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Resumo:
A implementação de estratégias cooperativas firma-se no propósito da conquista de vantagens
competitivas pela diminuição do risco através da colaboração. A hipótese defendida na
pesquisa é que, no setor de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) Cearense, as
empresas ao adotarem estratégias cooperativas tendem a escolhê-las como opção mais
adequada, pois eliminam-se possíveis free-rides, minimizam-se gastos individuais em P&D e
maximizam-se ganhos decorrentes do mercado. A pesquisa é caracterizada como estudo de
caso múltiplo e os dados foram coletados através de entrevista realizada com o atual gestor do
Instituto Titan e da aplicação de questionários nas 20 maiores empresas de TIC no estado do
Ceará. Considerando o objetivo do estudo de analisar as decisões das empresas de TIC no
Ceará quanto à realização de investimentos em P&D, bem como a possibilidade da geração de
externalidades, conclui-se que a opção mais adequada para o setor reside na adoção de
estratégias cooperativas.
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externalidade

Introdução
As mudanças ocorridas no cenário mundial nas últimas décadas provocaram
alterações drásticas na estrutura organizacional das empresas. Não são raras as empresas que
procuram investir em departamentos de pesquisa e desenvolvimento (P&D) objetivando
alcançar inovações de produtos e/ou processos necessários ao crescimento econômico. As
inovações são motivadas pela percepção de atividades inexploradas pelo mercado visando
retornos econômicos, o que normalmente ocorre nas empresas através do trabalho rotineiro de
P&D empreendido no processo inovador (BASTOS, 2004).

Carraro (1997) define a atividade de P&D como um insumo que produzirá novos
conhecimentos ou novas informações, o produto da atividade inovadora. Dessa forma,
atividades de P&D fazem sentido econômico somente quando as implicações tecnológicas
puderem trazer vantagens competitivas às organizações que investiram neste processo.
Para se implementar um departamento de P&D são necessários investimentos em
recursos materiais e humanos, nem sempre disponíveis às organizações nacionais.
Schumpeter (1982) aponta as firmas, principalmente as grandes empresas, como as
responsáveis pelo processo inovador, sendo-lhes exigidos enormes investimentos em P&D
para alcançar o progresso tecnológico e a inovação.
Nos estágios iniciais da evolução de indústrias science-based, em que questões de
escala não são relevantes, firmas de menor porte podem obter vantagens, dados sua maior
capacidade de assumir riscos, rapidez de aprendizado e maior potencial de crescimento,
embora também apresentem algumas desvantagens, pois as firmas menores não parecem
capacitadas para suportar os pesados gastos em pesquisa e os riscos da inovação,
principalmente pelas necessidades de estruturas formais de P&D (BASTOS, 2004).
Em uma pesquisa realizada no ano de 2006 pelo Comitê Gestor da Internet no
Brasil junto a 2.700 empresas com mais de 10 funcionários de todas as regiões do país e em
diversos setores da economia brasileira, verificou-se que o uso de computadores e da internet
pelas empresas investigadas é praticamente universal, indicando um alto nível de
informatização do setor privado no Brasil. Entretanto, ainda são grandes as dificuldades
encontradas na contratação de profissionais com especialidade em TIC, havendo ainda muito
a ser feito para que o potencial das tecnologias da informação e da comunicação seja
absorvido pelo setor produtivo brasileiro.
Zawislak (1996) aponta a cooperação tecnológica como um redutor para as
dificuldades de adequação tecnológica, pois através da cooperação se reduzem os custos de
transação relativos ao processo de inovação tecnológica, aumentando a eficiência econômica
e, por conseqüência, a competitividade. Estratégias cooperativas devem ser formalizadas no
sentido de definir claramente o papel dos gestores dentro do processo cooperativo, sendo essa
formalização normalmente obtida através de contratos principais e aditivos.
Empresas com interesses em comum podem desenvolver entre si diversos tipos de
alianças estratégicas voltadas para a TIC. Garcias (2001) contribui para o estudo da formação
das alianças estratégicas, ao analisar o comportamento individual dos atores. Segundo o
referido autor:
“Os grupos são formados e atuam no sentido de alcançar os interesses e objetivos
do todo. As organizações são criadas para atingir objetivos que não poderiam ser
alcançados por iniciativa individual. Os grupos existem para alcançar interesses
comuns e continuarão a existir enquanto forem bem-sucedidos nesse sentido. Os
interesses comuns de um grupo não necessariamente coincidem com os de cada
indivíduo. Neste sentido, conclui-se que as metas de um grupo não resultam,
portanto, somente da agregação dos interesses e objetivos individuais (GARCIAS,
2001. p.3)”

Embora seja reconhecida a importância das alianças estratégicas entre as empresas,
é relevante enfatizar que o fato de haver cooperação não significa que as organizações devem
prescindir da competição, condição essencial para se obter uma posição douradora no
mercado.

