
Inovação tecnológica
A inexistência de relações sólidas entre programas de
pós-graduação e empresas compromete o processo brasileiro

Vivemos a era da "economia
do conhecimento" ou da
"sociedade da informação".
Ambas refletem a importân-

cia crucial das novas idéias e tecnolo-
gias, com uma intensidade talvez maior
do que em qualquer outro momento,
objetivando a prosperidade.

Nos tempos atuais, o importante é
dotar as pessoas de capacidades que lhes
permitam ter uma atitude de permanente
aprendizado, preparando-as para resolver
problemas complexos com rapidez e efici-
ência, enfrentar situações novas sem receio
e explorar o seu próprio potencial.

conta de que a academia pode ser de
grande valia para a malha empresarial.

Os intervenientes fundamentais nesta
estrutura de inovação são os recursos
humanos. Este capital humano é respon-
sável não apenas pela criação e desenvol-
vimento de novas idéias, mas também
pela incorporação de novas tecnologias
externas emergentes. Neste contexto,
a inexistência de relações sólidas entre
programas de pós-graduação e empresas
restringe consideravelmente a eficiência
dos mecanismos de transferência de
tecnologia, o que vem comprometendo
o processo de inovação no Brasil.

PARA O ESTUDANTE PESQUISADOR, A PÓS-GRADUAÇÃO
SERIA UM MOMENTO ÍMPAR PARA INOVAR. NESSE CONTEXTO
SE FAZ NECESSÁRIO UM MOMENTO DE REFLEXÃO E
INVESTIMENTO DA ACADEMIA EM ALUNOS EMPREENDEDORES

É sabido, contudo, que a produção
científica não gera como conseqüência
imediata a produção tecnológica, o que
pode ser comprovado pelo reduzido
número de patentes depositadas por
universidades e institutos de pesquisa
brasileiros no exterior. De fato, o desen-
volvimento científico no Brasil ainda
não gera automaticamente o desenvol-
vimento tecnológico com inovação. As
universidades não atentaram ao fato de
que o papel da indústria é fundamental
para o desenvolvimento da academia. Ao
mesmo tempo, as empresas não se deram

Para o estudante pesquisador, a pós-
graduação seria um momento ímpar para
inovar, pois se atrela o conhecimento
científico à busca de desenvolvimento
de novas tecnologias e produtos. Nesse
contexto se faz necessário um momento
de reflexão e investimento da academia
em alunos empreendedores.

A fraca tradição na colaboração entre
as universidades e a indústria traduz-se
não só numa falta de verbas disponíveis
para a investigação - o que constitui um
menor incentivo aos docentes para se en-
volverem em trabalhos de investigação -,

mas também contribui para ampliar a dis-
tância entre sociedade e universidades.

É necessário que a inovação comece
na mente e no perfil dos pesquisadores.
Na academia deve haver a preocupação
de consolidar a participação regular de
alunos e investigadores em projetos
de desenvolvimento tecnológico. Esta
via institui uma relação de trabalho
universidade-empresa, previamente
inexistente, que poderá ser proveitosa
futuramente para a implementação de
novos projetos, contratação de pessoal
qualificado e como fonte de consultoria
para as empresas.

Contudo, estas relações universi-
dade-empresa continuam a ser incon-
gruentes. Esta incompatibilidade deriva
habitualmente das diferenças culturais
entre os principais representantes de
ambos os setores. Com o intuito de
diminuir futuramente esta discrepân-
cia cultural, torna-se essencial para a
universidade asseverar uma política de
educação que encoraje os alunos para a
perspectiva de lançamento de produtos,
empreendimentos e até mesmo de em-
presas de alta tecnologia. Esta política
representa um ímpeto relevante no
desenvolvimento de canais de permuta
de conhecimentos, pessoas e serviços
entre os meios acadêmico e empresa-
rial. A mudança de cultura é o primeiro
passo para o início de ciclos positivos
de atividade empreendedora. •
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