETRI desenvolveu uma

grama busca identificar valor e transferir o co-

comunicação.

governamentais e diferentes organizações

região. É esperada um troca de conhecimen-

Negócios, Maratona de Empreendedorismo,

biotecnologia e tecnologia da informação e

da inovação, que acontecem quando uma

grupos de pesquisa e empresas da rede pro-

Avaliação do Conhecimento da UNC. Este pro-

em áreas como engenharia, física e química,

tos para empresas, investidores, organizações

conhecimento e tecnologia, e as empresas da

meio de diferentes instrumentos: Desafio de

e Tecnológico (Zenit) e Incubadoras, focadas

introdução de práticas de gerenciamento

Para iniciar e melhorar a cooperação entre

O evento é organizado pelo Programa de

3. Suporte à Gestão da Inovação: envolve a

cursos humanos, conhecimento e equipamen-

nuo entre a Universidade, como geradora de

Também estimula o empreendedorismo por

A UFRGS também possui um Parque Científico

A universidade fornece sua capacidade em re-

dores para determinados setores produtivos,
para melhorar a cooperação das empresas.
UNIVERSIDAD DEL URUGUAY ORT (ORT)

e ações dentro das empresas, a fim de
sistematizar a participação dos funcionários em eventos de inovação. Por exemplo:
sistemas de remuneração de ideias ou
comitês de inovação com responsabilidade
orçamentária. Para facilitar esse processo,
são disponibilizados gerentes de inovação
e metodologias como Design Thinking e
SIT (Systematic Innovative Thinking). Isso
se chama Inovação a partir da demanda: os
projetos que surgem estão alinhados às necessidades estratégicas da organização. No
final desta etapa, existe um portfólio de pro-

da universidade, para o setor produtivo da re-

A ORT desenvolveu o projeto “Inove a partir da

gião. A organização também inclui Escritório de

demanda”, uma metodologia com o objetivo

Propriedade Intelectual, Escritório de Inovação

de contribuir para o crescimento econômico

Tecnológica e Incubadora de Empresas, todas

através do estímulo das capacidades de ino-

formar uma ideia de negócio em um projeto

unidades do Parque de Ciência Tecnológica.

vação nas empresas uruguaias. Este projeto

de inovação, patrocinando o projeto de

envolve 4 etapas:

inovação ou o novo Spin Off para um ins-

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL)

jetos a serem priorizados pela organização.
4. Projetos de inovação: consistem em trans-

trumento específico de apoio à inovação da
1. Divulgação: esse primeiro passo é onde

ANII. Estão disponíveis formuladores, que

A UNL possui um Escritório de Transferência de

as empresas participam de conferências

trabalham em conjunto com as empresas,

Tecnologia, encarregado de promover e forta-

relacionadas a questões de inovação. A

refletindo os componentes fundamentais da

lecer diferentes tipos de serviços para empre-

intenção é sensibilizar as empresas, con-

ideia de inovação.

sas e organizações, seguindo uma estratégia

tando com organizações como câmaras de

de geração de conhecimento relacionada ao

negócios e campanhas nas redes sociais.

ambiente sócio-produtivo da região.

2. Treinamento: as empresas fazem um curso

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY (UCU)

Atualmente, a UCU possui mais de 60 pesqui-

pesquisa das diferentes escolas e do setor

Este trabalho é promovido e gerenciado por

de inovação. Os cursos são projetados

sadores da Universidade, indexados no Sistema

produtivo. As reuniões estão estruturadas em

um escritório especial de TTO (CETRI Litoral).

de acordo com as informações coletadas

Nacional de Pesquisadores em suas diferentes

quatro assuntos: Alimentação, Saúde, Meio

Este escritório trabalha na identificação de

nas sessões de sensibilização, com foco

categorias, um número que cresce ano a ano.
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5 .3 CO M PAR AÇÃO E NTR E

as diferentes metodologias das universi-

M E TO D O LO G IA S D E PARC E I ROS
E O AI M d ay

das as universidades organizam atividades

dades latino-americanas. Como se vê, to-

e Inovação, com o objetivo de melhorar a

permanente no Ithaka Center, cuja principal

quantidade e a qualidade da pesquisa na UCU.

tarefa é orientar a empresa no processo

Foi decidido que o escopo principal seria a

de captação de recursos ou solicitação

pesquisa aplicada, porque querem impac-

de subsídios governamentais para obter

Para comparar metodologias previamente im-

principalmente por meio de contatos com

tar positivamente a comunidade, agregan-

financiamento.

plementadas pelos parceiros latino-americanos,

indústrias.

Esses projetos podem ser classificados da se-

foram aplicados alguns indicadores gerais e es-

Somente a USP, UNC e ORT possuem uma

guinte maneira:

pecíficos. Eles foram desenvolvidos levando em

metodologia estruturada de cooperação

consideração as etapas da metodologia AIMday.

Universidade–Empresa, aplicada periodica-

do valor à indústria e à sociedade em geral.
Pouco tempo depois, o Centro de Inovação e
Empreendedorismo de Ithaka foi criado para
desenvolver o ecossistema de I&E na UCU e
vinculá-lo às atividades de P&D.
A UCU reuniu recentemente uma equipe cujo
principal objetivo é estabelecer vínculos entre
a indústria e a academia. Uma metodologia de
trabalho delineada foi desenvolvida seguindo
estas etapas:
• Conhecimento interno: Identificar recursos
de pesquisa aplicada com potencial para
resolver problemas e gerar valor para empresas de médio e grande porte.
• Pesquisa e classificação de empresas e
organizações: A equipe realiza uma pesquisa exaustiva de empresas que possam se
interessar por esses tópicos. As empresas
são indexadas para serem contatadas e visitadas com o objetivo principal de mostrar
a universidade e os grupos de pesquisa
que trabalham nesses tópicos. Quando se
encontra uma correspondência, a equi-

1. Treinamento para funcionários da empresa
em tópicos específicos. Essas são habilidades de transferência de projetos para que
os funcionários da empresa não precisem
gerar negócios conjuntos mais ambiciosos.
2. Projetos de consultoria para questões específicas: É nomeada uma equipe de professores que pode ser de uma ou mais disciplinas, para avaliar um problema identificado
pela empresa e desenvolver uma série de
recomendações baseadas em inovação,
conhecimento científico e tecnológico.
3. Projetos executados por alunos com orientação de professores: Usado quando o pro-

dologia estruturada, a universidade organiza

Os indicadores gerais estão listados na

um evento que reúne a comunidade científi-

Tabela 1. Esta tabela é usada para comparar

ca com empresários e investidores.

TABELA 1.

INDICADORES GERAIS

Indicadores

UFRGS

USP

UFPE

UNC

UNL

ORT

UCU

Apresenta um método
estruturado
O método é aplicado
periodicamente
Divulga linhas e resultados de
pesquisadores para empresas
Apresenta um evento que reúne
pesquisadores e agentes da
empresa

de e a empresa não possui um cronograma
definido para identificar sua solução. O foco
está na experiência de aprendizado dos alu-

ETAPAS DO AIMday

nos e em seu potencial emprego futuro.

Os indicadores específicos estão listados na

UNL possuem diferentes mecanismos de inte-

Tabela 2, que é usada para comparar as dife-

ração entre pesquisadores e empresas, moni-

rentes metodologias das universidades latino-

torando os possíveis acordos que podem ser

-americanas. Estes indicadores foram desen-

gerados a partir dessas interações.

4. Projetos de pesquisa aplicada: Quando o
objetivo é desenvolver conhecimento, em

pesquisadores.

vez de um produto específico, este é o

comuns para gerar projetos que agregam

mente. Embora a UFRGS não possua metoINDICADORES GERAIS

blema em questão é de baixa complexida-

pe continua marcando reunião com os

• Reunião técnica: Encontrar interesses

para disseminar resultados de pesquisas,

formato ideal. O principal objetivo é transformar o conhecimento em produtos ou
serviços comercializáveis.

volvidos levando em consideração as etapas
da metodologia AIMday.

Além disso, pode-se observar que a UFPE,
ORT, UCU e UNL desenvolvem atividades para

Pode-se observar que a USP, UFRGS e UNC

que as empresas enviem seus desafios ou pro-

são as que aplicam metodologias mais seme-

blemas que desejam solucionar, após os quais

• Formulação do projeto: definição de objeti-

lhantes ao AIMday, pois incluem a maioria dos

o TTO de cada universidade entre em contato

vos, equipe, plano de atividades, orçamen-

estágios da metodologia AIMday. Embora não

com os grupos de pesquisa mais adequados

to, etc.

possuam um evento específico, a UFPE, ORT e

para trazer uma solução para essas empresas.

valor à empresa
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Finalmente, pode-se concluir que a aplica-

latino-americanos: o evento tem um objetivo

Para planejar, organizar e executar um “grupo

Geralmente, consideramos o AIMday mais

ção da metodologia AIMday pelos parceiros

claro e preciso, existe um programa do even-

de trabalho”, precisamos investir um pouco de

atrativo do que as “reuniões de grupo de traba-

latino-americanos contribuiu para a coopera-

to com base nos desafios apresentados pelas

tempo e trabalho, mas é bastante gerenciável.

lho”, porque ele lida com desafios específicos e

ção entre a universidade e o setor produtivo.

indústrias e grupos de pesquisa e há um ras-

Normalmente, ajudamos a empresa a definir e

as discussões são mais focadas. Percebemos

É evidente que o AIMday inclui elementos que

treio de possíveis acordos resultantes durante

esclarecer o(s) problema(s) real(is) e a(s) deman-

que a diversidade de participação do AIMday

atualmente não são aplicados pelos parceiros

o evento.

da(s) que serão objeto dos projetos. Além disso,

envolveu mais disciplinas. Em nosso caso es-

influencia na identificação correta dos pesqui-

pecífico, tivemos pesquisadores de biociên-

sadores adequados e permite uma correspon-

cias, administração de empresas, engenharia

dência eficiente, que pode resultar em projetos

civil, produção, eletrônica, química e mecâni-

Apresenta um evento com um
objetivo específico

que fornecem soluções para as solicitações de

ca. Nesta aplicação específica, o AIMday que

cada parceiro. Como o “grupo de trabalho” é

realizamos teve foco nas aplicações em água

Inclui uma instância de
planejamento de eventos

focado em uma única empresa de cada vez, a

e na indústria e contamos com empresas das

equipe se concentra completamente em rece-

seguintes áreas: empresa de fornecimento de

ber a demanda da empresa, identificar os pes-

água, fabricante de baterias, produtor de lou-

Faz contato com empresas

quisadores e promover a reunião colaborativa.

