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O processo de desenvolvimento de novos produtos transformou-se no 

decorrer dos últimos anos, principalmente devido à crescente pressão 

por inovação e diminuição do tempo do surgimento da idéia até a 

colocação do produto no mercado. Trabalhaar as idéias na etapa do 

“fuzzy front end” tem se mostrado uma boa alternativa, assim como 

trabalhar de forma colaborativa. A inovação aberta, que representa 

basicamente a geração e utilização de idéias internas e externas às 

entidades, envolve atividades ainda não totalmente estruturadas ou 

testadas empiricamente. O objetivo principal desta pesquisa é analisar 

aspectos colaborativos entre empresas e universidades como fonte de 

propriedade intelectual. Para isso, os autores realizaram uma revisão 

de literatura e pesquisa empírica com abordagem quantitativa, com o 

intuito de identificar motivações e obstáculos de um projeto 

colaborativo de um consórcio envolvendo oito empresas e duas 

universidades, com foco na pesquisa dos impactos mecânicos da 

tecnologia “flex fuel” em motores de combustão interna. Foram 

realizadas entrevistas e distribuídos questionários, cujas respostas 

foram analisadas estatisticamente por meio de técnicas descritivas e de 

análise multivariada “conjoint analysis”. Os resultados mostraram 

que, assim como apresentado na literatura, as entidades buscam a 

possibilidade de geração de conhecimento e desenvolvimento de novos 

(as) produtos/tecnologias. O relacionamento entre as entidades 

participantes ainda é muito pequeno e em alguns casos iniciante nesse 

consórcio. O fato deste consórcio ainda estar na sua fase inicial faz 

com que avaliações futuras e periódicas ao serem realizadas poderão 

servir de ferramenta de gestão e alinhamento dos participantes com o 

conteúdo trabalho nesse espaço tão homogêneo no foco técnico e tão 

heterogêneo do ponto de vista processual (relações pré-existentes entre 

as entidades). 
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Palavras-chaves: desenvolvimento de novos produtos, inovação aberta, 
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Inovação aberta no processo de desenvolvimento de novos produtos: uma análise 

estatística da relação de parceria entre o setor automotivo e universidades 

 

1. Introdução 

A evolução contínua no processo estruturado de desenvolvimento de novos produtos tem 

favorecido o aumento de eficiência em termos de redução de “time-to-market”, ou seja, tempo 

de colocação do produto no mercado (TATIKONDA, ROSENTHAL, 2000). Porém, a 

crescente demanda por inovação vem direcionando o foco das empresas para atividades da 

fase do “fuzzy front end” (KHURANA, ROSENTHAL, 1997). Kim e Wilemon (2002) 

definiram “fuzzy front end” como sendo o período entre o surgimento de uma idéia e o 

momento em que ela passa a ser desenvolvida. 

Pesquisas anteriores identificaram a avaliação preliminar de idéias como um fator chave e, 

algumas propuseram processos estruturados para lidar com sua baixa maturidade em termos 

de orientação de produto (KOEN et al., 2001; REID, BRENTANI, 2004; VERWORN, 

HERSTATT, NAGAHIRA, 2008). Outros trabalhos tentaram identificar os principais fatores 

de motivação de entrada de entidades em trabalhos de parcerias colaborativas (GULATI, 

1998; IRELAND, HITT, VAIDYANATH, 2002; KHANNA, GULATI, NOHRIA, 1998).  

A inovação aberta, termo cunhado por Chesbrough em 2003 e que representa principalmente 

a geração e utilização de idéias internas e externas às entidades, tem se tornado uma 

importante direção segundo a literatura (ZIEN, BUCKLER, 1997; CHESBROUGH, 2006; 

DOGSON, GANN, SALTER, 2006). No entanto, a inovação aberta envolve atividades ainda 

não totalmente estruturadas e testadas empiricamente. As relações intra e inter empresas ou 

outras entidades, precisam estar alinhadas com o ambiente tecnológico, competências e 

objetivos e, o capital social é muito importante para o sucesso dessas interações 

(WASSERMAN, FAUST, 1994; FLEMING, WAGUESPACK, 2007). Dabholkar e Neely 

(1998) estudaram a importância do grau de interação entre parceiros no atingimento de metas, 

enquanto outros trabalhos pesquisaram o grau de complementaridade entre eles (ARIÑO, 

2003; BROUTHERS, BROUTHERS, WILKINSON, 1995; IRELAND, HITT, VAIDY 

ANATH, 2002).  

