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Um país em que quase toda a
pesquisa e desenvolvimento
são feitos em universidades pú-
blicas enfrenta dificuldades
para levar a inovação que pro-
duz às pequenas e médias em-
presas. Estamos falando do
Brasil, certo? Na verdade, esse
era o dilema do Reino Unido no
início dos anos 2000. Ao mes-
mo tempo em que via seus ní-
veis de pesquisa crescerem, o
país constatava um declínio na
utilização prática do conheci-
mento. A saída para esse im-
passe envolveu uma boa dose
de inovação do próprio gover-
no, solução que agora, gradati-
vamente, chega ao Brasil.

Para ampliar o uso prático da
pesquisa acadêmica, o Reino
Unido estimulou o relaciona-
mento informal entre empre-
sários e pesquisadores. “Perce-
bemos que a maior força da
economia britânica, as peque-
nas e médias empresas, não ti-
nha condições de pagar pela
pesquisa e desenvolvimento”,
diz Damian Popolo, vice-côn-
sul de Ciência e Inovação do
Reino Unido no Brasil.

Parte desse esforço para co-
nectar empresas e universida-
des ocorreu por meio do portal
Parceria de Transferência de
Conhecimento (www.ktpon-
line.org.uk), que reúne pes-
quisadores, estudantes e em-
presas. Lá o empresário publi-
ca suas necessidades de solu-
ções, que a partir daí podem
ser escolhidas por pesquisado-
res nas universidades. “Se um
projeto é selecionado, todo o
custo de seu desenvolvimento
será suportado pelo próprio
governo”, diz Popolo.

O sistema também resolve a
questão dos incentivos acadê-
micos à pesquisa para mercado,
uma vez que valoriza as univer-
sidades com mais soluções en-
contradas para os problemas
das empresas. “Dessa forma,
além de incluir em seu currícu-
lo quantos artigos publicou em
sua carreira, o pesquisador
também pode informar quantas
libras atraiu para sua universi-
dade”, diz Damian.

Além de estimular os conta-
tos entre empresas e pesquisa-
dores, o governo britânico esta-
beleceu modelos de contrato
entre universidade e empresa.
Neles se estabelece quem fica
com os direitos de comerciliza-
ção sobre a propriedade intelec-
tual produzida, de forma clara
(veja mais nos tópicos ao lado).
“A primeira conversa entre em-

presa e universidade é sobre qual
modelo de contrato será usado
para o negócio, depois de resol-
ver isso, todo o resto ocorre de
maneira mais rápida”, afirma.

Os pontos cruciais para a
mudança de rumo da política de
inovação no Reino Unido foram
estabelecidos por Richard Lam-
bert, consultor da Confederação
da Indústria Britânica (CIB, na
sigla em inglês) em 2003.

Atualmente a embaixada
britânica negocia com diversas
entidades brasileiras a introdu-
ção do modelo Lambert para o
Brasil. “Promovemos um acor-
do com o Fórum Nacional dos
Gestores de Inovação (Fortec)
para tentar trazer o modelo
Lambert para o Brasil”, diz Po-
polo. Segundo ele, há também
parcerias entre o Instituto Na-
cional de Propriedades Indus-
triais (Inpi) do Brasil e o Escri-
tório de Propriedade Intelec-
tual (IPO) britânico. ■

Governo britânico
estimulou a criação
de redes informais
de comunicação
entre empresas
e universidade
e estabeleceu
modelos claros
para a contratação
da propriedade
intelectual
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Vice-cônsul de Ciência e Inovação
do Reino Unido no Brasil, Damian
Popolo estabelece parcerias locais

Lição britânica na transferência
Reino Unido conectou pesquisa de
universidades públicas às necessidades
das pequenas e médias empresas
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País é prioridade nas parcerias acadêmicas
Entre os emergentes, o Brasil
é o país que mais atrai o
interesse britânico nas parcerias
acadêmicas. O Reino Unido
é hoje o segundo maior parceiro
do Brasil na publicação de
pesquisas acadêmicas (veja
quadro ao lado), depois de
passar a França.
“As principais áreas de atuação
tem sido no setor agrícola
biociências”, diz Damian Popolo,

vice-cônsul de Ciência e Inovação
do Reino Unido no Brasil.
Segundo estudo do consulado,
as pesquisas co-produzidas
entre britânicos e brasileiros têm
um impacto, medido em número
de citações posteriores, 30%
maior que a média dos estudos
produzidos dentro do Reino
Unido. Esse porcentual fica acima
da média de emergentes como
China (7%) e Índia (1%). P.J.

INTERCÂMBIO

400
pesquisadores britânicos vieram
para o Brasil nos últimos anos,
e impactaram diretamente mais
de 20 mil estudantes e professores.

