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Relação entre universidade, empresa e governo entrava o processo de 
desenvolvimento do país, que não consegue reverter a geração de 
conhecimento para o setor produtivo 
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Por definição, a universidade é o local para o 
desenvolvimento de pesquisas. Ou, no caso de não ter essa 
premissa como missão, desempenha o papel de difusora do 
conhecimento. Em tese, a sociedade apropria-se dos 
resultados obtidos pela academina para fomentar o 
crescimento econômico de um país.  

A fórmula não é nova, mas no Brasil a equação não é tão simples. 
Levantamento do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São 
Paulo confirmou a dificuldade brasileira em gerar inovação. A novidade é que o 
estudo aponta claramente os problemas que entravam práticas inovadoras no 
país e sugere soluções. Entre elas, está a necessidade de aproximar 
universidades e empresas (veja boxe na página seguinte). 

"A universidade brasileira está despreparada e há preconceito entre as 
empresas em relação à forma de trabalho empreendida na academia", resume 
o coordenador do estudo denominado Plano de Mobilização Brasileira pela 
Inovação Tecnológica (Mobit), sociólogo Glauco Arbix.  

Um dos principais entraves constatados pela pesquisa é a relação da produção 
científica desenvolvida nas instituições de ensino superior e o aproveitamento 
ou incentivo do setor empresarial. As dificuldades na relação Universidade-
Empresa-Governo também são responsáveis por manter o Brasil fora de uma 
posição privilegiada de competitividade internacional (leia sobre a pesquisa na 
página 38). 

Comparando com outros dados, é possível perceber que o entrave não se dá, 
necessariamente, na academia. Segundo dados da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC), o Brasil ocupa a 
15ª posição na produção científica mundial. No caso de desenvolvimento 
tecnológico e quantidade de registro de patentes, o país aparece na 57ª 
posição em relação a outros países, segundo ranking elaborado no ano 
passado pela revista inglesa The Economist. "Temos proporcionalmente, por 
exemplo, o maior número de incubadoras vinculadas à universidade do mundo. 
Entretanto, precisamos aprimorar as questões relacionadas à ciência e 
tecnologia no país", reflete o presidente da Associação Nacional de Entidades 
Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), Ary Plonski. 

Para o coordenador acadêmico da Raiar, incubadora multissetorial da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS), Vicente Zanella, o 
processo de pesquisa e desenvolvimento é uma ferramenta irreversível para o 
crescimento nacional. "Pesquisa e desenvolvimento são a forma de 
assumirmos uma posição de destaque internacional. Já temos produção 



acadêmica de relevância e influência, mas precisamos aliar essas conquistas à 
produção de novas tecnologias e seus conseqüentes retornos financeiros", 
resume.  

Para especialistas, a questão não é mais provar a competência acadêmica ou 
industrial brasileira, que inclusive teria tido a produção intelectual ampliada nos 
últimos dez anos. "Produzimos uma quantidade relevante de papers e artigos, 
mas ainda há muita deficiência. Chegou a hora de pararmos e pensarmos: 
Qual país nós queremos? E como será a contribuição da academia nesse 
processo?", questiona o professor de engenharia elétrica e ex-reitor da 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), Nival Nunes. Para ele, é 
necessária a criação de uma "agenda" para a ação conjunta de todos os 
organismos envolvidos no processo. Plonski concorda. "Mais do que política 
pela inovação, precisamos de uma política para a inovação. É uma mudança 
conceitual e a maneira de incorporar o desenvolvimento", acredita.  

Exemplo desse pensamento é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 
Criada em 1973, a Embrapa surgiu ao lado do Sistema Nacional de Pesquisa 
Agropecuária para fornecer soluções práticas ao agronegócio. Atualmente, a 
empresa conta em seu quadro funcional com cerca de 900 pós-graduandos. 
"Temos a consciência da importância de transformar o conhecimento em 
tecnologia. Vivemos em uma época na qual informação e conhecimento são 
decissivos ao progresso", atesta o diretor-executivo da Embrapa, Kepler 
Euclides Filho. 

Numa tentativa de melhorar a relação empresas-universidades, o governo 
federal sancionou em 2007 a Lei 
nº 11.487, que altera as regras de isenção fiscal para empresas. Pela nova 
legislação, as empresas que investirem em pesquisa receberão isenção fiscal 
proporcional ao direito de propriedade. Mas a regra vale apenas para 

pesquisas desenvolvidas em instituições científicas ou 
tecnológicas públicas.  

