
ao existe modelo único para
estimular a inovação. Para ter
uma idéia, existem mais de 80
ações que podem ser pratica-

das pelas instituições de ensino para o fo-
mento 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 (Uni-
vap), em São José dos Campos, interior pau-
lista, é exemplo de como superar a barreira
da falta de verba pública ao ensino superior
privado. A incubadora tecnológica da uni-
versidade 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 ge-
rente-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 prefei-
tura, 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 incu-
badora 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 dese-
jado", revela Carvalho. Analistas do setor
concordam que a gerência do produto de-
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senvolvido é tão importante
quanto a sua elaboração.

Entre outros resultados
práticos alcançados pela in-
cubadora estão as conquistas
da Natupol Tecnologia em
Polióis e Sistemas de Poliu-
retanos Naturais. A empresa
incubada pela Univap/Revap
produz matéria-prima de
produtos automobilísticos,
isolamento térmico, adesivos,
pintura, impermeabilizantes
etc. Seu diferencial no mer-
cado 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 ambien-
te e elaborada em sala de aula.
O trabalho ganhou prêmios nacionais.

Criada em 1990 no Paraná, a Bema-
tech deixou de ser uma boa idéia de dois
engenheiros estudantes de mestrado,
Mareei 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). Lem-
brada 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 em-
preendimento da recém-fundada Incuba-
dora Tecnológica de Curitiba (Intec). Em
1991, os empreendedores recorreram à
iniciativa privada para captar recursos
financeiros. Dois anos e quatro meses de-

pois 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 cria-
dores 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 co-
nhecimento acadêmico em resultados
financeiros. Para ele, essa visão, em par-
te, é um dos segredos para os resultados
alcançados pela empresa. Em relação aos
entraves enfrentados, Coppla é categó-
rico. "A legislação trabalhista brasileira
torna cara a contratação de profissionais
e o sistema tributário no país não incenti-
va a competitividade empresarial."

Em 2003, a empresa abriu um centro de
pesquisa e desenvolvimento em Taiwan.
"Asseguramos competitividade dos nos-
sos 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 consta-
tado na Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul
(PUC-RS). Em 2000, a univer-
sidade 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 cha-
mado TecnoPuc, por onde circu-
lam, 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 uni-
versidade. Essa instância subdivide-se,
ainda, num Instituto de Idéias, Núcleo de
Empreendedores, Escritório de Transfe-
rência 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 inves-
tir 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 desen-
volvimento. "Existe no Brasil uma série
de financiamentos públicos que podem
ser conquistados pelas universidades
particulares. Para obtê-los basta orga-
nização. Prestação de contas e visão
administrativa", enfatiza.
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