Garcias (op.cit.), em seu estudo sobre formação de alianças estratégicas, apresenta
uma série de fatores restritivos, capazes de proporcionar o insucesso do grupo, como: i) a
lentidão no processo de decisão; ii) dificuldades de harmonizar competitividade e cooperação
na produção de bens coletivos exclusivos e de estabelecer mecanismos adequados de
incentivo e controle; iii) possibilidade de formação de subgrupos de interesse; iv) tendência de
diminuir o tamanho do grupo para a produção dos bens exclusivos; v) complexidade do
arranjo organizacional e do sistema de contratos; vi) limitações de um sistema de comando
disperso; vii) dificuldades de desmembramento de investimento fixo de grande monta e viii)
certas externalidades, como o comportamento oportunista dos agentes e o problema do freerider (membro do grupo que está interessado nos benefícios, mas evita participar dos custos)
no caso da oferta de bens e serviços inclusivos.
Existem dois fatores que levam as empresas de TIC a adotar alianças estratégicas
em pesquisa e desenvolvimento (P&D): a junção de habilidades específicas e a diminuição
dos custos e riscos inerentes à pesquisa. Lewis (1992) considera que, dependendo das
competências estratégicas das empresas, a cooperação pode levar ou não a desempenhos
melhores, mas a adoção de estratégias cooperativas leva as empresas de TIC a oferecer
produtos e serviços com os quais não se arriscariam sozinhas, devido ao orçamento elevado
em pesquisas que envolvam alta tecnologia.
Chatterjee (2006) atenta para a possibilidade de se tirar vantagem de oportunidades
novas e ainda não testadas, através da incorporação de sistemas ao modelo de negócio que
apresente mais clareza sobre a natureza dos riscos.
Hitt (2005) acrescenta a importância da escolha do sócio quando se buscam
estratégias cooperativas. Em uma aliança, é importante entender a intenção estratégica do
sócio – em alianças complementares horizontais. Um exemplo para esta situação ocorre
quando o sócio se interessa apenas em obter o conhecimento necessário sobre uma tecnologia,
para em seguida tornar-se um concorrente potencial daquele de quem obteve o insight
necessário para utilizar a tecnologia de maneira bem sucedida.
Em relação ao Ceará, um grupo de gestores de empresas locais da área de
tecnologia da informação e de telecomunicações se organizou em torno do Instituto Titan,
objetivando alavancar o setor de TIC no Ceará e desenvolver um pólo tecnológico, chamado
Titan Park.
Em função disso, apresenta-se o seguinte problema de pesquisa: como se dão as
decisões de investimentos em P&D das empresas associadas ao Instituto Titan através da
formação de estratégias cooperativas?
Daí o objetivo deste artigo, de analisar as decisões das empresas de TIC no Ceará
no tocante a investimentos em pesquisa e desenvolvimento, considerando a possibilidade da
geração de externalidades.
Um estudo desta natureza justifica-se pela importância que uma análise da decisão
de cooperar ou não trará para as empresas associadas ao Instituto, pelas melhorias que um
pólo de desenvolvimento de TIC proporcionará, dotando de elevado grau de competitividade
as empresas tomadoras e fornecedoras de TIC, e pela possibilidade de desenvolvimento
econômico no âmbito regional, através da geração de emprego e renda.

O trabalho está estruturado em quatro seções, incluindo-se esta primeira, de caráter
introdutório. Na segunda seção aborda-se o conceito de estratégias cooperativas, os tipos, as
características e a forte relação com o mercado de TIC, a P&D como geradora do processo de
inovação e o dilema da cooperação e/ou competição no setor de TIC, apresenta-se o risco
como fato gerador nas decisões de cooperação através do dilema dos prisioneiros. Na terceira
parte do trabalho apresentam-se os procedimentos metodológicos e ao final, apresentam-se os
resultados obtidos na pesquisa através da aplicação dos questionários e da entrevista.

