
O advento da inovação e do empreendedorismo nas universidades latino-americanas 
 
Um dos fatores que explicam a fraca competitividade da América Latina no dinâmico cenário 
global do século 21 é a ausência de inovação. Por esse motivo, muitos se perguntam se o país 
e as empresas da região estariam aproveitando ao máximo a pesquisa realizada  em suas 
universidades como forma de contribuição ao desenvolvimento de novos produtos e serviços, 
ou ainda, se essas instituições educacionais estariam empregando seu conhecimento para 
apoiar o surgimento de empreendedores e de novos negócios.  
 
Na hora de analisar o papel das universidades como centros geradores de inovação, a primeira 
coisa que se deve avaliar é o sistema de transferência de tecnologia dessas instituições para as 
empresas. Anita Kon, professora da Pontifica Universidade Católica de são Paulo (PUSCP), 
Brasil, diz que as pesquisas analíticas sobre a realidade social, bem como as pesquisas 
tecnológicas para o desenvolvimento empírico de produtos e serviços, “devem ser canalizadas 
para a utilização direta da sociedade através de instituições especializadas que possuam a 
infra-estrutura organizacional, financeira e física necessária para esse trabalho conjunto”.  
 
Nesse sentido, Kon explica que as entidades governamentais ou de caráter privado, bem como 
as organizações não-governamentais (ONGs), poderiam criar associações entre universidades, 
governos e empresas, “desde que apoiadas por um marco legal que controle seu 
funcionamento”.  
 
Em uma outra economia muito ativa da região, a colombiana, a relação universidade-empresa 
fortaleceu-se muito nos últimos dez anos sob a liderança da Universidade de Antioquia 
(localizada na cidade de Medellín), graças aos vínculos diretos entre os grupos de pesquisa 
mais qualificados e as unidades de pesquisa e desenvolvimento do setor produtivo.  
 
Dentro das universidades, observa Hiugo Macías Cardona, coordenador do Centro de Pesquisas 
Econômicas, Contábeis e Administrativas (CIECA) da Universidade de Medellín, Colômbia, 
“cresce a consciência de que os processos de pesquisa não devem atender apenas às 
inquietações e às iniciativas acadêmicas dos professores, mas também às necessidades do 
entorno empresarial e às necessidades de desenvolvimento do país”. Na Colômbia, foram 
criados recentemente quatro Centros de Excelência formados por grupos de pesquisa de alta 
categoria, mediante uma rede constituída no âmbito do sistema nacional de ciência e 
tecnologia. “Cada um desses centros trabalha com linhas de pesquisa definidas previamente 
como linhas estratégicas para o desenvolvimento nacional, tanto do ponto de vista produtivo 
quanto do bem-estar da população”, observa o professor.  
 
Contudo, as empresas também começaram a se aproximar da universidade, especialmente 
aquelas vinculadas a tecnologias da informação. Por um lado, conseguiram que seus produtos 
ou serviços fossem utilizados e reconhecidos   por professores e alunos. Estes, por sua vez, 
obtiveram acesso a uma formação que os qualifica para o emprego dessas ferramentas no 
mercado de trabalho.  
 
Trata-se de uma estratégia que a SAS, companhia global de inteligência analítica e de 
negócios, já utiliza na América Latina. Assim por exemplo, a Faculdade de Economia e 
Negócios da Universidade do Chile, com o apoio da filial local da SAS, implantou uma versão 
do seu Curso de Gestão de Negócios com a solução Business Intelligence, que trabalha com 
diversas ferramentas, entre elas o Data Mining, ou prospecção de dados. “Isto permite que as 
universidades se diferenciem uma das outras e os professores adquiram presença 
internacional, uma vez que essas ferramentas apresentam uma biblioteca analítica virtual, 
onde os professores de diferentes áreas podem trocar experiências sobre a forma de ensino de 
suas disciplinas com soluções fornecidas pela SAS”, explica Andréa Szyfer, gerente de 
Programas Acadêmicos da SAS na Argentina, Brasil e Chile.  
 