O pesquisador brasileiro Fernando Reinach, considerado pela 
revista Scientific American um dos 50 cientistas mais 
influentes do mundo, acredita que ainda pode haver mais 
esforço de ambas as partes. "É preciso ter produção 
tecnológica. No Brasil, grande parte das empresas ainda não 
desenvolve esse processo em seu cotidiano; por sua vez, as 
universidades não cumprem seu papel decisivo nessa 
questão. Em qualquer parte do mundo onde essa questão 
esteja mais bem trabalhada a economia cresce. Surgem 
novos produtos, novos serviços", diz.  

Segundo dados da Confederação Nacional das Indústrias 
(CNI), o percentual de investimento do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro 
em pesquisa e desenvolvimento é de 1,1%, enquanto países que 
demonstraram crescimento na área investem de 3% a 4% do PIB. "Estamos 
cerca de 25% atrás desse repasse de verba. Temos um longo caminho para 
nos igualarmos às nações que incentivam a pesquisa e o desenvolvimento 
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como base para o avanço", avalia o assessor especial da CNI, Marcos 
Formiga. 
  
Ele lembra que do total investido na área no Brasil, dois terços são repassados 
pelos governos. "As empresas e os governos precisam investir mais", pontua 
Formiga. "Não conheço nenhum país que tenha se firmado no desenvolvimento 
tecnológico sem a participação do Estado", acrescenta.  

Ao lembrar o estágio de desenvolvimento de outros países face ao nível brasileiro, 
Formiga cita algumas características culturais dos Estados Unidos que ajudam a traduzir 
o crescimento do país em pesquisa e desenvolvimento. São três os pontos destacados 
por ele: a influência do protestantismo na cultura; a aplicação da criatividade na 
resolução de problemas de mercado e o permanente estado de aprendizado, ou seja, 
educação continuada. "A economia do conhecimento bate à nossa porta. O Brasil ainda 
não despertou para sua importância. Conhecimento é sinônimo de independência", 
alerta.   
 
 
Contra a maré 
De um projeto de mestrado surge uma empresa multinacional. Este é apenas 
um dos exemplos do que as universidades fazem para superar as 
dificuldades e conseguir gerar resultados com inovação   

  

Não existe modelo único para estimular a inovação. Para ter uma idéia, existem 
mais de 80 ações que podem ser praticadas pelas instituições de ensino para o 
fomento da pesquisa e do desenvolvimento. Desde a oferta de bolsas aos 
graduandos, a inserção de profissionais no mercado em seminários e cursos 
acadêmicos, até a criação de laboratórios.  

A Universidade do Vale do Paraíba (Univap), em São José dos Campos, 
interior paulista, é exemplo de como superar a barreira da falta de verba 
pública ao ensino superior privado. A incubadora tecnológica da universidade 
foi criada há 11 anos e já atendeu a cerca de 56 empresas. Hoje, conta com 
duas unidades, sendo que a segunda, criada em 2000, está localizada na 
refinaria Revap, da Petrobras. Atualmente, 20 microempresas e/ou pequenos 
empresários participam das atividades de incubação. "É uma maneira de 
incentivarmos o desenvolvimento de nossa região. Gerarmos mais empregos, 
dinamizarmos a economia", garante o gerente-executivo da incubadora da 
Univap, Orlando Eugênio de Carvalho. 

A Univap só conseguiu dar origem às duas incubadoras ao firmar parcerias 
com entidades de apoio na região, como prefeitura, Sebrae/SP, Petrobras, 
entre outras. Nos últimos dois anos a agência fomentadora do governo federal, 
Finep, repassou R$ 10 milhões à incubadora.  

Apesar de ter base tecnológica, a incubadora não desenvolve projetos na área, 
mas ajuda a gerenciá-los. "Admitimos empresas ou empreendedores de 
pequeno e médio portes que já tenham elaborado um produto. Aqui, eles vão 



aprender a gerenciá-lo e inseri-lo no mercado desejado", revela Carvalho. 
Analistas do setor concordam que a gerência do produto desenvolvido é tão 
importante quanto a sua elaboração.  

Entre outros resultados práticos alcançados pela incubadora estão as 
conquistas da Natupol Tecnologia em Polióis e Sistemas de Poliuretanos 
Naturais. A empresa incubada pela Univap/Revap produz matéria-prima de 
produtos automobilísticos, isolamento térmico, adesivos, pintura, 
impermeabilizantes etc. Seu diferencial no mercado é a utilização de fontes 
naturais renováveis para a fabricação dos produtos. A fonte aplicada na 
confecção do material advém do óleo de mamona, que substitui os tradicionais 
componentes desses materiais, originados por produtos petroquímicos. Ou 
seja, é uma produção adequada à atual demanda de preservação do meio 
ambiente e elaborada em sala de aula. O trabalho ganhou prêmios nacionais.  