2. Estratégias Cooperativas
As Alianças são vistas como as principais formas de estratégias cooperativas.
Estas alianças, que ocorrem de forma crescente, surgiram como uma resposta às rápidas
mudanças nas atividades econômicas, na tecnologia e em virtude da globalização. Um dado
que comprova a popularidade das alianças estratégicas é o fato de terem sido realizadas mais
de 20.000 em recentes 2 anos, a nível mundial, sendo mais da metade dessas alianças formada
por competidores (HITT, op. cit).
Hitt (op. cit) define alianças estratégicas como parcerias entre empresas que
combinam recursos, capacidades e core competences para perseguir interesses mútuos em
projetos, fabricação ou distribuição de produtos ou serviços. As estratégias cooperativas
podem servir a diversos propósitos e trazer uma série de benefícios para as empresas, mas
nem sempre o resultado projetado é alcançado. O referido autor acrescenta que o
envolvimento a nível corporativo de todas as empresas envolvidas pode ser a chave para o
sucesso da aliança.
Segundo Zawislak (op. cit), entre os benefícios de uma cooperação bem sucedida
destacam-se a redução dos prazos de maturação de projetos, um nítido aumento de sinergia e
de complementaridade, bem como um acesso mais amplo a diferentes mercados.
As razões que levam as firmas a cooperarem são pautadas em três situações de
mercado: ciclo lento (mercados protegidos ou quase monopólios), ciclo-padrão e ciclo rápido,
apresentados no Quadro 1, a seguir.
QUADRO 1 - Razões para Alianças Estratégicas por Tipos de Mercados
Mercado
Ciclo Lento

Razão
Ganhar acesso ao mercado restrito
Estabelecer uma franquia em um novo mercado
Manter a estabilidade de mercado (por exemplo, estabelecer padrões)
Ciclo-Padrão
Ganhar poder de mercado (reduzir a supercapacidade industrial)
Ganhar acesso a recursos complementares
Superar barreiras comerciais
Enfrentar desafios competitivos de outros competidores
Reunir recursos para projetos de capital muito grandes
Aprender novas técnicas de negócios
Ciclo Rápido
Agilizar o desenvolvimento de novos bens ou serviços
Agilizar a entrada em novos mercados
Manter a liderança de mercado
Formar um padrão tecnológico industrial
Compartilhar despesas arriscadas de pesquisa e desenvolvimento (P&D)
Superar a incerteza
Fonte: HITT, 2005, p.365

As firmas que estão inseridas no mercado de ciclo lento tendem a procurar alianças
estratégicas cooperativas em mercados emergentes, como Brasil, Rússia, China e Índia. No
Brasil, a desestatização das empresas de telecomunicações, iniciada na segunda metade da
década de 90, atraiu empresas mundiais de telecomunicação que já atuavam em diversos
países, como a TIM e a Telefônica, entre outras.
O Brasil é considerado um dos mercados com maior potencial para offshore em
TIC devido à mão-de-obra especializada e com baixo custo, aos incentivos fiscais e às leis
que incentivam a inovação em TIC.
Os mercados de ciclo-padrão muitas vezes são grandes e orientados para economia
de escala. As alianças, neste caso, serão provavelmente entre parceiros com recursos,
capacidades e competências complementares. A internet tem um papel fundamental no
processo de formação das alianças estratégicas, pois ajuda as empresas a conquistarem
economia de escala pela cooperação, essencialmente através de melhorias nos processos.
Os mercados de ciclo rápido têm ciclos curtos de atuação, como é o caso dos
mercados de tecnologia da informação, configurando necessidade de cooperação devido à
rápida mudança na fabricação e distribuição de bens e serviços.
Seguindo uma abordagem singular dos objetivos organizacionais, as empresas
perseguem a maximização do lucro com ênfase no curto prazo e no atendimento ao interesse
dos acionistas. Chatterjee (op. cit) afirma que o lucro é o resultado de uma empresa em
assumir riscos, evitando, ao mesmo tempo, seus efeitos adversos, podendo para isso utilizar
um dos seguintes caminhos: através da clareza ou através da escolha. Clareza é identificar
onde existe a possibilidade de risco e escolha é identificar mais opções que os concorrentes
para evitar os riscos possíveis. Desta forma, as empresas podem usar o risco como uma
vantagem competitiva, pois, se a empresa assume riscos dos quais as outras fogem, ela estará
operando em um monopólio e, portanto, obterá lucros extraordinários. Ainda sobre esta
questão, ressalta-se que a habilidade de utilizar tecnologias em modelos complexos de
negócios e a excelência em gerenciar os riscos inerentes aos novos modelos são fatores que
determinam à vantagem competitiva.
Já, para Prahalad (2004), a colaboração entre empresas é um fator de distribuição
do risco, pois o acesso ao conhecimento de outras empresas a custo baixo (ou nenhum)
facilita a multiplicidade de experimentos, desenvolvendo, consequentemente vantagens
competitivas.
Entretanto, decisões estratégicas de nível corporativo, como as estratégias
cooperativas e de diversificação, podem ser influenciadas por motivos administrativos, bem
como pelo próprio desejo de se obter competitividade estratégica e ganhar retorno acima da
média. Consequentemente mecanismos fortes de governo, como leis que garantam a
propriedade intelectual, tornam-se necessários para proteger os pesquisadores de
comportamentos administrativos oportunistas.
No contexto das estratégias cooperativas, o intento estratégico denota os objetivos
mais críticos e importantes que uma empresa quer atingir através de acordos de colaboração.
Algumas empresas podem se utilizar da aliança para fins específicos, como aprender a utilizar
uma tecnologia que pertence ao sócio. Dessa forma, é importante avaliar o intento estratégico