O principal objetivo de um trabalho colaborativo é criar conhecimento necessário sobre o 

ambiente para o desenvolvimento entre os parceiros. Ao mesmo tempo, ele representa uma 

oportunidade de geração de novas idéias e, consequentemente, novos produtos. No entanto, 

existem desafios que vão além das dificuldades administrativas e, envolvem uma complexa 

geração de conhecimento e “exploration / exploitation” em termos de propriedade intelectual. 

“Exploration” se refere à aquisição de conhecimento novo, enquanto “exploitation” se refere 

ao uso de conhecimento passado para a aquisição de conhecimento novo (GUPTA et al., 

2006). 

Diante do exposto, viu-se como relevante analisar aspectos colaborativos entre empresas e 

universidades como fonte de propriedade intelectual. De acordo com Perkmann e Walsh 

(2007), existem muitos tipos de ligações que podem ocorrer entre empresas e universidades: 

parceria de pesquisa, serviços de pesquisa, empreendedorismo acadêmico, transferência de 

recursos humanos, interação da informação, comercialização de direitos de propriedade, 

publicações científicas. O aprendizado gerado também já foi foco de pesquisas anteriores 

(ARIÑO, 2003; GULATI, SINGH, 1998; HARRIGAN, NEWMAN, 1990; KOGUT, 1988), 

porém sem o foco nas relações entre empresas e universidades. 
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2. Aspectos da Parceria Empresa-Universidade 

A indústria automotiva no Brasil sempre teve importância significativa junto à produção 

nacional. Por sua vez, o seu caráter fabril muito forte, muitas vezes focava na importação de 

tecnologia (CONSONI, 2004). Um primeiro movimento de particularização do 

desenvolvimento brasileiro de automóvel foi o período do Pró-Álcool nas décadas de 1970 e 

1980. 

O desenvolvimento ou mesmo adaptação do automóvel que funcionava a gasolina para um 

automóvel a álcool, exigia trabalhos intensos de engenharia. Com a crise de abastecimento de 

álcool do meio para o fim da década de 80, os consumidores começaram a se recusar a 

adquirir carros a álcool (NITSCH, 1991). Com o advento da tecnologia “flex fuel”, o 

combustível a abastecer o carro poderia tanto ser álcool, quanto gasolina ou mesmo qualquer 

mistura dos dois. Essa tecnologia foi viabilizada pela tecnologia de injeção de combustível. 

Assim, vários desafios de engenharia se apresentavam para os motores capazes de funcionar 

com essa tecnologia (FERRARESE et al., 2010). Esses desafios fazem com que as empresas 

do ramo automotivo brasileiro estejam em constante procura por novos conceitos capazes de 

minimizar o efeito funcional dessa tecnologia de motor. Desta forma, com equipes enxutas de 

desenvolvimento de novos produtos na indústria, o envolvimento das universidades é fator 

decisivo para aumento da competitividade num ambiente globalizado, em especial no que 

tange a busca por inovação. 

Nesse ambiente é que nasceu o consórcio analisado nesse trabalho, o qual conta com o 

envolvimento de empresas de autopeças, de lubrificantes, montadoras e projetistas de 

motores. As montadoras envolvidas nesse consórcio representam mais de 85% da produção de 

veículos no Brasil (ANFAVEA – 27/01/2011). O consórcio está focado no desenvolvimento 

de conhecimento de tribologia (desgaste, atrito e lubrificação) relacionados aos desafios 

trazidos pela tecnologia “flex fuel”. Portanto, trata-se de um trabalho pré-competitivo. Como 

envolve várias empresas concorrentes, o foco desse consórcio desde o início foi restrito como 

não sendo para o desenvolvimento de tecnologia ou propriedade intelectual. Tal discussão 

ainda é muito recente para o ambiente brasileiro e as empresas e as universidades ainda não se 

mostram devidamente preparadas para discussões dessa natureza. 

Há também envolvimentos diferentes nesse consórcio, de empresas que nunca trabalharam 

juntas até empresas que há muito tempo desenvolvem trabalhos em conjunto. Além disso, há 

empresa multinacional como as montadoras de automóveis, como empresas de capital 

nacional ou mesmo empresa público-privada. Isso claramente traz nova complicação para o 

panorama gerencial desse trabalho. 