ças sanitárias, produtor de polímeros, hospital

Instância em que as empresas
enviam seus desafios

Por outro lado, o planejamento, organização e

TABELA 2.

INDICADORES ESPECÍFICOS DO AIMDAY

Etapas do AIMday

UFRGS

USP

UFPE

UNC

UNL

ORT

UCU

Instância de divulgação de
eventos

e uma empresa de energia.

Convite a pesquisadores com
base nos desafios das empresas
Planejamento de oficinas
O evento ocorre em um dia
específico
As interações entre
pesquisadores e representantes
de empresas que surgem no
evento são monitoradas

realização das atividades do AIMday exigem

Ambas as metodologias envolvem grupos in-

mais envolvimento e esforços, pois inclui mui-

terdisciplinares, mas o AIMday compreende

tas empresas, muitas sessões e muitos pes-

várias empresas e, dependendo do tema es-

quisadores. Também é ainda mais complicado

pecífico (mais restritivo ou geralmente amplo),

pela necessidade de alinhamento de agenda,

poderíamos ter uma participação mais diver-

lembretes para empresas e pesquisadores

sificada. Além disso, tem uma contribuição

e envolvimento de mais funcionários e maior

melhor para a construção de relacionamentos

tempo para planejar e entender a plataforma.

(internos e externos) e a obtenção de insights
e novas ideias. O AIMday possui uma meto-

AIMday EM COMPARAÇÃO COM OUTRAS
FERRAMENTAS EM USO

A delimitação do assunto trazida pela metodo-

dologia muito controlada para promover dis-

logia AIMday (uma pergunta em uma sessão),

cussões focadas, programadas e objetivas em

facilitando o estabelecimento do ponto de co-

torno de perguntas. Por outro lado, as reuniões

nexão, também pode restringir o interesse de

do grupo de trabalho promovem um acompa-

uma discussão mais ampla.

nhamento mais fácil e a capacidade de definir

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

soluções sobre áreas ou problemas específi-

Antes da experiência do AIMday, desenvol-

cos. Geralmente, ocorre com apenas uma em-

vemos outras atividades para abordar e pro-

presa por vez, com demandas específicas. Os

A participação no AIMday é voluntária, aces-

mover a cooperação entre a universidade e

grupos de trabalho são úteis para identifica-

sível e atrativa, pois requer um dia ou até uma

Historicamente, as universidades brasileiras

as empresas ou outras organizações exter-

ção dos problemas envolvidos e para conec-

única sessão e estimula o capital relacional.

não estão acostumadas a entrar em contato

nas. A prática mais usada é chamada de “re-

tar pesquisadores ou grupos de pesquisa em

Anteriormente, nossa prospecção estava mais

com empresas e as empresas brasileiras não

uniões de grupo de trabalho”. Essas reuniões

uma sessão única de 4 horas. Esses grupos de

intimamente ligada ao currículo dos pesqui-

estão acostumadas a entrar em contato com as

são elaboradas para conectar pesquisadores

trabalho podem ser realizados na universida-

sadores, mas o AIMday reúne pesquisadores

universidades para resolver seus problemas.

universitários e membros de uma empresa

de ou na empresa. Identificamos pesquisado-

e empresas que nunca teriam encontrado o

Embora as interações gerais entre universida-

específica para discutir possibilidades e pla-

res que trabalham em áreas específicas para

contrário. O AIMday permite mais marketing e

des e empresas brasileiras estejam aumen-

nejar possíveis desenvolvimentos de novas

atender aos desafios da empresa.

divulgação entre instituições.

tando, não é particularmente fácil preencher

novos projetos com uma empresa específica.
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essas lacunas. Estamos trabalhando muito

de trabalho, oficinas, visitas a laboratórios e

O AIMday e o ASTRo têm um nível médio

perfil muito específico – grupos maduros de

para mudar essa realidade e o AIMday oferece

outras práticas de colaboração são necessá-

de trabalho necessário para planejar, orga-

pesquisa orientada por tecnologia – limitando

boa visibilidade. Ajuda a desenvolver a cultura

rios para facilitar essas colaborações.

nizar e realizar suas atividades, enquanto o

a participação dos pesquisadores.

OIWeek|SciBiz é mais trabalhoso devido ao

de interação entre academia e indústria.

A participação de grandes empresas e seus

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

seu tamanho (mais de mil participantes). O

A Universidade de São Paulo como um todo

AIMday é um evento mais personalizado, mas,

e suas escolas e faculdades têm muitas ini-

de outra forma, possui um formato seme-

ciativas para promover a colaboração e a in-

lhante aos outros eventos. O ASTRo também

teração entre os ambientes da universidade

possui um aspecto personalizado (mentoria),

e da indústria, incluindo eventos, hackathons,

mas hoje as metodologias de aceleração são

O OIWeek|SciBiz é a iniciativa mais diversa,

centros de pesquisa colaborativos, etc. Uma

bem conhecidas, facilitando a organização. O

considerando que tem um grande tema trans-

dessas iniciativas é o OIWeek | SciBiz (even-

OIWeek|SciBiz exige mais trabalho por ser um

versal, que é a inovação. Por isso, houve mui-

to Science meets Business – ciência encon-

grande evento com muitos colaboradores e

tas discussões transversais como inovação

Quanto à metodologia que melhor se adapta

tra negócios) criado em colaboração entre

participantes diferentes e sessões e atividades

em saúde, cadeia de inovação (IA, blockchain),

às nossas necessidades, consideramos os ob-

a Faculdade de Economia e Administração

simultâneas.

governança de start-ups, ecossistema de ino-

jetivos de cada prática. O AIMday é uma inicia-

(FEA) e a 100 Open Start-ups Organization

tiva de uma universidade, enquanto a reunião

para

do grupo de trabalho geralmente é uma inicia-

empresas, start-ups, investidores e repre-

tiva de empresas que possuem uma demanda

sentantes do governo para compartilhar co-

específica.

nhecimentos, criar soluções em conjunto,

Ambas as metodologias se alinham com sucesso ao nosso contexto organizacional, cultural e econômico, mas a limitação de tempo
por sessão no AIMday foi um novo desafio. A
partir do AIMday, poderíamos aumentar o número de reuniões do grupo de trabalho. Então,
esses grupos de trabalho poderiam ter melhor
acompanhamento.

Acreditamos que a prática de um método para
gerenciar a colaboração é cada vez mais importante, porque a ampliação das conexões
comerciais consiste em oportunidades rele-

reunir

pesquisadores,

empresários,

gerar oportunidades de negócios e combinar organizações – públicas, privadas, pequeno, médio e grande porte – de todas as
áreas. Outra iniciativa é o Programa ASTRo

Para o AIMday, a organização de sessões consome muito tempo e exige intenso contato
pessoal antes do evento. O ASTRo exige uma
equipe que monitore continuamente o processo por toda a duração e o OIWeek|SciBiz

especialistas técnicos é um importante ponto
de atração para os pesquisadores, enquanto a USP, por si só, é muito atrativa para as
empresas.

vação, etc. O AIMday atraiu diversas áreas do
tema da biomedicina, como medicina, farmácia, estudos biomédicos, física e química
e o ASTRo também atraiu algumas das áreas
mencionadas, porém menos que o AIMday.

possui um número maior de atividades simul-

Iniciativas menores, como o AIMday e o

tâneas e exige muito planejamento, prepara-

ASTRO, parecem mais bem equipadas para

ção e organização.

construir relacionamentos, principalmente se
oferecerem contato contínuo entre os parti-