de sócios potenciais quando se avaliam possibilidades de alianças. Segundo Hitt (op. cit.), a
escolha de um sócio apropriado exige que a firma tenha um grande conhecimento sobre a
outra companhia, inclusive sobre o intento que impulsiona o interesse para aliar-se com a
empresa local.
Um dos objetivos dos sócios em alianças é aprender com seu aliado, pois as
alianças não são relações entre empresas, mas entre pessoas. Diversas fontes de informações
podem ser valiosas para firmas que tentam entender melhor o intento de um parceiro
potencial, os métodos como operam, seu histórico como parceiro em outras eventuais alianças
e seu grau de confiabilidade. Informações sobre como os parceiros atuam em uma aliança, as
estratégias utilizadas e seus futuros objetivos competitivos são obtidos através de estudos
históricos e através de interações com os pares para interpretá-los de maneira
competitivamente relevante.
No meio empresarial, certas situações carentes de normalizações podem ser de
difícil solução, caso haja interesses contrários envolvidos. Conforme explicado por Srour
(2005), uma competente reflexão ética estabelece distinções entre racionalização e dilema. A
racionalização ocorre quando o agente sabe o que é certo fazer, mas deixa de fazê-lo mediante
justificativa ad hoc, enquanto os dilemas são situações em que o agente não sabe o que é certo
fazer e patina na incerteza moral.
A força de cooperação necessita de boa vontade, interesses coletivos e benefícios
comuns, enquanto a força de competição determina um comportamento oportunista e
benefícios privados. Em ambas, duas forças diferentes, filosofia e espírito, podem ser vistas
como um paradoxo (DAS, 2000). Deve-se, portanto gerir para buscar o equilíbrio entre os
processos de competição e cooperação.
Nalebuff (1996) contribui para o entendimento sobre o dilema competição versus
cooperação quando sugere que o negócio se define como cooperação quando o objetivo é
criar um bolo, e como concorrência, quando chega a hora de dividi-lo. É possível competir
sem ter que “matar” a oposição. Se a sua luta for de morte, destruirá o bolo, não restará nada a
ser capturado e ambos os lados saem perdendo.
Se em uma aliança estratégica a cooperação não for satisfatória para os gestores,
existe uma grande possibilidade de ser desfeita a parceria e as empresas passarem a trabalhar
isoladamente. Por outro lado, uma cooperação excessiva pode aparentar negligência por parte
dos gestores, podendo representar benefícios para uns e perda para outros.
Cooperação e competição constituem-se, em geral, em forças conflitantes nas
relações de negócios. A competição é, via de regra, indireta, impessoal e baseada na escassez,
enquanto o conflito é direto e altamente pessoal. No conflito o oponente tenta controlar o
alcance dos objetivos e metas na sua totalidade, enquanto na cooperação há o esforço
conjunto das partes para o alcance de metas e objetivos. Estratégias de cooperação unem
empresas com potencial competitivo que podem levar à degeneração da relação, quando esta
passa a tender ao conflito. Este é prejudicial à cooperação e existe principalmente em virtude
dos objetivos e metas entre competidores. A cooperação não se resume aos concorrentes.
Nalebuff (op.cit) acrescenta que é preciso ouvir os fregueses, trabalhar de comum acordo com
os fornecedores, criar equipes, estabelecer sociedades estratégicas, inclusive com
concorrentes.

Um dos grandes desafios das MPE de TI são os altos custos de produção e a
concorrência das grandes empresas. Neste contexto a cooperação tecnológica tem aparecido
como um redutor para essas dificuldades de adequação tecnológica. A cooperação oferece, ao
mesmo tempo, a possibilidade de as MPE disporem da tecnologia necessária aumentando a
eficiência econômica e, por conseqüência, a competitividade (ZAWISLAK, op.cit.).
Levando em consideração que o objetivo da cooperação é ganhar vantagem
competitiva e que um atributo essencial das alianças estratégicas é que elas permitem que os
recursos das empresas envolvidas sejam alavancados, percebe-se desta forma, que uma
cooperação torna-se bem sucedida quando as empresas encontram maneiras de combinar seus
recursos e capacidades únicas para criar core competences que os competidores consideram
difíceis de entender e imitar.

