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história mostra que, quando
unem seus esforços, empre-
sas e universidades brasilei-
ras são capazes de apresen-
tar idéias de grande impac-
to - o problema é que tal
parceria ocorre em doses

menos que homeopáticas e está longe
de colocar o país entre os principais
produtores de inovações no mundo.

Da união entre os dois setores, sur-
giu, por exemplo, o Proálcool, que
transformou o Brasil no mais eficiente
produtor de etanol do mundo e ainda
deu origem a tecnologias como a do
carro bicombustível e a do Ipanema, o
avião agrícola da Embraer que funciona
com etanol. A parceria gerou também a
tecnologia de exploração petrolífera em
águas profundas, utilizada pela Petro-
bras, e o seqüenciamento do DNA da

bactéria Xylella fastidiosa, que permitiu
o controle de doenças em laranjais.

O casamento entre a academia e o
mundo dos negócios, em qualquer
lugar do mundo, é a receita básica para
transformar pesquisa em novos produ-
tos e serviços, que irão gerar empre-
gos e desenvolvimento econômico.

Em 2004, o Escritório de Patentes e
Marcas dos Estados Unidos (USJTO)
registrava 106 patentes brasileiras, en-
quanto as patentes sul-coreanas supe-
ravam 4 mil e as australianas chegavam
perto de mil. "Para o Brasil obter uma
melhor performance no cenário da ino-
vação, precisará criar pontes entre uni-
versidades e empresas", diz Carlos
Henrique Brito Cruz, diretor científico
da Fundação de Amparo à Pesquisa de
São Paulo (Fapesp) e diretor do Con-
selho Superior de Tecnologia e Com-
petitividade da Fiesp.

Na opinião de Brito Cruz, o princi-

pal entrave na interação entre o setor
produtivo e as universidades é a falta
de interlocutores. "As empresas preci-
sam ter pessoas capazes de dialogar
com a universidade, e isso se dá por
meio de cientistas", afirma. Mas,
como demonstra um estudo recente
elaborado pelo diretor da Fapesp, ape-
nas 14% dos cientistas brasileiros tra-
balham em empresas. Na Espanha e
na Austrália, esse número é de 30%,
enquanto 80% dos cientistas da Coréia
do Sul e dos Estados Unidos traba-
lham para a iniciativa privada.

Recursos. O estudo mostra ainda que
o dinheiro privado pouco chega às uni-
versidades, assim como os recursos
públicos para Pesquisa e Desenvolvi-
mento (P&D) estão longe das empre-
sas. As universidades recebem 68% do
financiamento governamental para
P&D, enquanto que a P&D industrial



conta com 0,12% dos gastos do gover-
no. Por outro lado, apenas 2,16% do
financiamento para P&D das universi-
dades vêm de fontes empresariais,
bem abaixo dos 5%, que é a média nos
17 países que formam a Organização
para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE).

Brito Cruz acredita, porém, que
há uma evolução em curso na relação
entre empresas e a academia brasilei-
ra, decorrência direta de uma melho-
ra no ambiente para investimentos
em inovação ocorrida nos últimos 15
anos. Na opinião do executivo, três
fatores foram decisivos para isso. Pri-
meiro, a abertura da economia, que
expôs as empresas ao mercado global
e tornou a inovação um item imperati-
vo da competitividade.

Segundo, veio a estabilidade eco-
nômica com o Plano Real, que gerou
condições de planejamento a longo

prazo nas empresas. O terceiro fator
foi a Leí da Inovação, apresentada em
2002 ao Congresso e sancionada em
2004, mas que só em 2006, com o ini-
cio das subvenções econômicas da
Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep), tornou-se um importante
incentivo à inovação nas empresas,
"Só agora há um clima realmente pro-
pício para investimentos em P&D no
Brasil", diz Brito Cruz.

Hugo Borellí Resende, presidente
da Associação Nacional de Pesquisa,
Desenvolvimento e Engenharia das
Empresas Inovadoras (Anpei), afirma
que os incentivos públicos à inovação
nas empresas ainda são tímidos. Em
sua opinião, a estratégia brasileira de
subvenção à inovação industrial, que é
ligada a projetos específicos, com pra-
zos predeterminados, não atende à
necessidade de formação de equipes
permanentes de pesquisadores nas
empresas,

"Manter uma equipe interna de
cientistas representa um alto custo e
os resultados são incertos. Ainda são
poucas as empresas no Brasil em con-
dições de realizar um investimento
com esse perfil. O ideal seria o gover-
no arcar com parte do salário do pes-
quisador na empresa, independente-
mente de projetos, prazos e resulta-
dos", argumenta.

Critérios. Já Luis Fernando Cassinelli,
diretor de inovação e tecnologia da pe-
troquímica Braskem, acredita que tam-
bém as universidades brasileiras preci-
sam rever seus critérios. Segundo Cas-
sinelli, ainda prevalece, na maioria das
universidades, uma visão na qual a par-
ceria com as empresas é apenas uma
fonte de receitas extras, não uma opor-
tunidade para trocar experiências e
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aprofundar as pesquisas. "Esse raciocí-
nio gera distorções", afirma. Como
exemplo, ele cita a política de royalties
sobre o trabalho de cientistas que resul-
ta em produtos. "Nos Estados Unidos, a
taxa média é de 1%. No Brasil, há uni-
versidades que querem estabelecer ta-
xas de 10%. E inviável", diz o executivo.

Apesar da crítica, a Braskem é uma
das empresas brasileiras com mais vín-
culos com universidades, mantendo
convênios com a Universidade de São
Carlos (UFSCar), com a Finep, a Escola

Politécnica da USP e a Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
A empresa investe cerca de R$ 50
milhões por ano em P&D, contando
com uma equipe de 160 pessoas, entre
pesquisadores e técnicos, para o desen-
volvimento de produtos e processos.

Desse trabalho conjunto, já resul-
taram 150 patentes depositadas no
Brasil e no exterior, além de projetos
importantes, como o que foi realizado
com a UFKGS, o de nanocompósítos
- resina plástica desenvolvida em
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nanotecnologia, leve e de alta resis-
tência, com aplicações nas indústrias
automobilísticas, de fios e cabos e de
embalagens inteligentes.

"Quando a relação entre empresa
e universidade é equilibrada, todos
ganham. As empresas, com novos
produtos que geram um melhor posi-
cionamento no mercado e as universi-
dades, com royalties, acesso a novos
equipamentos e a oportunidade de
aplicar o conhecimento desenvolvi-
do", enfatiza Cassinelli.
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