(Applied Science Trail Roche), uma iniciativa

Tanto pesquisadores quanto empresas es-

de aceleração tecnológica para grupos de

tavam muito interessados em participar do

pesquisa, promovida pela Roche e pela FIA

AIMday. O aspecto mais difícil relacionado às

(Fundação Instituto de Administração). Com

empresas foi identificar a pessoa certa dentro

foco em tecnologias de saúde relacionadas a

de sua estrutura (devemos entrar em contato

O AIMday ajudou a esclarecer a suposição da

novos tratamentos, medicina personalizada,

com a área de P&D? Área de inovação?), no

universidade como um ator proativo no ecos-

novos biomarcadores, modelos ou soluções

entanto, uma vez que essa pessoa foi iden-

sistema de inovação. Com a experiência de

de Big Data e cuidados preventivos. É impor-

tificada, houve um interesse instantâneo. A

entrar em contato com empresas e pesqui-

tante notar que esses três exemplos não são

OIWeek já era um evento bem conhecido,

sadores, acreditamos que o AIMday ajudou a

exatamente comparáveis, porque têm objeti-

com muitas grandes empresas como parcei-

abrir mentes e a destacar a relevância do co-

vos específicos e estruturas muito diferentes.

ras, o que torna as empresas mais dispostas

nhecimento produzido pela academia para re-

Eles devem ser considerados dentro de um

a participar e os pesquisadores mais interes-

solver problemas concretos. Ajuda a elevar o

contexto maior de interações contínuas en-

sados (principalmente por causa das grandes

perfil da universidade na sociedade, mostran-

tre universidade e indústria, sendo iniciativas

empresas). O ASTRo foi desenvolvido e patro-

Um bom equilíbrio entre tamanho e diver-

do que ela está viva e pronta para novos en-

complementares e não competitivas.

cinado pela Roche e pela FIA, duas organiza-

sidade parece oferecer um melhor resulta-

ções conhecidas, mas estava focado em um

do em termos de contribuições, oferecendo

vantes para minimizar os impactos de cortes
no investimento público nas universidades,
especialmente na região onde tal prática não
é comum.

contros. Eventos AIMday, reuniões de grupos

cipantes. Eventos maiores são melhores para
promover a reputação de uma universidade
e trazer diferentes perfis de participantes. As
duas primeiras iniciativas também parecem
melhores para obter insights, devido à sua diversidade (AIMday) ou à sua interação constante e personalizada (ASTRo). O ASTRo é a
melhor iniciativa para iniciar novos projetos,
pois é patrocinado por uma grande empresa
que geralmente pode oferecer incentivos financeiros ou econômicos para projetos em
suas áreas estratégicas.
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visões mais diversas e tempo de interação

combinados para fortalecer o relacionamento

Como muitas empresas e muitas sessões es-

nós da cadeia de laticínios, desde produtores,

suficiente para que não seja muito superficial.

e alcançar melhores resultados.

tão envolvidas, em comparação com a Oficina

empresas e partes interessadas intermediá-

de Aproximação, o planejamento, a organiza-

rias até fornecedores de serviços técnicos e

ção e a execução das atividades do AIMday

de suporte.

Ao comparar essas três iniciativas (AIMday,
OIWeek|SciBiz e ASTRo), o AIMday parece ter
o melhor equilíbrio se se tornar uma iniciativa
regular. O OIWeek|SciBiz é excelente em trazer parceiros e outros atores para o espaço da
universidade; dando-lhes a oportunidade de
conhecer como funciona e o ASTRo é uma iniciativa de capacitação.

Ao pensar em construir uma relação indústria-universidade, é importante considerar o tempo
e a burocracia, principalmente para instituições

exigem mais envolvimento e esforços.

públicas. As demandas do mercado geralmen-

As atividades do AIMday são mais difíceis, por-

Aproximação, concluímos que ambas as me-

te precisam de respostas e soluções rápidas,

que envolvem:

todologias permitem o envolvimento de gru-

enquanto os processos universitários tendem a
ter muitos estágios e obrigações, tornando as
respostas mais lentas e restritas pelas regula-

• Maior comunicação e conexão com parceiros internos e externos.
• Mais tempo para explicar a metodologia

A relação indústria-universidade não é nova no

mentações. Por exemplo, se uma proposta para

Brasil, mas ainda é pouco desenvolvida, con-

um novo projeto surgir através do AIMday ou de

para empresas e pesquisadores (especial-

siderando o enorme potencial que existe no

outra iniciativa, é necessário que a empresa e a

mente para definir um objetivo específico

Brasil. As empresas (exceto empresas grandes

universidade assinem um acordo de coopera-

para as sessões).

e/ou internacionais) em geral não possuem

ção (ou outras formas de acordo, dependendo

P&D em sua estrutura, o que torna a interação

do projeto e de suas características). Em uma

com a universidade mais desafiadora. A estru-

empresa privada, esse procedimento é mais

tura da universidade não prioriza pesquisas de

fácil e rápido, mas em uma universidade (espe-

No entanto, o AIMday é um pouco mais atrati-

resolução de problemas ou compras tecnoló-

cialmente pública) pode levar mais tempo com

vo para empresas e pesquisadores, pois inclui

gicas. Novos projetos dependem fortemente

vários níveis de aprovação e algumas restrições

sessões projetadas para atender a problemas

da disponibilidade de financiamento público

devido a contratos de pesquisadores, questões

específicos relatados pelas empresas e no in-

ou do interesse do setor em financiar esses

financeiras e/ou econômicas, etc.

teresse delas. A maior atratividade do AIMday

relações indústria-universidade sejam aprimoradas. Também é essencial que a universidade e suas escolas tenham uma estratégia de
inovação institucional para orientar todas as
iniciativas e torná-las coesas.

• Mais tempo para entender e usar a
plataforma.

provavelmente deve-se a:

projetos. Todos eles atuam como gargalos no
sistema e precisam ser abordados para que as

Comparando o AIMday e as Oficinas de

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE
DO SUL

pos interdisciplinares. No entanto, as várias
sessões do AIMday geralmente favorecem
uma maior diversidade.
O AIMday promove mais interações com as
organizações e cria novos relacionamentos
(internos e externos). Ao envolver muitas empresas em um único dia, aumenta o potencial
de construção de relacionamentos e novos
projetos. O AIMday ajuda a construir relacionamentos, pois oferece muitos intervalos e
incentiva insights e novas ideias através de
várias sessões em um único dia. A metodologia AIMday é bem definida, proativa, provocativa e amplia o acesso e a colaboração
entre a universidade e as empresas. Por outro
lado, o escopo das Oficinas de Aproximação

• Visar desafios específicos e problemas

se concentra em amplas áreas de interesse.

Antes de conduzir o piloto do AIMday, desen-

reais, para que a discussão seja mais

Embora sejam menos focadas, as Oficinas de

volvemos diferentes atividades para abordar e

focada.

Aproximação promovem uma conexão mais

promover a cooperação entre a universidade
e indústria ou outras organizações externas.
A atividade mais importante desenvolvida até

Essas iniciativas possuem claramente obje-

agora é a “Oficina de Aproximação”. Ela conec-

tivos diferentes e devem parecer comple-

ta pesquisadores e membros de uma empresa

mentares em uma estratégia de inovação

específica para desenvolver novas soluções

institucional. Iniciativas temáticas ou focadas

em áreas ou problemas específicos. As ofici-

tendem a ter melhores resultados qualitativos

nas geralmente incluem uma empresa e suas

e constroem relacionamentos entre escolas/

perguntas genéricas. As oficinas identificam

faculdades e empresas, enquanto iniciativas

problemas e conectam pesquisadores ou

maiores tendem a ajudar a construir a repu-

grupos de pesquisa em uma sessão única de

tação de uma universidade, para que todos

quatro horas. Essas oficinas têm sido realiza-

os diferentes tipos de iniciativas possam ser

das sem seguir nenhuma metodologia formal.

• Maior oportunidade de contatos entre
empresas.
• Maior atenção da mídia.

forte com uma única empresa.
Do contexto brasileiro, o AIMday é uma metodologia conhecida apenas por poucas empresas. Algumas plataformas com objetivos

Comparado às Oficinas de Aproximação, ob-

semelhantes foram criadas por agências go-

servamos que o AIMday foi muito interdiscipli-

vernamentais brasileiras, mas a participação

nar, envolvendo áreas como economia, negó-

de empresas nessas plataformas é fraca. As

cios, veterinária, agronomia, desenvolvimento

universidades brasileiras não estão acostu-

rural e agronegócio, saúde nutricional e médi-

madas a entrar em contato com empresas.

ca, química e engenharia. Nesta aplicação es-

Da mesma forma, as empresas brasileiras não

pecífica, o AIMday que realizamos foi focado

estão acostumadas a serem contatadas pelas

na cadeia de laticínios. Isso envolveu diversos

universidades para resolver seus problemas.
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O AIMday ajuda a mudar esse cenário, promo-

com o objetivo de articular os desenvolvimen-

Comparadas ao UNC Conecta, as atividades

docente, treinado para a mesma disciplina

vendo a colaboração e expandindo o alcance

tos científico-tecnológicos gerados no âmbito

do AIMday foram mais fáceis, porque o mode-

e não possuía a formação multidisciplinar

entre universidades e empresas.

de projetos de pesquisa das diferentes facul-

lo já havia sido desenvolvido e possuía um ma-

para concluir efetivamente o trabalho.

dades e do setor produtivo da região.

nual operacional e gráfico que indicava como

Ambas as metodologias são úteis e valem a

iniciar as atividades.