3. O Dilema dos Prisioneiros
O dilema dos prisioneiros é, provavelmente, o exemplo mais conhecido da teoria
dos jogos. Foi desenvolvido por Albert W. Tucker em 1950 durante uma conferência para
psicólogos e é uma forma extremamente simples de explicar o uso da teoria dos jogos para
estratégias cooperativas. No decorrer dos anos, a versão original do dilema dos prisioneiros
foi sendo lentamente modificada sem, contudo, alterar a situação de conflito.
De acordo com o Dicionário Aurélio, a palavra dilema representa uma situação
embaraçosa com duas saídas difíceis ou penosas. O dilema dos prisioneiros, que não é um
jogo de soma zero, ou seja, existe a possibilidade de ganhos múltiplos, é descrito da seguinte
maneira: a polícia capturou dois indivíduos suspeitos de um crime (e de fato o cometeram
juntos), mas não possui a prova necessária para condená-los, devendo libertar os dois
prisioneiros, a menos que um deles providencie tal prova contra o outro. A polícia os tem em
celas separadas e faz a seguinte oferta: “cada um de vocês pode escolher entre confessar ou
negar o crime. Se ambos confessarem, cada um terá uma pena de 5 anos. Se um confessar e o
outro negar, nós libertaremos quem confessou e levaremos quem negou para o juiz, que lhe
dará a pena máxima de 10 anos. Se vocês negarem, ambos irão presos e receberão a pena
mínima, de 1 ano.”
Neste contexto, temos:

A função utilidades

E a função utilidades

é dada por:

é dada por:

A matriz, a seguir, é chamada de matriz de payoff e apresenta os quatro resultados
possíveis:
Prisioneiro 2
Prisioneiro 1

Confessar
Negar

Confessar
(-5, -5)
(-10, 0)

Negar
(0, -10)
(-1,-1)

O prisioneiro 1 pode ter a seguinte linha de raciocínio: “duas situações podem
ocorrer: o prisioneiro 2 pode confessar ou negar. Se ele confessar, então é melhor para mim
confessar também; se ele negar e eu confessar, eu estarei livre.” Aparentemente a melhor
opção é confessar. Como esta é a melhor opção para os dois prisioneiros, o equilíbrio de
Nash, portanto, é “(confessar, confessar)”.
Um fator extremamente importante no dilema dos prisioneiros deriva do fato de
eles não se comunicarem. Se eles pudessem se comunicar, provavelmente ambos negariam o
crime. Pode-se perceber que a possibilidade de se estabelecerem compromissos garantidos é
muito importante para a determinação do jogo.
Carraro (op.cit.) classifica os jogos econômicos em cooperativos e nãocooperativos. Um jogo será cooperativo quando seus participantes puderem planejar
estratégias conjuntas, formalizadas através de contratos. Quando não for possível o
estabelecimento de contratos entre os participantes, o jogo será não-cooperativo.
Zawislak (op.cit) exemplifica um jogo cooperativo através da cooperação
tecnológica entre duas empresas que, através do cumprimento de um contrato e da divisão dos
ganhos decorrentes, beneficiam-se de tal investimento.
Caso as Empresas 1 e 2 adotem jogos cooperativos, poderão negociar um
investimento conjunto para o desenvolvimento de uma nova tecnologia, por exemplo, devido
à falta de know-how suficiente para sozinhas obterem o sucesso desejado.
Por outro lado, caso não exista a possibilidade de formalização de um contrato, terse-á jogo não-cooperativo. Neste caso, as duas empresas concorrentes levarão em
consideração as prováveis estratégias adotadas por sua concorrente (volume de investimento
na atividade de P&D) de forma independente, visando obter maiores ganhos unilaterais no
mercado.
O maior conhecimento relativo das informações econômicas por parte de uma
firma pode levá-la a se comportar de um modo diferente das demais, com conhecimento
homogêneo. Da mesma forma, o menor conhecimento também irá forçar um tipo de reação.
Segundo McGuian (2004), os contratos incompletos resultam em um comportamento
ineficiente pelas partes envolvidas, acarretando inevitavelmente o aumento do custo.
Numa analogia do dilema dos prisioneiros com a dinâmica do mundo empresarial,
podem-se imaginar duas empresas lutando pelos mesmos ganhos. Neste jogo, o objetivo da
empresa é decidir estrategicamente sua forma de entrar em um mercado.

