
A
HISTÓRIA DA RELAÇÃO EN-
tre empresa e universida-
de no Brasil, com honro-
sas exceções, é uma nar-
rativa de desencontros. O
primeiro obstáculo entre
as duas pontas — uma de-

tentora do capital e outra do conhecimen-
to de vanguarda — é o fato de que a ino-
vação tecnológica está restrita a poucas em-
presas no país. Segundo levantamento do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), menos de 2% do total das indús-
trias brasileiras conseguem criar produtos
e serviços novos—embora a inovação se-
ja um objetivo fortemente alardeado pela
maioria das companhias. A segunda razão
é a dificuldade de diálogo entre um mun-
do movido pelo pragmatismo dos resulta-
dos e outro regido pelo rigor científico, em
que o retorno dos investimentos quase sem-
pre é imprevisível e nem sempre desejá-
vel. A tentativa mais recente de aproximá-
los é o projeto de lei que acaba de chegar
ao Congresso para ampliar incentivos fis-
cais a empresas patrocinadoras de pesqui-
sa em universidades. "Poucos compreen-
dem o que é possível fazer com os incen-
tivos já existentes", diz Ivan Falieiros, di-

retor da Escola Politécnica da Universida-
de de São Paulo, que hoje mantém cerca
de 500 projetos em parceria com empre-
sas. "A universidade sempre foi vista co-
mo um templo do saber e da ciência, que
não combina com prazos e resultados."

Trata-se de um movimento na contra-
mão do que ocorre em países tecnologica-
mente desenvolvidos ou que pretendem
chegar a esse patamar. A BMW, por exem-
plo, investiu recentemente 10 milhões de
dólares para ajudar a erguer um centro de
pesquisa de engenharia voltado para auto-
móveis na Universidade Clemson — a
maior verba já recebida pela instituição.
Há dois anos. a suíça Novartis anunciou o
desenvolvimento, em conjunto com o Ins-
tituto de Tecnologia de Massachusetts
(MTT) e Harvard. de um projeto para de-
cifrar a causa genética do diabetes tipo 2.

No Brasil, as exceções demonstram que
é possível estreitar o relacionamento entre
esses dois mundos. O caso do Ache, o maior
laboratório brasileiro, é uma delas. A com-
panhia possui um time de nove pesquisa-
dores cujo objetivo é fazer uma ponte en-
tre a empresa e a academia. Desde 1998,
quando a Lei de Patentes passou a prote-
ger medicamentos contra cópias, os novos

produtos tomaram-se vitais para o cresci-
mento da empresa, antes dependente do
extinto mercado de similares. O antiinfla-
matório Acheflan, o primeiro produto de-
senvolvido em parceria com universida-
des, chegou ao mercado em junho de 2005,
após sete anos de estudo e cerca de 15 mi-
lhões de reais de investimentos. A eficácia
do medicamento, feito de uma planta bra-
sileira, foi comprovada por estudos clíni-
cos em 700 pacientes com a ajuda de ins-
tituições como a Universidade Federal de
São Paulo e a Pontifícia Universidade Ca-
tólica de Campinas. "Não teríamos condi-
ções de executar sozinhos todas as etapas
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da pesquisa", diz José Roberto Lazzarini,
diretor médico-científico do Ache. O labo-
ratório tem outros sete projetos na linha fi-
toterápica em andamento. Recentemente,
assinou com a Unicamp um contrato para
a pesquisa de uma droga para portadores
de diabetes tipo 2, com investimentos ini-
ciais de 2 milhões de reais. À medida que
os projetos derem retorno (o do Acheflan
é esperado para daqui a cinco anos), os exe-
cutivos do laboratório pretendem aumen-
tar a equipe responsável por sondar novos
projetos em universidades.

Graças às inovações desenvolvidas em
parceria com as universidades — que ge-

li, ram produtos de classe mundial —, em-
o- presas como Embraco e Embraer têm con-
fi- ^éguido acelerar seu processo de interna-
te, cionalização. Foi com um produto desen-
ra volvido em cooperação com universidades
es — um compressor chamado EM — que a
ii- catarinense Embraco entrou no mercado
ue internacional nos anos 80 e iniciou produ-
an ções locais na China, na Itália e na Eslo-
;e- váquia. Hoje, a empresa mantém 37 labo-
«- ratórios de pesquisa e acordos também com
os universidades fora do Brasil, na Escócia,

nos Estados Unidos e na Romênia. Em
:m março deste ano, a Embraco deu seu pas-
;e- só mais ambicioso ao investir l ,6 milhão
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de reais num centro de pesquisas dentro da
Universidade Federal de Santa Catarina.
"Assim fica muito mais fácil descobrir a
hora certa de iniciar ou abortar um proje-
to", diz Diógenes Feldhaus, diretor de re-
lações institucionais da Embraco.

Na Embraer, o relacionamento com o
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)
é quase simbiótico. E difícil dissociar a fa-
bricante de aviões desse centro de estudos.
Desde o ano 2000, todos os modelos de ae-
ronaves da companhia carregam pelo me-
nos alguma tecnologia desenvolvida com
participação direta do ITA. "É bem mais
eficiente e barato desenvolver tecnologia



em parceria com as universidades", diz Hu-
go Resende, diretor científico da Embraer.
"O segredo para integrar os dois mundos
é dividir responsabilidades e manter uma
boa rede de comunicação." No caso da Em-
braer, essa é uma tarefa dividida por um
exército próprio de 2 500 pesquisadores.

Manter estruturas como as do Ache, da
Embraco e da Embraer custa caro—e mui-
tas empresas pensam muitas vezes antes
de assumir esse tipo de risco. Uma saída
encontrada cada vez com mais freqüência
para diluir os gastos é criar convênios com
outras empresas. Esse é o modelo adotado
pelo Centro Tecnológico Canavieira (CTC),
instituto privado de pesquisa que reúne 126
usinas do país, responsável pelo desenvol-
vimento de variedades que ocupam hoje a
metade dos canaviais brasileiros. "Com es-
se tipo de cooperação científica e tecnoló-
gica, a produtividade de nossos canaviais
cresce 2% a cada ano", diz Wílliam Burn-
quist, gestor de desenvolvimento estraté-
gico do CTC. Há pouco mais de um ano,
a fabricante de cosméticos Natura, o gru-
po Orsa, produtor de pajpel e embalagens,
e a Centroflora. que produz extratos vege-
tais, encontraram uma alternativa seme-
lhante — fundaram a Ybios, empresa que
tem como objetivo desenvolver projetos de
pesquisa em parceria com universidades
tanto para as sócias quanto para o merca-
do (veja quadro ao lado).

O avanço desse tipo de iniciativa está
obrigando também as universidades a se
reinventar. Se as empresas estão atrás de
pessoal especializado em conversar com
pesquisadores, a academia começa a se or-
ganizar para entender o mundo empresa-
rial. Nesse sentido, a campeã de desem-
penho é a Inova, a agência de inovação da
Unicamp. Desde que foi fundada, em 2003,
já firmou 130 contratos de transferência
de tecnologia e licenciou 45 tecnologias
—a maioria nos setores farmacêutico, mé-
dico e químico. Nos dois últimos anos, a
Unicamp depositou 153 patentes, regis-
trou 22 marcas e desenvolveu 24 softwa-
res. "Mais do que acertar os contratos e
defender os interesses da universidade, a
Inova vai ao mercado saber o que as em-
presas procuram", diz Rosana Di Giorgio,
diretora de propriedade intelectual da Ino-
va. "É uma relação ganha-ganha."
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