Para os alunos, acrescenta, “consiste em vantagem competitiva sobre os demais, já que eles 
têm acesso a um conhecimento que lhes proporcionará maiores possibilidades de contratação 
no mercado de trabalho”. Há também benefícios para a SAS: “O conhecimento se amplia com 
base em nossas soluções.  



O aluno que hoje aprende na sala de aula, sairá um dia e ganhará o mundo empresarial, e não 
se esquecerá da SAS. Quando as universidades utilizam nossas soluções no ensino, cresce 
nossa credibilidade nos mercados em que elas estão presentes e, além disso, garante-se uma 
base de usuários capacitados, tanto para o trabalho na SAS, quanto em empresas sócias ou 
clientes”, observa Szyfer.  
 
Viabilizando idéias inovadoras 
 
Além dos empreendimentos em pesquisa e desenvolvimento em diferentes áreas, as 
universidades da região parecem estar tomando consciência do papel fundamental que podem 
desempenhar no surgimento de novas empresas. Seguindo modelos observados nos EUA e na 
Europa, as principais faculdades de economia e de administração latino-americanas passaram 
a cultivar incubadoras ou viabilizadoras de possíveis negócios com o objetivo de selecionar 
projetos de empresas inovadoras e dar apoio a seus empreendedores através de diferentes 
mecanismos.  
 
É o que ocorre no Brasil, onde a PUC de São Paulo já começa a aproveitar o know-how 
acadêmico através da PUC Consultoria Júnior, uma empresa sem fins lucrativos formada por 
alunos da Faculdade de Economia e Administração e supervisionada por professores com o 
objetivo de maximizar o desempenho profissional e pessoal de seus membros, diferenciando-
os no mercado de trabalho de modo que possam prestar serviços de alto gabarito em áreas 
como as de gestão empresarial, pesquisa de mercado e desenvolvimento social, respeitando, 
porém, valores como a ética e responsabilidade social.  
 
De acordo com a professora Kon, um caso de sucesso empresarial originado na PUCSP é o 
DERDIC, uma empresa da área de fonoaudiologia que atende a pessoas com deficiência 
auditiva e que já é considerada “uma das melhores e mais eficientes do país”. Outras 
universidades brasileiras também lançaram projetos empresariais, entre elas a FGV Projetos, 
uma unidade da Fundação Getúlio Vargas voltada para a prestação de serviços de consultoria, 
treinamento, seminários, certificação e concursos; o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), 
da Universidade de São Paulo, com capacitação para atender às necessidades tecnológicas de 
empresas de diversos portes e áreas de produção; a Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas (FIPE), da mesma universidade, que presta consultoria na área de economia; a 
FGV Júnior Consultoria, com as mesmas características da PUC JR; a Empresa Júnior 
Mackenzie Consultoria, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com experiência em 
consultoria empresarial.  
 
A Colômbia também foi testemunha do surgimento de muitas incubadoras de empresas 
amparadas por universidades. As primeiras foram de base tecnológica e logo surgiram outras 
em setores especializados. “Essas iniciativas contaram com uma dinâmica muito forte, e 
conseguiram apoio financeiro para muitas propostas; contudo, os resultados são muito pobres 
em termos de número de empresas incubadas de sucesso”, admite o professor Macías 
Cardona. Isto, porém, não impediu que as universidades locais, algumas das quais buscaram a 
criação de fundos com capital de risco com o objetivo de apoiar iniciativas empresariais de 
recém-formados, como é o caso da Universidade de Medellín, que dispõe de um fundo de um 
milhão de dólares para o apoio a projetos de estudantes e de alunos formados. “Esse modelo 
foi introduzido posteriormente em outras universidades em vinculação estreita com as 
incubadoras de empresas que estão fora das instituições de ensino superior”, ressalta o 
professor colombiano.  
 