Por outro lado, como o AIMday está estrutu-

pena. O AIMday é uma iniciativa de uma univer-

Alinhado aos objetivos do Escritório de Ciência

sidade, enquanto as Oficinas de Aproximação

e Tecnologia, o UNC Conecta busca promo-

No UNC Conecta, a participação dos pesqui-

são interdisciplinares. Pessoas diferentes de

são uma iniciativa de empresas. Um aspecto

ver o vínculo contínuo entre a universidade,

sadores consistiu em cada um apresentar seu

diferentes disciplinas participaram do desafio,

positivo é que o AIMday promove mais sinergia

como geradora de conhecimento e tecnolo-

trabalho e o potencial que eles têm para as

permitindo que o grupo progredisse em dire-

entre os parceiros durante o desenvolvimento.

gia, e as empresas da região. Espera-se que

empresas. As empresas participaram ouvindo

ção ao desafio.

o intercâmbio de conhecimentos e tecnolo-

as exposições dos pesquisadores e, depois,

gias científicas especializadas, gerados pela

trabalhando em rede no recesso e no final do

universidade, ocorra não apenas com gran-

evento. Os participantes devem ser convida-

des empresas, mas também com pequenas e

dos. O UNC Conecta é um modelo de colabo-

médias empresas. Isso permitirá a geração de

ração impulsionado pela oferta de pesquisa-

soluções inovadoras que melhorem a produti-

dores a empresas.

Existem vários fatores importantes a serem
considerados ao selecionar um método para
gerenciar a colaboração. Por exemplo, o contexto social, político e econômico pode influenciar as interações universidade-indústria.
As políticas públicas são importantes para
promover e incentivar essas interações. Nas
universidades, a burocracia e o tempo de

vidade e a competitividade dos sistemas produtivos da região.

resposta elevado não contribuem para inte-

O evento é organizado pelo Programa

rações bem-sucedidas. Independentemente

Valorización del Conocimiento (Valorização

disso, eventos semelhantes às Oficinas de

do Conhecimento) da UNC. Busca identificar

Aproximação e ao AIMday promovem intera-

valor e transferir o conhecimento gerado na

ções positivas e produtivas.

estrutura interna dos grupos de pesquisa da

O evento realizado na UFRGS mostrou que o
AIMday obriga a universidade a assumir um
papel proativo, entrando em contato com empresas e pesquisadores e preparando um ambiente adequado para o diálogo. Acreditamos
que o AIMday ajuda a mudar aspectos culturais
relacionados à abertura, aumenta a proatividade dos participantes e melhora o papel das
universidades no ecossistema de inovação.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

universidade, para o setor produtivo da região. O Escritório de Propriedade Intelectual,
o Escritório de Inovação Tecnológica e a
Incubadora de Empresas da UNC (todos estão nas dependências do Parque Científico e
Tecnológico) também participam da organização do evento. Além disso, o UNC Conecta
é organizado no âmbito do Programa Vincula
Córdoba apresentado pela Agência Innovar
y Emprender do Ministério de Ciência e
Tecnologia da província de Córdoba.

rado em torno dos desafios, os pesquisadores

Comparando o AIMday e o UNC Conecta, concluímos que ambas as metodologias permitem
o envolvimento de grupos interdisciplinares.
No entanto, as várias sessões simultâneas do
AIMday geralmente favorecem uma maior diversidade. O UNC Conecta foca em tópicos

Podemos resumir a maior atratividade do

diretamente relacionados à economia da pro-

AIMday (em comparação com o UNC Conec-

víncia de Córdoba. Em contraste, o AIMday se

ta) da seguinte maneira:

concentrou apenas em um tópico geral.

• É um modelo de colaboração orientado pela demanda e lida com desafios
específicos.
• As empresas têm certa dificuldade em
apresentar seus desafios.
• Os pesquisadores inscrevem-se para os
desafios com base em seus conhecimentos
gerais e são atraídos pelas possibilidades
de desenvolver algum trabalho específico
para as empresas.
• A participação é aberta.
• No UNC Conecta, a participação não foi
diretamente relacionada às disciplinas que

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

A UNL possui em sua estrutura o “Secretariado
de Vinculação e Transferência Tecnológica”.
Um dos objetivos dessa estrutura é promover
e fortalecer a prestação de serviços de diferentes naturezas a empresas e organizações,
privadas ou públicas. Isso inclui as pessoas
que precisam, no quadro de uma política de
geração de conhecimento em conexão com o
ambiente sócio-produtivo da região. Este trabalho é promovido e gerenciado pelo Centro
de Transferência de Resultados de Pesquisa
(CETRI Litoral), que busca identificar pontos
fortes e capacidades científico-tecnológicas
entre os recursos humanos para transferi-los

O AIMday é semelhante ao UNC Conecta, onde

O link a seguir fornece mais detalhes sobre o

apresentavam, pois o evento foi estruturado

as reuniões entre ciência e empresas são orga-

UNC Conecta:

em torno de tópicos específicos e através

nizadas pela UNC. O UNC Conecta consiste em

https://www.unc.edu.ar/ciencia-y-tecnolo-

das diferentes intervenções dos pesquisa-

uma série de reuniões para conectar pesquisa-

gía/unc-conecta-encuentros-entre-ciencia-

dores. O grupo de pesquisa que participou

Desta maneira, a UNL fornece sua capacida-

dores e representantes de empresas da região,

-y-empresa-en-el-parque-científico

do UNC Conecta era do mesmo corpo

de em recursos humanos, conhecimento e

para o sistema produtivo e governamental da
região de Santa Fe.
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equipamentos para empresas, investidores,

A metodologia de interação da UNL não é pa-

permitiram a busca de soluções para os desa-

organizações governamentais e diferentes or-

dronizada; portanto, os pesquisadores se limi-

fios propostos.

ganizações para a formulação e execução de

tam a seus próprios contatos, além da vontade

projetos e trabalhos conjuntos. Para realizar a

de formalizar um acordo com as empresas.

interação entre os diferentes grupos de pesquisa existentes na UNL e nas empresas da região, são realizadas campanhas de divulgação
através do site e folhetos. 85% dos contratos e
serviços firmados são realizados por meio de
contatos diretos feitos pelos grupos de pesquisa com as empresas. Atualmente, são realizadas campanhas para disseminar os grupos
de trabalho direcionados a setores produtivos
objetivos, pois isso é mais eficiente em atrair o
interesse das empresas.
No caso da metodologia da UNL, o trabalho é
realizado principalmente pelo pesquisador por
meio de contatos diretos com as empresas. O
tempo para especificar um serviço é variável,
dependendo da necessidade das empresas e
da vontade do pesquisador. O formato é, portanto, muito flexível.
Em comparação, o AIMday possui um manual
de operação e estilo, indicando como iniciar o
evento. O planejamento, organização e realização das atividades do AIMday exigem maior
envolvimento e esforços, pois envolve muitas
empresas e muitas sessões.

mais interações com as empresas do que a

participantes demonstraram grande interesse

metodologia tradicional da UNL, além de es-

no evento, utilizando plenamente os horários

tabelecer novos vínculos com outros colegas

planejados. As empresas não apresentaram

e representantes de empresas. Além disso, o

dificuldades em enviar seus desafios. Os pes-

AIMday ajuda a obter novas ideias, pois é uma

quisadores, no entanto, estavam céticos em re-

metodologia dinâmica que possui objetivos

lação ao evento. Sua motivação para participar

claros e definidos para cada sessão.

foi baseada nos desafios apresentados pelas
empresas e nas possibilidades de desenvolver
um trabalho específico para as empresas.
As principais atratividades do AIMday são:
• Visar desafios específicos, portanto a discussão é mais focada.
• Oferecer a oportunidade de novos contatos
entre empresas.

A realização do AIMday mostrou que a UNL
deve assumir um papel proativo nessa colaboração. Os benefícios podem ser alcançados por ambas as partes: as empresas participantes podem trabalhar nos desafios que
enfrentam e os especialistas da UNL podem
oferecer um conjunto de soluções prováveis

Em comparação com a metodologia usada

para esses problemas. Além disso, o AIMday

pela UNL, o AIMday é uma metodologia estru-

ajuda a modificar aspectos culturais rela-

turada, implementável, bem definida e proati-

cionados à abertura, atitude proativa e agi-

va que permite uma interação efetiva com as

lidade na maneira de interagir com o setor

empresas. A metodologia tradicional, por outro

industrial.

lado, exige que o pesquisador trabalhe diretamente com uma empresa, promovendo uma

UNIVERSIDAD ORT URUGUAY

conexão mais sólida com uma única empresa.

Antes de testar o AIMday, desenvolvemos diferentes atividades para abordar e promover
a cooperação entre a universidade e indústria
ou outras organizações externas. A ativida-

ticipantes das empresas vieram principalmen-

empresas, e tampouco as empresas argenti-

de mais importante desenvolvida até agora

te da engenharia (industrial, química, sistemas,

nas estão acostumadas a entrar em contato

é o Programa Intermedia. Esse programa nos

processos). Isso se deve aos desafios pro-

com as universidades para resolver seus pro-

permite visitar empresas para apresentar a

postos e ao tema selecionado para o AIMday,

blemas. O AIMday promove uma maneira efi-

universidade e os serviços que temos. As reu-

Inovação e otimização de processos produtivos

ciente de facilitar as interações entre universi-

niões são úteis para identificar oportunidades

na região de Santa Fe. Os pesquisadores tam-

dades e empresas.

de trabalho com empresas e promovemos

O AIMday e a metodologia tradicional usada

contato diretamente com pesquisadores com

pela UNL são úteis e valem a pena. Ambas são

conhecimento relevante.

iniciativas que começam no nível universitá-

O Programa Intermedia aloca 4 horas por mês

rio. Há muitos fatores que devem ser levados

para entrar em contato com as empresas e

em consideração ao implementar um método

realizar uma reunião.

bém vieram de áreas de engenharia, energia,

de recursos, pois envolvem:

sentadas, como metalmecânica, alimentação,

• Mais espaço para realizar as sessões.

lento que prejudicam as interações.

estão acostumadas a entrar em contato com

dustriais, havia muitas áreas produtivas repre-

empresas e aos pesquisadores.

