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Parceria entre empresa e universidade movimenta setor produtivo com a criação de produtos e 
serviços inovadores 
 
Há mais de 30 anos, a Petrobras realiza parcerias com centros de pesquisas de universidades para 
atingir objetivos estratégicos da empresa, principalmente na área de refino de óleo. O sucesso dos 
projetos conjuntos é tanto que, no ano passado, foi lançado um novo modelo de relacionamento, 
com a criação de redes temáticas e núcleos regionais, os quais desenvolvem projetos de pesquisa 
e desenvolvimento que são vitais à empresa. A gigante do petróleo é apenas uma das centenas 
de empresas que firmam parcerias com universidades com a finalidade de movimentar o setor 
produtivo, criando produtos e serviços necessários à sociedade.  
 
A importância dessas parcerias pode ser percebida pelos investimentos feitos para viabilidade dos 
projetos. Lúcia Lázaro, gerente de Relacionamento com a Comunidade de Ciência e Tecnologia da 
Petrobras, diz que, nos novos modelos, serão investidos cerca de R$ 1 bilhão. "São sete núcleos 
regionais e redes temáticas, que envolvem 72 instituições de 18 estados. Propomos a criação 
dessas redes estratégicas, criando, assim, uma massa crítica para a universidade, a qual auxiliará 
no desenvolvimento de projetos de pesquisa vitais para a Petrobras. Assinamos cerca de um 
contrato por dia com universidades e a idéia é, cada vez mais, estreitar esses laços, porque 
acreditamos que, aliados, conseguiremos superar os próximos desafios", explica Lúcia. 
 
Na opinião da gerente, esse relacionamento traz bons resultados para a empresa, para a 
comunidade acadêmica e, conseqüentemente, para o País. Ela observa que, para alcançar bons 
resultado, é aplicado um modelo de gestão que identifica as universidades que possuem mais 
competência para cada área, além da produção de um histórico de relacionamento, fundamental 
para consultas futuras. 
 
Antes de firmar as parcerias, as empresas precisam localizar qual instituição acadêmica possui o 
centro de excelência de interesse do projeto, conforme alerta o professor da Fundação Getulio 
Vargas (FGV) José Arnaldo Deutscher. Ele diz que esse mapeamento é fundamental para certeza 
do sucesso do projeto que será alavancado.  
 
EVENTOS ESTUDANTIS. A ligação entre as empresas e as universidades também se dá no auxílio 
a eventos realizados por alunos, os quais possuem cunho didático. É o caso da Fórmula SAE, 
competição já tradicional no segmento universitário de outros países, que chegou a São Paulo em 
1995. O evento consiste na elaboração de um projeto e na construção de um veículo de 
competição tipo Fórmula (caracterizados pela alta performance e desempenho em pista) , 
utilizando motores de até 610cc, permitindo que alunos das principais escolas de engenharia do 
Brasil coloquem em prática a teoria aprendida nas salas de aula. Para viabilidade do evento, a 
NSK, empresa fabricante de rolamentos, disponibiliza as peças para a construção dos veículos.  
 
No campo da transmissão de conhecimentos, a empresa oferece suporte técnico às equipes que 
participam da Maratona de Eficiência Energética, que reúne estudantes de engenharia de várias 
universidades nacionais na produção de protótipos automobilísticos econômicos. "Acreditamos que 
o nosso apoio esteja voltado ao desenvolvimento de projetos de engenharia e de tecnologia. 
Queremos estar próximos aos estudantes, dando suporte no desenrolar das competições. 
Também participamos do Congresso Nacional de Estudantes de Engenharia Mecânica, onde 
ministramos palestras e desenvolvemos pequenos cursos sobre manutenção e aplicação de 
rolamentos industriais", explica Danilo Racy, coordenador dos projetos estudantis da NSK.  
 
Apoiar os estudantes e aprender com eles também é a tônica do projeto Only Planet, desenvolvido 
pela empresa de telefonia móvel Nokia, em conjunto com universidades de países como França, 
China, Índia e Itália. O objetivo do programa é coletar informações das universidades sobre a 



cultura visual local e, depois desse trabalho de pesquisa, procurar identificar de que maneira as 
expressões, valores, estilos de vida e atitudes podem ser transferidas para o desenvolvimento de 
um produto.  
 