Da teoria à prática 
 
De que maneira as incubadoras de negócios podem transformar a pesquisa realizada nas 
universidades em empresas de sucesso? Gabriel Hidalgo, gerente geral da Octantis, uma 
incubadora de negócios criada há três anos pela Universidade Adolfo Ibáñez, de Santiago do 
Chile, diz que para isso é preciso que quatro fatores fundamentais. “Em primeiro lugar, 
juntamos os pesquisadores ao pessoal de negócios, para criar equipes ou ‘casamentos com 
uma boa química’ entre as ciências e os negócios.  



Em segundo lugar, aproximamos clientes reais dos conceitos dos pesquisadores  para avaliar 
sua validade comercial: isso é o que se conhece como projeto de negócios baseado em 
protótipos. Em terceiro lugar, apoiamos a equipe empreendedora por meio de patentes, 
através de aliados — quando necessário — e, por fim, nos aproximamos dos investidores para 
que a empresa tenha o capital inicial necessário.” É um modelo que está produzindo 
resultados. Em uma carteira de 50 projetos, a Octantis já possui cerca de 12 patentes 
internacionais em curso e pelo menos 6 empresas em formação com participação de cientistas 
e pesquisadores. O faturamento composto das empresas apoiadas pela incubadora chilena 
superará os 8,5 milhões de dólares no final do corrente ano. 
 
O recurso a capitalistas de risco, ou investidores “anjos”, como se costuma chamá-los, parece 
ser de fundamental importância para a consolidação de um projeto inovador, por isso um dos 
aspectos mais valorizados das incubadoras de negócios são as redes de contatos que elas 
proporcionam aos empreendedores. Hidalgo diz que “as conexões podem fazer toda a 
diferença entre o sucesso e o fracasso de uma empresa. As redes de investidores são, antes 
de tudo, redes de capital, em que há confiança e contatos. As pessoas investem em projetos 
por sua rentabilidade e por serem negócios atraentes, mas também porque os 
empreendedores que estão por trás lhes inspiram confiança e tornam viável uma relação de 
colaboração mútua”.  
 
Do ponto de vista dos investidores, o que podem oferecer as incubadoras de negócios para 
atenuar o risco e que nível de rentabilidade podem ser considerados ótimos? O representante 
da Octantis admite que “risco zero” não existe, porém disse que uma qualidade que tem o 
empreendimento — graças a uma dinâmica de redes como a implementada pela Octantis — “é 
que, ao implantar redes relativas a cada etapa dos empreendimentos, estes podem prosperar 
gradualmente. Se forem cometidos erros, eles se transformam rapidamente em processo de 
aprendizagem. Se alguma coisa não vai bem, pode-se detectar o problema mais cedo 
minimizando o índice de queima de capital [cash burning rate]. 
 
 Com relação à rentabilidade, Hidalgo prefere a expressão “crescimento rentável”. “Pegamos 
idéias e as encaminhamos por meio do nosso processo de apoio formado por redes, passando 
pelo acesso a investidores através de sucessivas etapas cultivando, ao mesmo tempo, o 
crescimento sustentado. Desse modo, o crescimento rentável ocorre em parceria com os 
empreendedores. É preciso que eles sejam pilotos, que não tenham medo de voar alto”, 
adverte Hidalgo. 
 
Reciclando o lixo eletrônico com ênfase no aspecto social 
 
A Octantis se orgulha especialmente do seu apoio à consolidação da Recycla, uma pequena 
empresa inovadora criada em Santiago do Chile, em 2003, voltada para a reciclagem de 
refugos eletrônicos (chamados de e-waste), a primeira desse tipo na América do Sul. A 
Recycla recebeu prêmios internacionais por seu compromisso com a reinserção de mão-de-
obra no mercado de trabalho — 60% do quadro de pessoal da companhia é composto por ex-
presidiários — , sendo que seu modelo de negócios já foi caso de estudo de universidades 
americanas e européias. A empresa faz um inventário dos equipamentos eletrônicos de 
grandes empresas; em seguida, retira o material refugado e o leva para suas instalações, onde 
começa o processo de reciclagem.  
 