• Burocracia acadêmica e tempo de resposta

Em relação às áreas de conhecimento, os par-

AIMday demandam maior atenção e alocação

• Mais tempo para explicar a metodologia às

vem as interações universidade–indústria.

Em geral, as universidades argentinas não

processo e química. Em relação aos setores in-

ros internos e externos.

mentos e novos projetos, o AIMday promove

Para o AIMday, as diferentes organizações

As atividades necessárias à realização do

• Maior comunicação e conexão com parcei-

Com relação ao potencial para criar relaciona-

• Políticas públicas que promovam e incenti-

transporte/logística e serviços.
Ao comparar o AIMday e a metodologia utili-

para gerenciar a colaboração, incluindo (entre

zada pela UNL, nota-se que o AIMday permi-

outros):

tiu a participação de grupos interdisciplinares de pesquisadores. As várias sessões do
AIMday foram enriquecedoras, pois facilitaram uma maior diversidade de perspectivas e

As atividades do AIMday são mais difíceis,
porque:

• Entendimento do contexto social, político
e econômico que influencia as interações
universidade–indústria.

• Exigem mais tempo para preparar a atividade, especialmente para definir a plataforma.
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pesquisa aplicada com potencial para gerar

é transformar o conhecimento em produtos

safios específicos.

impacto em empresas de médio e grande por-

ou serviços comercializáveis.

O Programa Intermedia é mais interdisciplinar que o AIMday, porque realizamos uma
chamada aberta a empresas interessadas em
trabalhar com a universidade em áreas específicas. No AIMday, focamos apenas em uma
área (laticínios). Acreditamos que o Programa

res (especialmente para definir um objetivo

Intermedia permite mais diversidade porque

específico para as sessões).

é baseado em um edital aberto a empresas.

empresas e pesquisadores. Para as empre-

5

à reunião é mais eficaz e se concentra em de-

metodologia para empresas e pesquisado-

O Programa Intermedia é bem recebido por

CAPÍTULO

O AIMday exige a definição de um assunto
para a chamada.

te. Uma vez identificada, a equipe designada
procurou na lista de empresas e, em seguida,
classificou e entrou em contato com elas para
visitar e apresentar a universidade, bem como
nossos grupos de pesquisa. Se houver interesse, programamos uma reunião com os pesquisadores e, nesse momento, começamos
a trabalhar em interesses comuns para gerar
projetos, tendo sempre em mente nosso objetivo de agregar valor à empresa.
Esses projetos podem ser agrupados em qua-

Normalmente, a empresa não possui os recursos financeiros para executar o projeto da
maneira que está. Este é o motivo de haver
uma equipe permanente no Ithaka Center,
cuja principal tarefa é orientar a empresa no
processo de captação de recursos ou solicitação de subsídios governamentais para obter
financiamento.
O AIMday é mais estruturado e, portanto, mais
simples de organizar e planejar do que exe-

sas, é uma oportunidade de saber o que

O potencial para a construção de relaciona-

estamos fazendo na universidade e, para as

mentos (e, como resultado, novos projetos) ba-

pesquisas, elas não precisam ir às empresas

seia-se mais no desenvolvimento contínuo do

a) Treinamento para funcionários da empresa

AIMday são mais difíceis, porque envolvem

para ter projetos nos laboratórios. Em con-

relacionamento do que em uma metodologia

em tópicos específicos. São projetos que

maior comunicação e conexão com parceiros

traste, o AIMday exige mais tempo para o

específica. Nesse contexto, o Intermedia é me-

visam transferir habilidades que os funcio-

internos e externos; o AIMday leva mais tempo

planejamento antes da reunião e para alocar

lhor, porque é mais humano do que o AIMday.

nários da empresa não possuem. Isso pode

para explicar para empresas e pesquisadores

recursos importantes em um estágio inicial

É importante alocar mais tempo para o rela-

levar a joint ventures mais ambiciosas.

(especialmente para definir um objetivo espe-

do relacionamento com a empresa. O AIMday

cionamento interpessoal entre os gerentes da

é mais focado que a estrutura do Programa

ORT e as empresas para ter projetos bem-su-

Intermedia.

cedidos. No Uruguai, a conexão entre as partes

Acreditamos que a abordagem do Intermedia
é mais adequada para a ORT:
• A busca de oportunidades nas empresas

é mais importante antes de trabalharem juntas.
Gostamos de conhecer pessoas e conversar
sobre a vida em geral antes de fazer negócios.
É parte de um processo para desenvolver con-

é conduzida por pessoas de negócios e o

fiança entre si. O Intermedia permite isso en-

pesquisador não usa tempo pessoal para

quanto o AIMday o fez, mas em menor grau.

procurar iniciativas.

tro categorias:

b) Projetos de consultoria para questões espe-

cutar nossa metodologia atual, que consome
muito tempo. No entanto, as atividades do

cífico para as sessões).

cíficas. Nomeamos uma equipe de profes-

Comparado à nossa metodologia, o AIMday

sores que pode ser de uma ou mais disci-

é mais atrativo para empresas e pesquisado-

plinas para avaliar um problema identificado

res, pois inclui sessões projetadas para tratar

pela empresa e desenvolver uma série de

de problemas relatados pelas empresas e no

recomendações baseadas em inovação,

interesse delas e porque elas podem sentir

conhecimento científico e tecnológico.

um senso de organização. No entanto, tive-

c) Projetos executados por alunos com orientação de professores. Este formato é usado

mos problemas com as empresas que postaram os desafios no site devido a questões de
confidencialidade.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY

quando há baixa complexidade e a empresa

Não temos uma metodologia como o AIMday

não possui um cronograma rígido para en-

A maior atratividade do AIMday é mostrada,

tempo para aprender sobre os serviços que

para promover contato e colaboração com

contrar uma solução. O foco está na expe-

porque lida com desafios específicos/proble-

prestamos na ORT. Após a reunião, tivemos

empresas. No entanto, nos últimos anos, te-

riência de aprendizado do aluno, enquanto

mas reais, portanto a discussão é mais foca-

algumas empresas interessadas em traba-

mos trabalhado nessa direção. A vice-reitoria

a empresa se beneficia da perspectiva de

da; oferece a oportunidade de contatos entre

lhar conosco. Nesse ponto, organizamos

se uniu ao Ithaka Center com o objetivo claro

recrutamento.

empresas; garante maior exposição da mídia; e

uma reunião para apresentar a empresa ao

de estabelecer contatos entre universidade e

coordenador do laboratório.

empresas.

• Convidamos muitas empresas ao mesmo

O AIMday tem uma vantagem sobre o Programa

Para atingir esse objetivo, primeiro identifica-

Intermedia, ou seja, que a preparação anterior

mos as capacidades internas de pesquisa em

d) Projetos de pesquisa aplicada. Nesse caso,

fornece uma estrutura para o trabalho interno.

o objetivo é desenvolver conhecimento, não

Com o AIMday, uma chamada geral é feita

um produto específico. O principal objetivo

para empresas de um setor. À primeira vista,
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AIM day EM CONTEX TO: ANÁLISE QUALITATIVA E COMPAR ATIVA

parece mais fácil conseguir a participação de

5 . 4 R E S U M O – LI ÇÕ E S

era trabalhoso, às vezes exigindo muito tem-

IMPLEMENTAÇÃO

várias empresas e, portanto, a participação é

APR E N D I DA S

po e esforço para alcançar a pessoa certa na

Todos os parceiros concordaram que a visão

empresa, dependendo do nível de interesse

interdisciplinar do AIMday gera novas discus-

mais diversificada. Por outro lado, não é simples conseguir que as empresas uruguaias

O AIMday é baseado em uma metodologia

da primeira pessoa de contato na empresa,

sões e pontos de vista que permitem a busca

publiquem seus problemas. Portanto, o con-

definida para incentivar a interação entre a

encaminhando a solicitação. Diante disso, a

de soluções para os diferentes desafios. Essa

tato personalizado e privado parece ser mais

universidade e o setor industrial, através de di-

ORT e a UCU trabalharam com as empresas

dinâmica não apenas gera novos vínculos en-

eficaz.

ferentes processos e fornecendo uma impor-

identificadas antes do AIMday. Uma preocu-

tre pesquisador e empresa, mas também no-

tante oportunidade de aprendizado ao longo

pação geral é que, como as empresas não

vos vínculos entre pesquisador e pesquisador,

As experiências que surgem ao entrar em con-

de todo o seu planejamento, organização e

possuem a mesma estrutura organizacional,

observou a UNC.

tato com as empresas individualmente têm
sido boas em termos de estabelecer relacio-

implementação. Entre os principais fatores de

pode ser desafiador entender qual área deve

Todos os parceiros latino-americanos concor-

namentos pessoais que mais tarde levam ao

aprendizagem, as universidades destacam:

ser contatada: Elas têm uma área de P&D&I?

daram que é importante que os participantes

Ou separam P&D de Inovação? A área de ino-

do evento conheçam a dinâmica e venham

vação delas trabalha com inovação relacio-

preparados para a reunião. Às vezes, eles des-

nada à pesquisa e desenvolvimento? Um ge-

cobriram a falta de habilidades interpessoais

compartilhamento de problemas (sempre de
maneira confidencial). O processo é lento, mas

PLANEJAMENTO

é possível iniciar novos projetos.