Como descrito anteriormente, o objetivo principal do trabalho foi viabilizar a inovação aberta, 

mas que no contexto apresentado se mostrou necessário começar pelo envolvimento das 

diferentes empresas com as universidades num estágio inicial de troca e geração de 

conhecimento. A expectativa, portanto, é que essa base seja capaz de desenvolver 

possibilidades de parcerias que proporcionem trocas e desenvolvimentos de novos produtos, 

além de viabilizar capacidade dentro da universidade para a prestação futura de serviços. 

Para viabilizar o aspecto de inovação aberta pode-se entender como são usualmente as 

relações empresa com clientes e universidades apresentados na Figura 1. 
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Figura 1: Relações entre indivíduos de uma empresa com seu cliente e universidade. 

 

Como se pode notar na Figura 1, há quatro tipos de relacionamento entre os indivíduos da 

empresa, cliente ou universidade. Numa avaliação entre os diferentes métodos de busca de 

novos conceitos, Cooper e Edgett (2008) avaliaram que a inovação aberta e em especial a 

interação direta com os clientes é uma ferramenta bastante poderosa. A experiência descrita 

nesse trabalho foca no relacionamento indicado como número 4 na Figura 1, relação aberta e 

colaborativa entre empresa-cliente-universidade (JANOWICZ-PANJAITAN, 

NOORDERHAVEN, 2009). Como as idéias surgem nos indivíduos através de seus 

relacionamentos (ALEGRE, CHIVA, 2008), todos os possíveis relacionamentos são 

importantes para a base de inovação aberta. Segundo Lorange, Roos e Bronn (1992), os 

principais obstáculos das relações cooperativas são: autonomia, o momento inicial da relação, 

foco no ambiente externo, politicagem, mudança e inovação, aprendizado, pessoas, “Black 

Box”, cultura e cooperação. 

Frente a esse ambiente, o trabalho apresentado aqui visa avaliar a expectativa dos parceiros 

para servir de base de alinhamento e acompanhamento gerencial do trabalho, uma vez que 

existe o foco inicial para trabalho pré-competitivo.    

3. Aspectos metodológicos 

Esta pesquisa envolveu revisão de literatura e pesquisa empírica com abordagem quantitativa, 

numa tentativa de identificar as principais motivações e restrições de projetos colaborativos 

entre empresas e universidades. Segundo Gupta, Verma e Victorino (2006), entre 1992 e 

2005, o número de artigos envolvendo pesquisa empírica aumentou significativamente.  

Foram realizadas duas entrevistas com membros de um consórcio envolvendo oito empresas e 

duas universidades, com foco na pesquisa dos impactos mecânicos da tecnologia “flex fuel” 

em motores de combustão interna. Estas entrevistas permitiram identificar os principais 

pontos a serem explorados num questionário, com o intuito de alinhar expectativas e medir a 

satisfação das instituições com o decorrer do trabalho colaborativo. Estes pontos foram 

transformados em variáveis, cuja mensuração é uma das características mais marcantes da 

abordagem quantitativa (MIGUEL, 2010: p. 45). 

Após a confecção dos questionários, os mesmos foram enviados aos vinte e quatro membros 

do consórcio, dos quais onze responderam (46%). Os resultados foram analisados usando a 

técnica estatística conhecida como “conjoint analysis” (análise conjunta), usada desde a 
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década de 70 pela indústria e por acadêmicos, e que pode ser definida como um método de 

análise multivariada que estima uma estrutura de preferência (GREEN e SRINIVASAN, 

1990), bem como a importância relativa de diferentes aspectos (RYAN e FARRAR, 2000). 

Foram realizadas também análises descritivas. A Figura 2 ilustra a sequência de etapas deste 

trabalho. 

SIM

NÃO

Realização de 

entrevistas para 

captação de fatores 

importantes do 

projeto do consórcio

Envio dos 

questionários 

por email

Confecção dos 

questionários

Exclusão do 

questionário

Respostas 

analisadas 

com o uso 

do software 

SPSS

Questionário

respondido

 

Figura 2. Fluxo de trabalho da pesquisa. 