Sendo assim, a empresa tem duas alternativas possíveis: cooperar
tecnologicamente com seu adversário potencial ou não cooperar, o que significa competir no
mercado através de investimentos tecnológicos independentes.

Empresa 1

Cooperar
Não cooperar

Cooperar
-5, -5
-10, 0

Empresa 2
Não cooperar
0, -10
-1,-1

Supõe-se que a melhor alternativa para as duas empresas (equilíbrio de Nash) seja
cooperar, porém a traição, neste caso, passa a ser uma escolha racional. Então, o risco da
traição torna-se um fator impeditivo para que as empresas dividam o mercado, fazendo com
que a melhor opção seja adotar estratégias de não-cooperação.
Circunscritas nesta perspectiva, as alianças funcionam como uma opção de
redução do risco da traição, através da formalização de estratégias colaborativas, havendo
maiores chances de sucesso, na medida em que cada empresa envolvida possui o
conhecimento da intenção estratégica da outra.

4. Metodologia da Pesquisa
Esta parte trata da metodologia que foi adotada para a resolução do problema de
pesquisa, contemplando o ambiente de pesquisa, a natureza da pesquisa, o tipo de pesquisa, o
universo da pesquisa e a coleta de dados.
O ambiente no qual o estudo foi realizado é o Instituto Titan, localizado no
município de Fortaleza, Ceará, Brasil. Pelo fato de se tratar de um estudo de caso,
desenvolveu-se um capítulo a parte sobre o Instituto.
A pesquisa é de natureza quali-quantitativa, pois combina as naturezas qualitativas
e quantitativas, de acordo com a seguinte citação de BEUREN (2003):
“Estudos que empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a
complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas variáveis,
compreender, classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais e pode
contribuir no processo de mudança de determinado grupo. Possibilitam, também,
em maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades do
comportamento dos indivíduos. Na pesquisa qualitativa concebem-se análises mais
profundas em relação ao fenômeno que está sendo estudado.
A metodologia quantitativa caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas
modalidades de coleta de informações, quanto no tratamento delas por meio de
técnicas estatísticas (...). Destaca a sua importância porque visa garantir a precisão
dos resultados, evitar distorções de análise e interpretação, possibilitando uma
margem de segurança quanto às inferências realizadas. (BEUREN, 2003. p. 91-92)”

Enquanto o método qualitativo proporcionará uma maior compreensão das
percepções de ganhos decorrentes de investimentos em P&D por parte dos gestores das
empresas associadas ao Instituto Titan, bem como toda a complexidade que envolve o tema

estratégias cooperativas o método quantitativo apresentará o risco dos free riders associados
ao instituto.
Para realização desta pesquisa, do ponto de vista dos objetivos, a metodologia
utilizada foi do tipo exploratória, por procurar uma melhor compreensão das relações entre os
gestores das empresas associadas ao Instituto Titan. De acordo com Gil (2006) as pesquisas
exploratórias têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de
intuições.
As estratégias de pesquisa adotadas foram o estudo de caso múltiplo e a pesquisa
bibliográfica. Yin (2005, p. 32) define estudo de caso como “uma investigação empírica que
investiga um fenômeno contemporâneo, dentro do seu contexto da vida real, especialmente
quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. Portanto,
desenvolveu-se um estudo de caso para estudar as reações das empresas associadas ao
Instituto Titan quando enfrentam o dilema cooperar ou não em P&D.
O universo da pesquisa foi constituída pelo Instituto Titan, bem como pelas as 20
empresas associadas. Trata-se, portanto, de um estudo censitário, pois a amostra da população
representa a totalidade das empresas que compõe o instituto.
Os dados utilizados para o desenvolvimento da pesquisa foram coletados através
de entrevista semi-estruturada e aplicação de questionários fechados. Beuren (op.cit)
considera entrevista a técnica de coleta de dados mais apropriada para entender o sentimento
das pessoas com relação a crenças e perspectivas futuras, permitindo maior interação e
conhecimento das realidades dos informantes, valorizando a espontaneidade e criatividade do
entrevistado. A entrevista semi-estruturada foi realizada com um alto gestor do Instituto Titan,
procurando conhecer os objetivos e a visão de futuro do líder em relação ao Instituto Titan. A
entrevista foi realizada em agosto de 2007, em uma das empresas associadas ao instituto.
O questionário foi utilizado como um instrumento de coleta de dados constituído
de uma série ordenada de perguntas respondidas por escrito pelos informantes, sem a presença
do pesquisador. Com referências aos tipos de questões, opta-se por aplicar um questionário
fechado, de forma a tornar mais preciso os dados das empresas dos respondentes. O
questionário foi aplicado pelos pesquisadores do Laboratório de Simulação e Otimização de
Empresas (LASO) nos gestores das 20 empresas associadas ao Instituto Titan no período de
janeiro e fevereiro de 2007 e refere-se ao período de 2004 a 2006.
A técnica de análise de conteúdo das entrevistas foi baseada na metodologia
proposta de Bardin (1977), que a define como um conjunto de técnicas de análise das
comunicações, que visam descrever o conteúdo das mensagens, obtendo indicadores
quantitativos ou não, permitindo assim a inferência de conhecimentos. Consequentemente,
foram definidas as seguintes categorias analíticas “riscos associados ao Instituto Titan”,
“processos de cooperação e competição em P&D” e “investimento em P&D e a existência de
externalidades” tendo como base o referencial teórico articulado anteriormente e os objetivos
desse estudo.
Inicialmente aplicaram-se os questionários para conhecer o perfil das empresas,
perceber a visão das empresas relacionadas ao mercado de TIC e entender o posicionamento
das empresas em relação à dinâmica da cooperação em P&D, dado um determinado grau de