DEFINIÇÃO DO TEMA

rente de inovação ou um pesquisador sênior

Todos os parceiros latino-americanos con-

em alguns pesquisadores, necessárias para

Outro fator importante a considerar é o ta-

pode apontar as demandas desse tipo de

cordaram que a definição do tema do AIMday

fazer contribuições relacionadas ao desafio,

manho das empresas. As pequenas e médias

evento ou é necessário conversar com um

deve ser estrategicamente articulada de acor-

principalmente na área de negócios, preços,

empresas geralmente estão mais dispostas a

representante do nível estratégico? Todas

do com o interesse em mobilizar os diferentes

custos e habilidades sociais, diz a UNC.

compartilhar seus desafios, enquanto as gran-

essas perguntas mostram o quanto é difícil

des não. Isso pode ser devido a aspectos cul-

grupos de pesquisa e laboratórios da univer-

e trabalhoso fazer um primeiro contato para

A UFPE conclui que, após a recepção de

turais dentro das empresas.

sidade. Assim, para definir o tema, eles pode-

um evento AIMday.

boas-vindas e as sessões paralelas, o coffee-break e o almoço foram muito importantes

riam propor e considerar algo relevante para
as empresas e a sociedade, além de um as-

OS PESQUISADORES

para proporcionar uma oportunidade de con-

sunto que pudesse ter ampla experiência na

Todos os parceiros latino-americanos con-

tinuar a conversa e fortalecer o networking.

universidade.

cordaram que, no caso dos pesquisadores,

Durante esses intervalos, a equipe do AIMday

também foi importante definir uma estratégia

deve estar atenta para fomentar as conver-

de comunicação que enfatizasse o valor da

sas e capturar as primeiras impressões dos

participação no evento e a interação com os

participantes.

representantes do negócio. Além disso, foi im-

RESULTADOS E ACOMPANHAMENTO

ORGANIZAÇÃO
AS EMPRESAS

Para a UFRGS, UNL, UNC, UFPE, o processo de disseminação, comunicação e mobilização de empresas para participar exigiu
uma abordagem estratégica articulada com
parceiros externos. Essa articulação permite
expandir a rede de contatos e alcançar uma
disseminação abrangente e eficaz. Também
garante

maior

credibilidade

ao

evento,

atraindo participação de empresas. De acordo com a USP, ao entrar em contato com empresas sem relacionamento anterior, o processo de alcançar o representante correto

portante apresentar a metodologia e seus objetivos para que os pesquisadores entendes-

Para a UNL, o AIMday facilita a modificação de

sem o objetivo das sessões, esclarecendo os

certos aspectos culturais relacionados à atitu-

benefícios que podem surgir na discussão dos

de proativa e ágil na maneira de interagir com

desafios apresentados pelas empresas. Tendo

o setor industrial. Além disso, facilitou a pro-

em vista que as sessões duraram apenas uma

moção de interações de alta qualidade com as

hora, o foco foi pensar em possibilidades de

empresas, não apenas com as grandes, mas

soluções futuras, incentivando novas reuniões

também com pequenas e médias empresas,

com representantes das empresas, conforme

e estabeleceu vínculos mais fortes com ou-

pronunciado pela UFRGS.

tros colegas e representantes da empresa, diz
a UNC. Isso permitiu a geração de soluções
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inovadoras que melhorem a produtividade e

interação entre pesquisadores e empresas

que desejavam participar do AIMday não

a competitividade dos sistemas produtivos da

não é um conceito novo para os escritórios de

estavam dispostas a compartilhar seus

região, conforme observado pela UFRGS.

transferência de tecnologia das universidades,

desafios com outras.

Todos os parceiros latino-americanos concordam que uma lição aprendida para futuros
eventos AIMday foi a de que deve ser realizada
uma análise setorial para definir diferentes setores produtivos, nos quais seja planejado para
obtenção de um impacto no setor produtivo e
na sociedade.

de acordo com UFRGS, UNC, USP e UFPE.
No entanto, alguns ajustes foram necessários
para adaptar a metodologia ao contexto local,
o que impactou alguns aspectos operacionais.
O uso da plataforma foi muito útil, mas devido a questões culturais, foi necessário contar
com outros métodos e recursos para definir as
sessões, horários e participantes ao considerar

AIM day EM CONTEX TO: ANÁLISE QUALITATIVA E COMPAR ATIVA

• Uma reunião de uma hora entre vários
pesquisadores e representantes da empresa parece ser muito curta. Além disso,
é necessário planejar mais tempo para a
socialização e construção de relacionamento para construir confiança e uma atmosfera
para compartilhar ideias.

Uma ação importante para garantir a eficácia

as demandas específicas de cada membro e

do AIMday é manter a discussão viva e foca-

buscar otimizar todo o evento. Por exemplo, a

da nos resultados do contato inicial. A UFRGS

UFRGS abriu a possibilidade de empresas, em

mencionou que é importante realizar um

consenso, participarem de sessões propostas

Thaís Bento e Silva USP

acompanhamento eficaz para que propostas

por outras pessoas, o que enriqueceu a dis-

concretas de colaboração universidade-em-

cussão e ampliou a possibilidade de projetos

José Luis Duarte Ribeiro e
Marcelo Lubaszewski UFRGS

presa sejam desenvolvidas. Esse tipo de ativi-

conjuntos.

dade permite não apenas conectar empresas
em potencial com universidades, mas também
constituir um canal através do qual a universidade pode oferecer seus serviços, a fim de
fornecer soluções para problemas complexos,
conforme observado pela UCU.

Existem

também

algumas

características

culturais que precisam ser consideradas e
abordadas:
• As empresas geralmente não estão acostumadas a colaborar com a universidade;

ASPECTOS CULTURAIS

para entender quais são as possibilidades e

No Brasil, a UFRGS e a USP comentam que o

os caminhos para alcançar a cooperação.

versidades não é frequente e não se consolida como prática para o aprimoramento das
atividades de P&D na maioria das empresas.
Assim, uma lição aprendida nesse processo é

• As universidades públicas têm um ritmo diferente em relação à análise de contratos e
ao desenvolvimento de projetos de empresas privadas.

a importância de identificar os principais par-

• Dependendo das áreas dos pesquisadores,

ceiros e agentes que interagem com o setor

eles podem não estar familiarizados com o

produtivo em questão. A UFRGS recomenda

modo como as próprias pesquisas podem

que esses parceiros sejam convidados a par-

ser aplicadas na indústria.

ticipar do evento, para que contribuam com a
divulgação e conscientização das empresas.

UFPE

Silvia Aisa e Maria Lorena
Talbot UNC

portanto, geralmente há uma luta inicial

processo de interação entre empresas e uni-

Solange Galvão Coutinho
e Sérgio Ribeiro de Aguiar

• A inovação aberta ainda é nova no Brasil e
no Uruguai; portanto, questões de confiden-

É importante reconhecer que a realização

cialidade são comuns, mesmo em discus-

de um evento com o objetivo de incentivar a

sões pela primeira vez, e muitas empresas

Germán Rossetti, Melisa De
Greef, Leticia Arcusin UNL
Enrique Topolansky e Laura
Diaz Arnesto ORT
Magdalena Giuria e Catherine
Krauss UCU
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CONCLUSÃO
E PERSPECTIVAS
O AIMday é uma das muitas ferramentas usadas pelas universidades para se
envolver com o ambiente social e econômico mais amplo. A relevância de tais
ferramentas está aumentando constantemente. Os desafios colocados pelos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) só podem ser resolvidos através de um esforço colaborativo coordenado. Requer cooperação internacional
e intersetorial entre organizações públicas e privadas. Para assumir um papel de
liderança nesse processo, as universidades precisam continuar melhorando a
maneira como se envolvem com a sociedade civil e o setor produtivo.
Os sete eventos piloto do AIMday, organizados pelos parceiros do LISTO, facilitaram o processo de aprender fazendo. Testar uma metodologia comprovada em
diferentes cenários (países, temas, equipes organizadoras) é uma experiência
valiosa de aprendizado por pares, para a própria ferramenta e para um consórcio
diversificado, como o projeto LISTO. Os métodos fornecem uma estrutura, mas,
em última análise, a colaboração é sobre pessoas. Essa foi a premissa do projeto
LISTO: construir confiança para colaborar e aprender uns com os outros.
Testar uma metodologia confiável junto com outras universidades também nos
permitiu avaliar e melhorar estratégias e métodos locais. Esta abordagem aplicada e focada nas atividades do projeto LISTO é uma grande oportunidade para
os projetos de capacitação Erasmus+ oferecendo resultados tangíveis, realizando ações em conjunto e refletindo sobre a experiência.
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ANEXO 1 EQUIPES DE ORGANIZAÇÃO DO AIMday EM UNIVERSIDADES LATINO-AMERICANAS
UNC