O questionário foi composto por três partes, sendo que na parte I foram analisadas dezoito 

variáveis, numa escala de notas de zero a dez, com intervalos de meio ponto. Os tópicos 

abordados foram: satisfação com o cumprimento dos prazos do projeto, satisfação com as 

pautas das reuniões, satisfação com a gestão do projeto, satisfação com as decisões tomadas 

no projeto, satisfação com os treinamentos oferecidos, satisfação com o envolvimento das 

diferentes entidades participantes. Cada tópico continha três variáveis. 

A segunda parte do questionário serviu para caracterizar a amostra, com informações de: 

gênero, porte da empresa, experiência anterior em projeto de tribologia, experiência anterior 

em projetos colaborativos com outras empresas e/ou universidades, continente de origem da 

empresa. 

A parte III focou respectivamente em: fatores motivadores de entrada em relações 

colaborativas para desenvolvimento de novos produtos (os respondentes foram convidados a 

escolher três de onze possíveis fatores) e, grau de interação entre as empresas participantes 

(escala de respostas: inexistente, fraca, média ou forte).  

A Tabela 1 apresenta a estrutura do questionário. O software utilizado para as análises 

estatísticas foi o “IBM SPSS Statistics 17.0”. 
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Parte Variáveis Questões Tipo de resposta

esforços do grupo para evitar adiamento das reuniões (V1)

esforços do grupo para cumprir a agenda das reuniões (V2)

esforços do grupo para eliminar fatores que geram atrasos (V3)

discussão prévia sobre os melhores temas a serem abordados (V4)

equilíbrio entre apresentações acadêmicas e empresariais (V5)

importância de apresentações de empresas convidadas (V6)

conhecimento percebido sobre gestão do projeto (V7)

conhecimento percebido sobre cooperação (V8)

atenção do grupo às duas variáveis anteriores (V9)

conhecimento percebido sobre o fluxo de decisão (V10)

atenção ao balanceamento dos participantes (V11)

importância de foco competitivo (V12)

conteúdo sobre a formação de pessoal (V13)

abrangência do tema sobre as necessidades das entidades (V14)

conhecimento prévio sobre como funcionarão os treinamentos (V15)

participação igualitária sobre o escopo do projeto (V16)

encaminhamento de conflitos de interesse (V17)

desenvolvimento igualitário de competências técnicas (V18)

masculino / feminino

pequeno / médio / grande

américa / europa / ásia / mercosul

Divisão de custos e riscos

Acesso a novos projetos

Compartilhamento de vantagens produtivas

Compartilhamento de tecnologia complementar

Acesso a novos mercados

Reduzir o tempo para a inovação através do aprendizado

Acesso a recursos financeiros

Agrupar desenvolvimento de nova tecnologia

grau de interação entre as entidades inexistente / fraca / média / forte

satisfação com a pauta das 

reuniões

satisfação com a gestão do 

projeto

satisfação com os 

treinamentos oferecidos

satisfação com as decisões 

tomadas no projeto

fatores de motivação de 

entrada em relações 

colaborativas

escolher três dos oito
III

escala de zero a dez, com intervalos 

de 0,5

sim / não

gênero

porte da empresa

experiência anterior em projetos de tribologia

Continente de origem da empresa

II

experiência anterior em projetos colaborativos com outras empresas e/ou univarsidades

satisfação com o 

envolvimento das diferentes 

entidades participantes

I

satisfação com o 

cumprimento dos prazos do 

projeto

 

Tabela 1. Estrutura do questionário. 

4. Análise e discussão dos resultados 

A próxima seção apresentará os resultados da pesquisa, bem como a discussão destes 

resultados. 

4.1 Parte I 

Nesta parte do questionário, alguns respondentes não deram nota para as dezoito variáveis. 

Nestes casos, para que não se perdesse o questionário, os autores atribuíram para a variável 

não respondida a nota média dos demais respondentes. Na Tabela 2 é possível verificar as 

estatísticas descritivas das dezoito variáveis. 
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Variáveis Mínimo Máximo Média Desvio Padrão

V1 3,5 10 7,773 1,835

V2 6,1 10 8,600 1,200

V3 6 10 8,500 1,118

V4 4 10 7,509 1,537

V5 6 9,5 8,409 1,114

V6 8 10 8,827 0,706

V7 5 9 7,827 1,455

V8 6 9,5 8,182 1,189

V9 5 9,54 7,822 1,394

V10 4 9 7,055 1,440

V11 4 9 8,100 1,463

V12 7 10 8,464 0,956

V13 3,5 9 7,327 1,688

V14 3,5 10 7,500 1,857

V15 1 8 5,173 2,225

V16 4,5 9,5 6,727 1,571

V17 6 9,5 8,045 1,083

V18 7 10 8,818 1,055  

Tabela 2. Estatísticas descritivas. 