externalidade. Logo após, procedeu-se a utilização da entrevista para entender os objetivos, os
benefícios, os riscos e a percepção das externalidades em relação ao instituto.

5. Análise dos Resultados

5.1 Os Riscos Associados ao Instituto Titan
Corroborando com Prahalad (op.cit.), ao afirmar que a colaboração entre empresas
é um fator de distribuição do risco, pois o acesso ao conhecimento de outras empresas a baixo
custo (ou nenhum) facilita a multiplicidade de experimentos, o gestor do Instituo aponta
impostos, gastos com energia e gastos com telefonia como os principais insumos em P&D:
“no Estado do Ceará nos temos dois problemas que nos colocam em uma situação muito
desconfortável. Primeiro são os insumos básicos da produção de TI, energia e telefone. No
Ceará esses produtos são considerados supérfluos e nós pagamos talvez a maior taxa de
imposto de ICMS do país (...) outro fator que nos deixa bastante desconfortáveis é que uma lei
federal entende que o software é serviço, portanto, só incide ISS e, assim sendo, seria tarifado
somente a nível de prefeitura, mas o Estado entende que às vezes o software pode ser
considerado como produto, e essa dualidade tem feito com que as empresas ou paguem ICMS
e ISS ou eventualmente estejam correndo o risco de estar sendo inadimplentes sob o ponto de
vista das arrecadações públicas municipais, federais e estaduais”.

5.2 O Processo de Cooperação e Competição em P&D
Corroborando com Hitt (op.cit.), Prahalad (op.cit.) e Zawilask (op.cit.), quanto à
utilização da cooperação tecnológica como um redutor das dificuldades das PME devido aos
altos custos de produção e à concorrência das grandes empresas, o gestor do Instituto Titan
aponta duas formas de cooperação bem-sucedida: “primeiro, através do provimento das
contrapartidas, não só as contrapartidas econômicas e financeiras, mas as contrapartidas em
competência. No momento em que todo esse projeto exige que sejam colocadas contrapartidas
financeiras, a divisão desse custo de contrapartida das empresas facilita perfeitamente a
possibilidade de qualificação do projeto. A segunda é a junção das competências, que permite
melhor qualificação dos projetos; então, nós podemos juntar uma empresa que tem alta
capacidade e conhecimento na área de imagem a uma outra que tem capacidade e
conhecimento, por exemplo, na área da camada física e produzir, com isso, tecnologias que
podem ser aplicadas na área de trânsito. São exemplos de competências conjuntas, que
terminam sendo contempladas com recursos do FINEP e o risco da contrapartida fica diluído
entre as empresas que estão participando”.
Evidenciando Zawislak (op.cit.), quanto aos benefícios de uma cooperação bem
sucedida no sentido de que proporciona uma redução dos prazos de maturação de projetos, um
nítido aumento de sinergia e de complementaridade, bem como um acesso mais amplo a
diferentes mercados, as empresas associadas ao Titan procuram “emprestar competência. No
momento em que os associados atuam em sinergia nós conseguimos atender grandes
demandas, como é o caso da demanda do Governo do Estado do Ceará, que, individualmente,
nenhuma dessas empresas conseguiria atender. Então, a sinergia é o principal fruto do
processo de captação de massa crítica de experiência e competências que o Titan desenvolve”.