UFRGS

Silvia Aisa Diretora do Programa de Especialização
em Gestão de Tecnologias Inovadoras, Escola
de Economia

Ana Paula Matei Coordenadora de Interação
e Transferência de Tecnologia

Maria Lorena Talbot Diretora do Escritório
de Propriedade Intelectual, Secretaria de Ciência
e Tecnologia

ANEXOS

Jose Luis Duarte Ribeiro Secretário
de Desenvolvimento Tecnológico
Marcelo Lubaszewski Diretor do Parque de Ciência
e Tecnologia – ZENIT

Santiago Palma Departamento de Ciências
Farmacêuticas, Faculdade de Química

Sabrina da Rosa Pojo Coordenadora de TTO
da SEDETEC

Miguel Ruiz Caturelli Diretor do Departamento
de Estruturas, Faculdade de Ciências Exatas, Físicas
e Naturais

Adriano Leonardo Rossi Coordenador dos contratos
de interação universidade–empresa

Cecilia Gaggiotti Coordenadora do Programa
de Avaliação do Conhecimento, Secretaria de Ciência
e Tecnologia
Andrés Colombo Coordenador da Incubadora
de Empresas, Secretaria de Ciência e Tecnologia

Jaime Roberto Pohlmann Assessor de Prospecção
de Tecnologia
Michèle Oberson de Souza Professora do Instituto
de Química
Rafael Roesler Pró-Reitor de Pesquisa

UNL

Wendy Beatriz Witt Haddad Carraro Professora
da Faculdade de Economia

Germán Rossetti Professor Titular da Escola
de Engenharia Química

USP

Oscar Quiroga Professor da Escola de Engenharia
Química

Antonio Carlos Marques Coordenador da Agência
de Inovação (na época)

Leticia Arcusin Professora Adjunta da Escola
de Engenharia Química

Geciane Silveira Porto Vice-Coordenadora
da Agência de Inovação

Lucas Bruera Secretário de Relações Externas,
Escola de Engenharia Química

Liliam Sanchez Carrete Assessora de Transferência de
Tecnologia da Agência de Inovação para a Coordenação

Luis Zeballos Professor Adjunto, Escola
de Engenharia Química

Thaís Bento e Silva Equipe de Empreendedorismo
da Agência de Inovação

Melisa De Greef Professora Adjunta, Escola
de Engenharia Química

Eduardo Vieira de Brito Analista Administrativo
da Agência de Inovação

UFPE

Naira Ferreira Bonifácio Equipe
de Empreendedorismo da Agência de Inovação

Sérgio Ribeiro de Aguiar Diretor Adjunto de Inovação
Raimundo Nonato Macedo dos Santos Professor
da Faculdade de Ciências da Informação
Sunamita Iris Rodrigues Borges da Costa Professora
e Assessora de Parcerias Estratégicas (na época)
Arlindo Figueirôa Escobar Teixeira de
Oliveira Assessor de Parcerias Estratégicas
Marcela Lino da Silva Assessora de Parcerias
Estratégicas (na época)
Jôuldes Matos Duarte Auxiliar Administrativo
Solange Galvão Coutinho Diretora de Inovação
(na época) e Professora do Departamento de Design

Luiza Mendonça Estagiária de Empreendedorismo
da Agência de Inovação
Vinícius Vieira Estagiário de Empreendedorismo
da Agência de Inovação
Rose Domingos Equipe de Eventos da Agência
de Inovação
ORT
Enrique Topolansky Diretor do Centro de Inovação
e Empreendedorismo (CIE)
Rosana Fernández Coordenadora da Pré-Incubadora
da CIE

Suzana Maria Gico Lima Montenegro Professora
da Escola de Engenharia Civil

UCU

Maria Leonor Alves Maia Diretora do Escritório
de Assuntos Internacionais

Magdalena Giuria Diretora do Centro de Ithaka
em Empreendedorismo e Inovação

Daniel Perciante Vice-Reitor de Pesquisa e Inovação

Catherine Krauss Professora do Centro
de Empreendedorismo e Inovação de Ithaka
Florencia Clemente Professora do Centro
de Empreendedorismo e Inovação de Ithaka

ANEXO 2 LISTA DE EMPRESAS/ORGANIZAÇÕES QUE PARTICIPARAM DOS EVENTOS DO AIMday

PAÍS

UNIVERSIDADE

EMPRESA

SITE

Argentina

UNC (7)

Agrosinsacate

https://www.sincorargentina.com.ar/

Promedon

http://www.promedon.com/us/

Apex

http://www.apexargentina.com/

ECOGAS

https://www.ecogas.com.ar/

Life SI

https://www.lifesi.com.ar/

Mercado Libre

https://www.mercadolibre.com.ar/

InBiomed

http://inbiomedsa.com/

Empresa de Transportes El Norte SA

https://www.elnortesa.com.ar/

Nestlé Purina

https://www.nestle.com.ar/

Aguas Santafesinas

https://www.aguassantafesinas.com.ar/portal/

Johnson Acero SA

https://www.johnsonacero.com/inicio/

Meurinox Aceros SA

n/a

COMPESA

https://servicos.compesa.com.br/

Roca Sanitarios do Brasil LTDA

http://www.br.roca.com/

Mondelez Internacional

https://br.mondelezinternational.com/home

SEBRAE

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae

INDORAMA Ventures Polímeros SA

http://www.indoramaventures.com/en/home

CLINICA DO RIM

n/a

FOTOVOLTAICA ENERGIA SOLAR SA

n/a

Grupo MOURA

https://www.grupomoura.com/

Cooperativa Agropecuária Petrópolis
ltda – PIÁ

http://www.pia.com.br/

Cooperativa Languiru ltda

https://www.languiru.com.br

Friolack

http://friolack.com.br/

M1 Milkone

http://www.milkone.com.br/

RELAT Laticínios Renner S/A

http://www.relat.com.br/

SDR

https://www.sdr.rs.gov.br

Veggio Alimentos

https://comunidade.startse.com/in/veggio-alimentos1

Janssen

https://www.janssen.com/pt

LIBBS

https://www.libbs.com.br/

Natura

https://www.natura.com.br/

Promedom

http://www.promedon.com/br

COLAVECO, Laboratorio Agroindustrial

www.colaveco.com.uy/inicio/

CRADECO, Sociedad de Fomento de
Valdense

http://cradeco.com/wp/

Sociedad de Fomento Rural de Colonia
Suiza

https://www.fomentocoloniasuiza.com.uy/

ALCICO, Alianza de Cooperativas
Innovadoras de Colonia

http://www.alcico.com.uy/

Calpryca

https://www.calpryca.com/

San Nicolás Farm

n/a

Latte

n/a

Ottonello

https://www.ottonello.com.uy/

Rooties

http://www.rooties.uy/

UNL (5)

Brasil

UFPE (8)

UFRGS (7)

USP (4)

Uruguai

ORT (4)

UCU (5)

ANEXO 3 FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO PARA O RELATÓRIO DOS ORGANIZADORES

Projeto de Capacitação Erasmus+ LISTO

Erasmus+ Capacity Building Project LISTO

Cooperação Latino-Americana e Europeia em Inovação e Empreendedorismo

Latin American and European Cooperation on Innovation and Entrepreneurship
RELATÓRIO FINAL – WP 2 – AIMday

FINAL REPORT – WP 2 - AIMday
The final report is the basis for the evaluation of a completed AIMday within the framework of the
LISTO project with the ultimate purpose of ensuring quality and discussing AImday as a tool to
foster university-industry relations.
The organizing University:
The AIMday:
Theme, date, project leader
General experiences and conclusions from the organisation and execution of the AIMday
Working processes and the meeting day itself
Results and evaluation
Results in terms of number of participants in total and divided up into external representatives and
academics, the number of external organisations, the number of submitted questions, the number of
workshops carried out.
Was there an opportunity to apply for previous study financing? The number of applications, the number of
projects granted funding.
The results of an evaluation of the actual meeting day and your own reflections around this.
Follow-up discussions with participants by phone.
Evaluation and reflections on the work in the internal project group/organisation committee.
Application of the AIMday concept
A short description of how you have worked with AIM day, how you experienced the process support
which was offered and any suggestions you may have for developing or improving this support.
Application of the AIMday brand
How was the aim day marketed and how was this received? Thoughts around working with the AIMday
brand. How did the support provided for application of the graphic profile work (templates, manual, other
support)?
Know-how
Transfer of know-how from UU Innovation - has this worked and has it been useful? The know-how that
you have built up - what can be learnt from your work with AIMday?
Dissemination
How did you promote the AIMday? Communication internally/externally? Please list examples,
website/social media links or add documents/pictures as attachment.
If you have questions contact:
Anette Persson Stache, UU Innovation, Uppsala University
+46 (0)18-471 1820
Send the report to: anette.stache@uuinnovation.uu.se