Os equipamentos são desmontados peça por peça, e as partes aproveitáveis (75% 
aproximadamente) são transformadas em e-scrap (refugo eletrônico), que é exportado como 
matéria-prima para fundições certificadas pela ISSO 14001 na Europa e América do Norte. 
 
“Fomos buscar recursos nos bancos, mas não tivemos muita sorte”, lembra Fernando Nilo, 
gerente geral e fundador da Recycla. Isto fez com que ele inscrevesse a empresa em um 
concurso da Octantis, em 2004. “A primeira coisa que a incubadora facilitou para nós foi o 
acesso ao crédito. Uma pessoa de prestígio da Universidade Adolfo Ibáñez disse que nosso 
projeto tinha valor, e isso nos abriu as portas dos bancos. Depois, quando alguém decide levar 
adiante um empreendimento, precisa saber escutar.  



Quando analisávamos o plano de negócios (com os orientadores da Octantis) sempre nos 
comportávamos com muita humildade, ratificávamos o que nos parecia bem e retificávamos o 
que não estava correto.  
 
Esse feedback nos permitiu dar passos maiores e avançar mais rapidamente”, observa Nilo. 
Contudo, a Recycla optou por não recorrer aos investidores de risco para a obtenção de 
recursos. “Os que se interessaram não nos pareceram adequados. Foi duro ter de recusar esse 
capital, no entanto, a longo prazo, foi a melhor decisão possível, porque passamos sozinhos 
pelo vale da morte (no jargão dos empreendedores, aquele momento em que as vendas se 
encontram entre 500.000 e um milhão de dólares e no qual as empresas costumam estacar). 
A Recycla foi se levantando aos poucos sem abrir mão de parte do seu controle”, observa 
orgulhoso.  
 
Embora prefira manter o faturamento da empresa em segredo, Nilo diz que ela aumentou suas 
vendas e que já se consolidou no mercado local. Por esse motivo, o próximo passo consiste em 
exportar o modelo da Recycla — inovação, sustentabilidade e responsabilidade social — para 
outros países da região. “Temos ofertas de compra do modelo. Já visitamos vários países, da 
Colômbia a Venezuela.” 
 
Desafios pendentes 
 
Uma das principais barreiras para a consolidação das universidades como centros geradores de 
negócios é a pouca disponibilidade de recursos financeiros e logísticos. “Por exemplo, há 
dificuldades para a obtenção de um local físico adequado para acomodar a administração e o 
empreendimento dos serviços a serem oferecidos; há também falta de recursos para viagens e 
hospedagens, e faltam também investimentos em laboratórios e publicações”, observa Kon, da 
PUC de São Paulo.  
 
Macías Cardona, da Universidade de Medellín, salienta a falta de recursos financeiros e aponta 
para a criação de mecanismos, para que aqueles destinados ao capital de risco possam se 
fortalecer, sobretudo nos países de porte médio. “Países como a Argentina, Brasil, Chile e 
México fizeram grandes progressos em comparação com países como a Colômbia, Peru ou 
Venezuela”, observa o professor. 
 
O outro aspecto que deve ser salientado, acrescenta Kon, é a carência de normas reguladoras, 
sejam ela legais ou de outras instâncias, para a concretização efetiva da cooperação entre 
universidades e empresas. “Instituições sem fins lucrativos, organizadas sob a forma jurídica 
de Fundação, a exemplo de outras entidades de interesse social e coletivo no Brasil, não 
dispõem de apoio suficiente de dispositivos legais especificamente destinados a facilitar o 
estabelecimento da cooperação. Muito pelo contrário, pode-se afirmar que o marco legal 
existente apresenta disposições que cerceiam e retardam a concretização das associações”, 
conclui a professora. 
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