Criada em 1990 no Paraná, a Bematech deixou de ser uma boa idéia de dois 
engenheiros estudantes de mestrado, Marcel Malczewski e Wolney Betiol, para 
alçar vôo e se transformar numa multinacional brasileira, com escritórios em 
diversos países (são 11 filiais no Brasil e subsidiárias nos Estados Unidos, 
Alemanha, Taiwan e Argentina). Lembrada por entidades privadas, públicas e 
associações de classe como exemplo de sucesso do processo de incubação, 
tornou-se a primeira empresa brasileira de tecnologia com capital aberto na 
bolsa de valores - Bovespa. 

Os primeiros passos da Bematech foram dados nas salas de aula da pós-
graduação em informática industrial do Centro Federal de Educação 
Tecnológica - Cefet Paraná. Em dezembro de 1989, o projeto foi aceito como o 
primeiro empreendimento da recém-fundada Incubadora Tecnológica de 
Curitiba (Intec). Em 1991, os empreendedores recorreram à iniciativa privada 
para captar recursos financeiros. Dois anos e quatro meses depois de iniciado 
o período de incubação, a empresa deixou a Intec. Nessa época, seu quadro 
funcional era composto por dez pessoas. Hoje, são mais de mil. "Quando a 
empresa surgiu, seus criadores já tinham em mente transformar suas idéias em 
negócio. Desde o início o foco foi gestão empresarial", revela o diretor de 
assuntos coorporativos da Bematech, Marcelo Coppla.  

Coppla acentua, por diversas vezes, a importância da transformação do 
conhecimento acadêmico em resultados financeiros. Para ele, essa visão, em 
parte, é um dos segredos para os resultados alcançados pela empresa. Em 
relação aos entraves enfrentados, Coppla é categórico. "A legislação 
trabalhista brasileira torna cara a contratação de profissionais e o sistema 
tributário no país não incentiva a competitividade empresarial."  

Em 2003, a empresa abriu um centro de pesquisa e desenvolvimento em 
Taiwan. "Asseguramos competitividade dos nossos produtos em qualquer parte 
do mundo. O custo de produção é mais barato lá", diz. A Bematech também 
mantém um centro de pesquisa e desenvolvimento no Brasil. "Revertemos, 
aliás, 5% do nosso faturamento líquido (R$ 240 milhões, em 2007) para 
pesquisa e desenvolmento", completa Coppla.  



Outro exemplo da decisiva participação das instituições de ensino superior 
pode ser constatado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUC-RS). Em 2000, a universidade implementou a Agência de Gestão de 
Tecnologia. Essa entidade tornou-se responsável por centralizar a demanda 
das empresas na instituição. Poucos anos depois, o segundo passo foi dado 
com a criação do parque tecnológico da PUC-RS, o chamado TecnoPuc, por 
onde circulam, atualmente, cerca de 2,7 mil pessoas, entre docentes, alunos, e 
executivos de empresas de pequeno, médio e grande portes, que discutem a 
transformação do conhecimento tecnológico em negócios. A ação seguinte da 
reitoria foi a criação, em 2003, da Raiar - incubadora multissetorial da 
universidade. Agora, o que se estabelece é a Inova/Puc, que reúne todas as 
ações nesse setor da universidade. Essa instância subdivide-se, ainda, num 
Instituto de Idéias, Núcleo de Empreendedores, Escritório de Transferência 
Tecnológica, entre outros.  

"As universidades, a despeito de suas origens públicas ou particulares, devem 
se conscientizar das atuais mudanças de mercado. Há oito anos, a PUC, no 
Rio Grande do Sul, tomou a decisão de investir no empreendedorismo como 
dinâmica educacional", comenta o coordenador acadêmico da Raiar, Vicente 
Zanella. 

Para Zanella, a criação, em 2000, da Agência de Gestão Tecnológica da 
instituição foi decisiva para organizar a atuação na área de pesquisa e 
desenvolvimento. "Existe no Brasil uma série de financiamentos públicos que 
podem ser conquistados pelas universidades particulares. Para obtê-los basta 
organização. Prestação de contas e visão administrativa", enfatiza. (U.S.)  
 

Text Box
Fonte: Ensino Superior, a. 10, n. 117, p. 36-41, 2008.