A survey realizada constatou a intenção dos associados em adotar estratégias
cooperativas. Com efeito, no triênio 2004/2006, 87% das empresas do setor de TIC no Ceará
adotaram alguma atividade cooperativa formal ou informal, sendo os institutos de pesquisa
apontados por 43,5% dos pesquisados como de alta importância para o sucesso da parceria. A
cooperação para desenvolver novos produtos e/ou processos é percebida por 55% dos
respondentes como de alta importância, sendo, portanto, o principal responsável pela adoção
de estratégias cooperativas no setor de TIC cearense.
A pesquisa mostrou ainda a intenção das empresas de TIC cearenses em
desenvolver parcerias com empresas dentro do Instituto, devendo essa cooperação verificar-se
principalmente na aquisição de insumos necessários à produção.

5.3 O Investimento em P&D e a Existência de Externalidades
Na simulação percebe-se, com maior clareza, que a melhor resposta para as
empresas em relação a investimentos em P&D é a adoção de estratégias cooperativas, sendo
essa situação melhor percebida quando existe um alto grau de externalidade.
A entrevista revela a estratégia do setor privado de TIC cearense em investimentos
em P&D: “hoje agimos através do Instituto de Tecnologia da Informação (INSOFT), (...) e
desenvolvemos um projeto de um parque tecnológico no Eusébio, onde se imagina abrigar 80
empresas (...) Há um investimento constante e elevado no desenvolvimento de novos produtos
e de novos processos das empresas e elas aprendem aos poucos a fazer esse risco de
investimento compartilhado com o Governo através dos agentes financiadores que são
conhecidos”.
A pesquisa realizada no setor indicou como acertada a estratégia de investimento
em P&D adotada pelas empresas de TIC, pois mostrou que, em 2006, a inovação de produtos
e/ou processos contribuiu significativamente para o faturamento das empresas,
proporcionando um incremento dessas receitas em até 25%. Em relação aos gastos com
pesquisa, no ano passado esses dispêndios representaram um percentual entre 10% e 20% do
faturamento para 12,5% das empresas respondentes que investiram em pesquisa. Os gastos
com desenvolvimento representaram um percentual entre 16% e 20% do faturamento para
18,8% das empresas respondentes que investiram no desenvolvimento de novos produtos e/ou
processos no ano de 2006.
Verifica-se uma disposição de investir em P&D, principalmente na aquisição de
equipamentos necessários a melhorias tecnológicas de produtos/processos ou associados aos
novos produtos/processos.
Analisando Garcias (op.cit.), que trata da existência do comportamento oportunista
dos agentes e do problema do free-rider como um fator restritivo à cooperação entre
empresas, a pesquisa mostrou que 87% dos pesquisados desenvolvem ocasionalmente ou
rotineiramente pesquisas dentro da empresa, enquanto 13% compram pesquisas de terceiros
ou necessitam do transbordamento destas informações, sendo, portanto, potenciais free-riders.

6. Conclusão
Dentro de uma economia com um grau crescente de competitividade e com os
mercados de TIC cada vez mais sofisticados, empresas de todo o mundo cooperam na
pesquisa e no desenvolvimento de novos produtos/serviços que lhes proporcionarão uma
vantagem competitiva.
Inerentes ao processo de cooperação, dois fatores influenciam diretamente as
decisões dos gestores na adoção de suas estratégias colaborativas: o risco de traição na adoção
de estratégias cooperativas, causado pelas assimetrias de informações, e a variabilidade das
externalidades.
As empresas associadas ao Instituto Titan adotam estratégias de cooperação e
inovam seus produtos e processos através de investimentos em P&D. Estas empresas se
uniram em torno de um grupo organizado, com objetivos claros de proporcionar simetrias de
informações entre os participantes, garantir a intenção estratégica dos participantes e reduzir o
custo de P&D, desta forma contribuindo para o sucesso dos objetivos individuais e do grupo.
Considerando o objetivo da pesquisa de analisar as decisões das empresas de TIC no
Ceará quanto à realização de investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento – P&D e
considerando a possibilidade da geração de externalidades, concluiu-se que o risco de traição
é um fator a ser considerado, mais especificamente em cenários de alta externalidade, pois a
traição em uma parceria pode representar um lucro extraordinário para a empresa traidora e
um prejuízo financeiro para a firma que coopera. Desta forma, conclui-se que a opção mais
adequada para as empresas que compõem o setor de TIC no Ceará reside na adoção de
estratégias cooperativas.
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