EMPRESAS

12
empresas inovadoras britânicas
foram trazidas para o Brasil no
ano passado para estabelecer
parcerias com companhias locais.
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Do segredo a 7 chaves
à noosfera planetária
Com o êxito da IV Conferência Nacional de Ciência, Tecno-
logia e Inovação, realizada em Brasília em maio passado,
consolidou-se a percepção, arduamente construída na so-
ciedade brasileira desde a década passada, de que a inovação
é o caminho certo e indispensável para o desenvolvimento e
para o consequente reposicionamento do país na divisão in-
ternacional do trabalho. Pode-se afirmar que a inovação
tornou-se um mantra nas universidades, empresas (ao me-
nos no plano conceitual) e no governo, em suas diversas es-
feras e áreas de atuação, prevalecendo a percepção de que
qualquer atividade econômica que não incorpore a inova-
ção, ao menos em alguma das vertentes (produto, processo,
design, marketing, relações com consumidores, fornece-
dores, distribuidores, redes cooperativas, de associações e
gestão), estará fadada à obsolescência, à perda de mercados
ou ao desaparecimento puro e simples. Inovação tornou-se
senha obrigatória no Brasil para políticas industriais, de fo-
mento à ciência e à tecnologia, gestão governamental e em-
presarial, prestação de serviços públicos, educação e pes-
quisa e instrumento essencial de diplomacia, mencionando
algumas das atividades essenciais para o desenvolvimento.

No âmbito mais propriamente econômico-comercial, é
fato que a diplomacia deverá exercer papel de crescente im-

portância para modificar a
estrutura e o perfil produti-
vo do Brasil. Se na segunda
metade dos anos 1970 a di-
plomacia notabilizou-se
pela abertura de novos
mercados – mormente no
Oriente Médio – como es-
tratégia de diversificação
para enfrentar os choques
do petróleo e a crise da dí-
vida, o desafio agora é o de
buscar soluções tecnológi-
cas inovadoras no exterior

para cobrir gargalos internos de competitividade. Desse
modo, e algo paradoxalmente, trata-se de intensificar o
diálogo com o setor produtivo, dentro do próprio país, de
modo a orientar sua estratégia de identificação, no exterior,
de demandas, oportunidades e possibilidades de inovação.

Um dos elementos críticos que definem o fenômeno da
globalização, conforme preconiza a teoria das relações in-
ternacionais, é a formação de redes internacionais de coo-
peração, coordenação e interdependência complexa, o que
possibilitou a constituição do que Edgar Morin definiu como
noosfera planetária, na qual o conhecimento se torna cada
vez mais difícil de ser guardado a sete chaves. A intrincada
rede de conexões internacionais constituída por empresas,
universidades, governos e centros de pesquisa abre possibi-
lidades ilimitadas para a diplomacia da inovação, tanto a
mais institucionalizada, a partir das chancelarias, quanto a
partir de iniciativas mais diretas e espontâneas de produção,
disseminação, apropriação e absorção de conhecimento,
correspondendo a uma perspectiva de baixo para cima
(bottom up) de inovação por meio da ação internacional.

Países como Reino Unido, Estados Unidos e Japão dis-
põem de estratégias manifestas de cooperação internacional
baseadas na diplomacia da ciência e da inovação. A mais re-
cente dessas estratégias foi formulada conjuntamente pela
Sociedade Norte-americana para o Progresso da Ciência
(AAAS) e pela Royal Society, de Londres, no sentido de rea-
lizar estudo específico sobre o tema. Se para esses países, no
entanto, a ênfase é mais no campo político, para o Brasil e
outras economias emergentes o papel da diplomacia é o de
constituir um ponto nodal de contato entre a sociedade bra-
sileira e os centros de excelência no exterior, de produção e
pesquisa, com vistas ao incremento de nossa competitivi-
dade, ao progresso tecnológico e ao catching up com os paí-
ses e sociedades líderes em inovação. ■

ADEMAR CRUZ

Chefe da Divisão de Ciência
e Tecnologia do Ministério
das Relações Exteriores

Reino Unido,
Estados Unidos
e Japão dispõem
de estratégias de
cooperação
internacional
para inovação

Produção acadêmica brasileira em colaboração com outros países
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Fonte: Thomson Reuters

Reino Unido passou 
França e se tornou 
o segundo maior 

parceiro do Brasil na 
produção científica em 
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áreas de atuação são 

setor agrícola 
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● A universidade detém
a propriedade intelectual e
garante à empresa uma licença
não exclusiva da pesquisa.

● A empresa pode negociar uma
licença da tecnologia com
terceiros embora a universidade
detenha a propriedade intelectual.

● A universidade detém a
propriedade intelectual e dá à
empresa a possibilidade de
transferir a tecnologia a terceiros.

● A universidade tem
o direito de uso acadêmico da
pesquisa e a empresa detém
a propriedade intelectual.

● A empresa detém a
propriedade intelectual exclusiva
do resultado da pesquisa.

MODELOS DE CONTRATO

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 e 3 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 18-19.
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