O relatório final é a base para a avaliação de um AIMday concluído no âmbito do projeto LISTO, com o
objetivo final de garantir a qualidade e discutir o AIMday como uma ferramenta para promoção das relações
universidade-indústria.
Universidade organizadora:
O AIMday:
Tema, data, líder do projeto
Experiências gerais e conclusões da organização e execução do AIMday
Processos de trabalho e o próprio dia da reunião
Resultados e avaliação
Resultados em termos de número de participantes no total e divididos em representantes externos e
acadêmicos, número de organizações externas, número de perguntas submetidas e número de oficinas
realizadas.
Houve uma oportunidade de solicitar financiamento para estudos anteriores? O número de projetos que
receberam financiamento.
Os resultados de uma avaliação do dia de realização da reunião e suas próprias reflexões sobre isso.
Discussões de acompanhamento com os participantes por telefone.
Avaliação e reflexões sobre o trabalho no grupo interno do projeto/comitê de organização.
Aplicação do conceito AIMday
Uma breve descrição de como você trabalhou com o AIMday, como teve o suporte ao processo oferecido e
quaisquer sugestões que você possa ter para desenvolver ou melhorar esse suporte.
Aplicação da marca AIMday
Como foi feito o marketing do AIMday e como foi sua recepção? Pensamentos sobre como trabalhar com a
marca AIMday. Como funcionou o suporte fornecido para a aplicação do perfil de material gráfico (modelos,
manual, outro suporte)?
Know-how
Transferência de conhecimento da UU Innovation – funcionou? foi útil? Do know-how que você desenvolveu – o
que pode ser aprendido com seu trabalho com o AIMday?
Disseminação
Como você promoveu o AIMday? Comunicação interna/externa? Liste exemplos, link do site/mídia social ou
adicione documentos/fotos como anexo.
Se você tiver dúvidas, entre em contato com:
Anette Persson Stache, UU Innovation, Uppsala University
+46 (0)18-471-1820
Envie o relatório para: anette.stache@uuinnovation.uu.se

ANEXO 4 FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO PARA PARTICIPANTES (IDIOMAS ESPANHOL E PORTUGUÊS)

No se

Proyecto LISTO

5. Comentarios - Si su agenda se lo permite, participaría de otro AIMDay?

Latin American and European Cooperation on Innovation and Entrepreneurship

Si
No
No se

EVALUACION DE AIMDay - PARTICIPANTES
Universidad
Tema
Fecha
Líder del proyecto

6. En cuántas sesiones de trabajo participó?
1
2
3
4

1. Por favor indique cuál fue su rol en el evento:
Representante de la industria
Investigador académico
Estudiante de doctorado
Otro (favor especificar)

7. Cómo se enteró del evento?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

____________________________________

8. En qué forma cambiaría el encuentro para mejorarlo?

2. Formato del evento:

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Malo
Bueno
Muy bueno
No se

9. Tiene algún otro comentario?
3.Cuál fue su impresión general del evento?

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

- Gané algún conocimiento nuevo sobre el tema tratado:
Si
No
No se
- Generé algún contacto nuevo:
Si
No
No se

Muchas gracias

- Lo discutido fue relevante para mi trabajo:
Si
No
No se
4. Recomendaría AIMDay a sus colegas?
Si
No
-1-

-2-

Avaliação do AIMday
Conectando membros da Cadeia Produtiva do Leite à UFRGS

Feedback Survey
A sua avaliação é muito importante para melhorarmos nossas atividades. Por favor, preencha as questões a seguir:
Como você ficou sabendo do evento?
Por favor, indique sua forma de atuação no evento:
( ) E-mail
( ) Professor(a)
( ) WhatsApp
( ) Membro da Indústria
( ) Telefone
( ) Parceiro
( ) Contato presencial
( ) Aluno Pesquisador
( ) Outros. Quais?
( ) Outro (Indique qual)
__________________________________________
Quais as seguintes opções são interessantes para
Impressões gerais do evento:
uma interação com a UFRGS?
Formato do encontro
( ) Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento
( ) Ruim
( ) Cursos, eventos, capacitações
( ) Bom
( ) Prestação de Serviços Tecnológicos
( ) Muito bom
( ) Consultoria, assessoria
( ) Não sei
( ) Licenciamento de Tecnologia
( ) Formação de alunos (bolsas, estágios)
“Eu ganhei novos conhecimentos no que diz respeito
( ) Outros. Quais?
aos tópicos discutidos. ”
___________________________________________
( ) Sim
___________________________________________
( ) Não
Você tem mais algum comentário ou sugestão sobre
( ) Não sei
como o encontro pode melhorar a interação entre
os participantes? Escreva aqui.
“Eu fiz novos contatos. ”
___________________________________________
( ) Sim
___________________________________________
( ) Não
___________________________________________
( ) Não sei
Gostaria de interagir com a UFRGS para aprofundar
os tópicos discutidos? Em qual sessão?
“As discussões foram relevantes para meu trabalho.
1) Qualidade do Leite + Sistemas de produção
”
2) Mídias
( ) Sim
3) Tecnologias para qualidade leite
( ) Não
4) Embalagens
( ) Não sei
5) Equipes multidisciplinares
6) Viabilidade Financeira e Comercial
“Eu recomendaria o AIMday para outros colegas. ”
7) Sanidade do Leite
( ) Sim
8) Sistemas de integração
( ) Não
9) Futuro da Cadeia do Leite
( ) Não sei
10) Intolerância Lactose
11) Relações Comerciais
“Se participaria de outros AIMdays a serem
12) Outro. Qual?_____________________________
organizados. ”
( ) Sim
Nome: _____________________________________
( ) Não
Organização: ________________________________
( ) Não sei
Em quantas sessões você participou?
( )1
( )2
( )3
( )4

1. Please indicate if your role at the meeting was:
 Industry representative
 Senior academic researcher
 PhD student
 Other (please specify)
2. Conference format
The conference format was:
 Poor
 Good
 Very good
 Don’t know
3. Overall impression of the meeting
I gained new knowledge about the topics
discussed:
 Yes
 No
 Don’t know
I gained new contacts:
 Yes
 No
 Don’t know






1
2
3
4

7. Please indicate how you first received
information about AIMday

8.

In what way do you think the conference
format could be changed to improve it?

9.

Any other comments:

The discussions felt relevant for my work:
 Yes
 No
 Don’t know
4. Would you recommend AIMday to
your colleagues:
 Yes
 No
 Don’t know
5. Comments
If it fits my schedule, I will attend future
AIMday conferences:
 Yes
 No
 Don’t know

6. How many workshops did you participate in?

Thank you for participating!

ANEXO 5 QUESTÕES ESPECÍFICAS ADICIONAIS COLOCADAS POR TRÊS PARCEIROS

1) UFRGS
Quais das seguintes opções são interessantes para uma interação com a UFRGS?
( ) Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento
( ) Cursos, eventos, capacitações
( ) Prestação de Serviços Tecnológicos
( ) Consultoria, assessoria
( ) Licenciamento de Tecnologia
( ) Formação de alunos (bolsas, estágios)
( ) Outros. Quais?

SOBRE O PROJETO LISTO

( ) Outros. Quais?

O projeto LISTO (Cooperação Latino-Americana
e Europeia em Inovação e Empreendedorismo) foi
um projeto de capacitação Erasmus+ (Ação-Chave
2), que decorreu de 2017 a 2020. O consórcio de 3
universidades da Europa, 3 do Brasil, 2 da Argentina
e 2 do Uruguai reuniu especialistas de escritórios
de inovação e professores de empreendedorismo
para facilitar o intercâmbio de conhecimentos e boas
práticas. Concentrou-se em três áreas principais:
métodos para fortalecer as relações universidade–
indústria; ensino de empreendedorismo por meio
de troca virtual; estratégias para promover a inovação
e o empreendedorismo na universidade.

3) UNL

Para mais informações, acesse: www.listoproject.eu

¿Cuáles de las siguientes opciones son interesantes para una interacción con UNL?

O consórcio publicou dois e-books e um kit
de ferramentas disponíveis em inglês, espanhol
e português:

2) USP
Quais das seguintes opções são interessantes para uma interação com a USP?
( ) Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento
( ) Cursos, eventos, capacitações
( ) Prestação de Serviços Tecnológicos
( ) Consultoria, assessoria
( ) Licenciamento de Tecnologia
( ) Formação de alunos (bolsas, estágios)

( ) Proyectos de investigación y desarrollo
( ) Cursos, eventos, capacitaciones
( ) Prestación de Servicios Tecnológicos
( ) Consultoría, asesoramiento
( ) Licencias tecnológicas
( ) Formación de estudiantes (becas, pasantías)
( ) Otros. ¿Cuáles?

1.	Cooperação Universidade–Indústria na América
Latina. Lições aprendidas da aplicação
da metodologia AIMday
2.	Manual da Sala de Aula Virtual para
o Empreendedorismo. Abordagem interdisciplinar
de uma parceria europeia e latino-americana
3.	Kit de Ferramentas LISTO para Universidades
Empreendedoras
Os livros estão disponíveis no site do projeto e na
Plataforma de Resultados do Erasmus+:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
projects_en

Design gráfico de gabrielaa.araujo@gmail.com

Este livro compartilha as lições aprendidas
da aplicação da metodologia AIMday em sete
universidades latino-americanas. Os autores são
especialistas em cooperação universidade-indústria e
trabalham nos escritórios de inovação e transferência
de tecnologia de suas universidades. Durante
2018/19, eles sediaram um AIMday piloto e avaliaram
o processo. Nesta publicação, os organizadores
compartilham sua experiência e fornecem algumas
análises quantitativas, qualitativas e comparativas
detalhadas do AIMday em diferentes contextos.