Nesta tabela nota-se que as variáveis que obtiveram as maiores médias de notas foram V2 e 

V3, o que demonstra que os respondentes estão enxergando os esforços do grupo para evitar o 

adiamento de reuniões e, consequentemente, o bom andamento cronológico do projeto; V6, o 

que mostra o interesse do grupo em ampliar o número de entidades participantes, bem como 

aumentar a capacidade de geração de conhecimento; V18, o que implica no desejo do grupo 

de que o desenvolvimento das entidades aconteça de forma igualitária. 

Por outro lado, as variáveis que receberam menores médias de notas foram V10, o que 

demonstra que as respondentes ainda não conseguiram visualizar claramente como ocorre o 

fluxo de decisões no projeto; V13, V14 e V15, que são as três variáveis relacionadas a 

treinamentos, o que já era esperado considerando a fase relativamente inicial do projeto; V16, 

o que mostra que, apesar do desejo igualitário de desenvolvimento de competências, a 

amostra de respondentes visualiza participação não igualitária sobre o escopo do projeto. Na 

Tabela 3 é possível verificar os resultados da “conjoint analysis” das dezoito variáveis 

abordadas no questionário.  
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Respondente V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 V17 V18

1 3,5 6,1 6,0 6,5 7,0 8,1 6,0 7,5 6,1 5,0 4,0 8,1 3,5 3,5 3,5 4,5 7,0 8,0

2 8,5 9,0 9,0 7,0 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 7,0 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 7,0 8,0 9,0

3 8,5 9,5 8,0 8,0 8,5 9,0 8,1 6,5 7,5 6,5 8,5 9,5 8,5 8,5 6,5 7,0 8,5 9,0

4 8,0 9,0 8,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 7,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 5,0 6,0 6,0 7,0

5 8,0 8,0 8,0 7,0 8,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 9,0 7,0 8,0 9,0 7,0 8,0 7,0 7,0

6 9,5 9,5 10,0 8,1 9,5 10,0 9,0 9,5 8,1 7,5 9,0 9,0 9,0 10,0 6,0 8,0 9,0 9,5

7 8,0 8,0 9,0 8,0 9,0 10,0 6,0 6,0 5,0 8,0 9,0 10,0 7,3 7,5 5,2 5,0 9,0 9,5

8 10,0 10,0 10,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0

9 6,0 8,0 8,0 4,0 6,0 9,0 5,0 8,0 7,8 7,1 8,1 8,5 5,0 5,0 1,0 5,0 8,0 10,0

10 6,5 7,5 8,5 9,0 9,5 8,5 8,5 9,5 9,5 7,5 7,5 9,0 7,3 7,5 5,2 9,5 7,5 10,0

11 9,0 10,0 9,0 10,0 9,5 8,0 9,0 9,5 9,5 4,0 9,0 8,0 9,0 9,0 2,0 6,0 9,5 9,0  

Tabela 3. “Conjoint analysis” das dezoito variáveis. 

A Figura 3 ilustra o resultado das médias dos onze questionários respondidos das dezoito 

variáveis, em ordem decrescente de média. 
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Figura 3. Ranking das dezoito variáveis, em ordem decrescente de avaliação. 

Os tópicos mais bem avaliados pelos respondentes foram: satisfação com o cumprimento dos 

prazos do projeto e satisfação com as pautas das reuniões, o que demonstra que esforços estão 

sendo dedicados e os resultados estão visíveis. 

Os tópicos satisfação com a gestão do projeto, satisfação com as decisões tomadas no projeto 

e satisfação com o envolvimento das diferentes entidades participantes estiveram avaliadas 

com resultados similares e inferiores aos dois tópicos analisados acima, o que indica a 

amostra de respondentes está visualizando parcialmente os resultados dos esforços dedicados 

e que estes tópicos que merecem maior atenção e esclarecimentos. 

Por último aparece o tópico satisfação com os treinamentos, compreensível pela fase inicial 

em que o projeto se encontra e também pelo baixo foco do grupo neste assunto. Os 

respondentes não demonstraram interesse em que sejam montados grupos de treinamentos, 

mas sim na obtenção de aprendizado por troca de experiências.  