De acordo com os idealizadores do projeto, o Only Planet objetiva não somente o 
desenvolvimento de novos celulares ou a descoberta novos talentos, mas também despertar a 
consciência, entre os estudantes, das diferenças que existem em torno do mundo. Além disso, é 
uma possibilidade de aprender com os estudantes, vivenciando o ambiente acadêmico e ganhando 
experiência que pode fazer diferença quando se volta ao ambiente empresarial.  
 
A Nokia também é mantenedora da Fundação Nokia de Ensino, que funciona desde 2001. De 
acordo com Ana Rita Arruda, diretora pedagógica da instituição, a parceria revitalizou a estrutura 
e o ensino da fundação, que fica em Manaus. Atualmente, são atendidos cerca de 450 alunos por 
ano, os quais ingressam por meio de concurso, para cursarem as três séries do ensino médio, 
concomitante à educação profissional.  
 
"Com o patrocínio da Nokia, conseguimos manter os cursos atualizados, contratar professores 
qualificados, modernizar os equipamentos e as instalações. É uma parceria que dá 
sustentabilidade ao projeto. O aluno fica o dia inteiro na escola, durante três anos, e tem a 
oportunidade de entrar no mercado de trabalho com boa fundamentação", destaca Ana, 
acrescentando que, para a empresa, a vantagem de patrocinar a instituição se dá pelo reforço da 
marca e pela confirmação de que é uma corporação preocupada com a questão da 
responsabilidade social.  
 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA. As parcerias das universidades com as empresas são essenciais em uma 
sociedade onde funciona o regime de mercado, afirma Claudio Felisone de Ângelo, diretor-
presidente da Fundação Instituto de Administração (Fia), entidade ligada à faculdade de Economia 
e Administração da Universidade de São Paulo (USP). "As empresas operam em razão do 
mercado. A partir daí, a universidade tem um papel importante nesse contexto, direcionando as 
atividades para o âmbito das pesquisas e dos programas de educação continuada, visando à 
melhora da produção científica", observa ele.  
 
O professor argumenta que as universidades brasileiras são, atualmente, importante base de 
sustentação da sociedade científica do País e que todas possuem responsabilidade em relação às 
carências da sociedade. "As instituições acadêmicas são organismos que permitem que os 
objetivos das empresas sejam atingidos de forma eficaz. Então, as universidades devem se 
envolver em ações que proporcionem o desenvolvimento de atividades para os setores produtivos 
e que, ao mesmo tempo, permitam que, ao transmitir o conhecimento, melhorem a economia 
brasileira", ressalta Ângelo. 
 
Lei da Inovação estimula novos investimentos 
 
Em 2004, permitindo a efetivação da parceria entre o setor produtivo e as instituições de 
pesquisa, foi sancionada a Lei da Inovação, a qual estimula e promove o aumento de 
investimentos em CT & I por parte das empresas. A Lei estabelece ambiente propício ao 
desenvolvimento de novos produtos e processos, por meio do fomento financeiro direto aos 
projetos nascidos nas empresas nacionais, sejam elas consolidadas ou em processo de incubação.  
 
Eliane Bahruth, diretora da Financiadora de Estudos e Pesquisas (Finep), explica que, com a lei, as 
empresas podem ousar mais em seus projetos, pois conseguem recursos para custear as 
despesas. "Um dos marcos dessa lei é a possibilidade de financiamento dos pesquisadores que 
trabalham nos CT&I. Antes, estes não podiam ser remunerados com recursos públicos, o que os 
desestimulava a trabalharem com as empresas, pois trabalhariam em dobro sem receberem por 
isso. Agora, foram criados balizadores que permitem essa remuneração. Outra facilidade trazida 



pela lei é a possibilidade de utilização da estrutura dos centros de pesquisas pelas empresas, o 
que antes não era permitido", diz ela. 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 6 mar. 2007. Gerência, p. B9. 