4.2 Parte II 

A etapa de caracterização da amostra indicou que o gênero dos respondentes foi 100% 

masculino, salientando que o grupo de vinte e quatro participantes é composto por dezenove 

homens e cinco mulheres. Quanto ao porte das entidades, dez empresas são grandes e uma 

pequena, o que já era esperado considerando que o grupo é formado basicamente por 

montadoras e grandes universidades. 

Nove entidades, contra duas, possuem experiência anterior em projetos de tribologia, sendo 

que destas nove, apenas sete realizaram estes projetos em parceria com outras empresas e/ou 

universidades. A origem das entidades apresentou-se localizada da seguinte forma: três nas 

Américas, cinco no MERCOSUL e três na Europa. 

4.3 Parte III 

A Figura 4 apresenta quais os fatores de motivação de entrada em um projeto colaborativo 

que mais se destacaram na amostra de respondentes, considerando que cada respondente 

escolheu três fatores. 

Reduzir o tempo de inovação através do 
aprendizado [8]

Desenvolver conjuntamente nova tecnologia [6]

Compartilhar tecnologia complementar [5]

Ter acesso a novos projetos [4]

Ter acesso a recursos financeiros [3]

Dividir custos e riscos  [1]

Compartilhar vantagens produtivas [0]

Acessar novos mercados [0]

 

Figura 4. Escala de fatores motivadores. 

Nota-se que, confirmando o que foi apresentado na teoria, o principal interesse das entidades 

do projeto foi desenvolver e compartilhar conhecimento, reduzindo o tempo de 
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desenvolvimento de novos produtos e, consequentemente, o de inovação. Vale ressaltar 

também que o desenvolvimento e partilha de tecnologia recebeu destaque. 

O fato de se tratar basicamente de grandes entidades já consolidadas em seu mercado 

verificou-se o desinteresse das empresas por acesso a novos mercados, vantagem produtiva, 

partilha de custos e até mesmo ter acesso a novos recursos financeiros. 

Na Tabela 4 estão apresentados os resultados que indicam o grau de interação existente entre 

as entidades. Observa-se que das cento e dez possíveis relações, setenta e duas apareceram 

inexistentes, seguida de doze moderadas, treze fracas e treze fortes, o que demonstra que este 

projeto é composto por entidades que ainda não possuem estreita relação. 
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empresa 1 M M M M M M M M I I

empresa 2 I I I I I I I I I I

empresa 3 FO I I I FO I FR I FO I

empresa 4 I I I I I I I I I I

empresa 5 I I I I FO I FR FR M I

empresa 6 FO FO FO FO FO FR M M I I

empresa 7 I I I I I I I I I I

empresa 8 I FO M I FR FO I I I I

empresa 9 FR FR FR FR FR FO I I I I

universidade 1 I I FR I I FO I I FR I

universidade 2 I I I I I I I I I FR  

Tabela 4. Grau de interação existente entre as entidades. 

5. Conclusões 

O artigo explora as motivações e necessidades para se viabilizar inovação aberta através da 

relação empresa-cliente-universidade. Para isso foram utilizadas pesquisas junto a 

participantes de um consórcio composto por várias empresas e universidades do ramo 

automotivo. 

Do trabalho de "conjoint analysis" notou-se que: 

 Tal como ressalta a literatura, as empresas buscam a possibilidade de geração de 

conhecimento e estrutura nas relações empresa-universidade para a colaboração no 

desenvolvimento de novos (as) produtos/tecnologias 

 O relacionamento entre as entidades participantes ainda é muito pequeno e em alguns 

casos iniciante nesse consórcio 

 Foram apontados como melhores pontos de satisfação são o cumprimento dos prazos 

do projeto e as pautas das reuniões, o que demonstra que esforços estão sendo 

dedicados e os resultados estão visíveis 

 O processo com que as decisões serão realizadas no consórcio como também a 

qualidade e formatação dos treinamentos são pontos de atenção para melhoria. 
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Esse consórcio ainda se encontra na sua fase inicial. A aplicação desse tipo de avaliação de 

maneira periódica (uma vez ao ano) pretende servir inclusive de ferramenta de gestão e 

alinhamento dos participantes com o conteúdo trabalho nesse espaço tão homogêneo no foco 

técnico e tão heterogêneo do ponto de vista processual (relações pré-existentes entre as 

entidades). 
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