


história desse movimento no Brasil 
começa curiosamente com o setor 
agropecuário no início do século 20. 
A aproximação com a ciência garan
t iu a competência nacional nesse 
campo. Já com a indústria, a história 
foi mais recente, com episódios de 

interação a partir da década de 1940, concomitante
mente com o início do processo de industrialização 
nacional. " U m exemplo disso foi a Metal Leve, que 
estabeleceu cooperações com a Escola Politécnica e 
o Instituto de Tecnologia da Aeronáutica [ITA]. Esses 
relacionamentos contribuíram para que essa empre
sa tivesse um papel importante no setor de peças 
automobilísticas e aeronáuticas.", i lustra o engenhei
ro Evando M i r r a , do Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos (CGEE). 

C o m a modernização tecnológica dos anos 1970, 
a participação da universidade se tornou mais proe
minente, mas tivemos que esperar até a década se
guinte para que o entrosamento entre as instituições 
de pesquisa e a indústria se tornasse mais robusto e 
fosse progressivamente ins t i tuc ional izado. "Isso 

ocorreu em diferentes setores, como o metalmecâni-
co, o farmacêutico e o de informática", exemplifica 
M i r r a . 

Segundo o engenheiro, embora existam objetivos 
comuns - gerar e aperfeiçoar tecnologias, por exem
p l o , empresa e universidade t inham, e ainda têm, 
papéis distintos e competências complementares, 
assim como motivações. "No caso brasileiro, a maior 
motivação das instituições universitárias era buscar 
relevância para suas pesquisas, mercado para seus 
estudantes altamente qualificados e inserção no 
projeto tecnológico do país", descreve. 

Já as empresas, que necessitavam de competências 
complementares às suas, foram inicialmente atraídas 
pelos sistemas de financiamento criados pela asso
ciação com as universidades, como o Programa de 
A p o i o ao Desenvolvimento Tecnológico da Empresa 
Nacional (Adten, da Financiadora de Estudos e Proje
tos - Finep). " N a prática, isso era injeção de capital de 
giro a baixo custo. Mas os empresários rapidamente 
perceberam outras vantagens da pesquisa desenvol
vida nas universidades e isso passou a ser um forte 
motivador da aproximação", explica M i r r a . 



CHEGAM OS NITS 
A Lei da Inovação (10.973), de 2 de dezembro de 2004, foi 
um marco no relacionamento entre empresas e universida
des. Regulamentada pelo Decreto 5.563, de 11 de outubro 
de 2005, ela veio estimular a participação de instituições 
de pesquisa no processo de inovação no país. U m a das ma
neiras pelas quais a le i fez isso foi a requisição de que as 
universidades e institutos criassem os seus Núcleos de Ino
vação Tecnológica (NIT). Esses órgãos têm como atribuições 
a proposição, o assessoramento, o acompanhamento e a 
avaliação das políticas e das atividades de proteção das 
criações, dos licenciamentos, da inovação e transferência 
de tecnologia adotados pela instituição. 

Além disso, segundo o Artigo 17 da Le i de Inovação, as 
instituições de ciência e tecnologia devem enviar anual
mente ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) infor
mações sobre sua política de propriedade intelectual , 
criações desenvolvidas e proteções requeridas e concedidas, 
bem como contratos de licenciamento ou de transferência 
de tecnologia firmados. O formulário oficial para o forne
cimento desses dados só foi aprovado em 8 de dezembro 
de 2006; portanto, os primeiros relatórios, que devem ser 
entregues ao ministério até três meses após o encerramen
to do ano ao qual se referem, são de 2007. 

Segundo dados do M C T , em 2009 foram recebidos 101 
formulários, um aumento de 40,2% em relação ao ano an
terior e de 234,8% em relação a 2007. O número de NITs 

também teve um crescimento expressivo, passando de 19 em 
2006 para 75 dois anos depois. De acordo com o ministério, 
esse aumento seria resultado de vários eventos de divulgação 
da Le i de Inovação que geraram debates entre os órgãos 
governamentais e as instituições científicas e tecnológicas 
sobre a eficácia da legislação e a sua aplicação. 

Em termos de transferência de tecnologia, os relatórios 
indicam um aumento significativo do volume de recursos 
financeiros obtidos com contratos de transferência ou de 
licenciamento. Em 2008, foram obtidos mais de R$ 13 m i 
lhões, um crescimento de 265,8% em relação a 2007 e de 
1.625,1%, quando comparado a 2006. O número de pedidos 
de patentes nesses últimos três anos, tanto no Brasi l quan
to no exterior, também cresceu. 

UM FORUM ESPECÍFICO 
Parte do sucesso desse florescimento da relação entre em
presas e universidades pode ser atribuída ao Fórum N a 
cional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecno
logia (Fortec). Criado em maio de 2006, o Fortec é um 
espaço onde as instituições que desejam criar seus NITs 
podem obter diretrizes e interagir com outras que já têm 
seus núcleos. "É um lugar onde elas p o d e m discut i r 
problemas e objetivos comuns", conta a administradora 
M a r l i El izabeth Ritter dos Santos, coordenadora nacional 
do Fortec. 



Ritter revela que o processo que deu origem ao Fortec 
começou em 1997, com a Rede de Propriedade Intelectual 
e Comercialização de Tecnologia (Repict), que era coorde
nada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de 
Janeiro. " C o m o tempo, percebemos a necessidade de uma 
rede nacional" , acrescenta. O fórum contava inicialmente 
com 30 instituições, mas agora já são 160, inc lu indo UFRJ, 
U F M G e P U C R S , entre outros. E os encontros anuais - o 
quarto aconteceu entre os dias 28 e 30 de abri l último - já 
têm quase 400 participantes. 

"O objetivo do Fortec é criar condições para que essa 
aproximação possa ocorrer, seja capacitando recursos h u 
manos ou di fundindo boas práticas", esclarece a coordena
dora. Por meio da Agência Inova, da Universidade Esta
dual de Campinas (Unicamp), o fórum lançou um livro para 
capacitar gestores de NIT, que ensina como estruturar esses 
núcleos e transferir tecnologia. Outra colaboração, dessa 
vez com a Associação de Gerentes de Tecnologia de U n i 
versidade ( A U T M , na sigla em inglês), resultou em dois 
manuais lançados também em abril . 

O primeiro é uma obra básica de parcerias em pesquisa 
e desenvolvimento que dá uma visão prática de convênios 
e contratos. O segundo é a tradução de um manual de boas 
práticas da própria A U T M . "O Fortec é reconhecido inter
nacionalmente - conseguimos firmar dois memorandos de 
cooperação com a Rede Curie , na França, e com a Praxis 
Unico, do Reino U n i d o , nossos equivalentes lá fora", co
menta Ritter. 

EXEMPLOS GAÚCHO E MINEIRO 
Ritter também é diretora do Escritório de Transferência de 
Tecnologia (ETT) da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do S u l (PUCRS). O E T T foi criado em março 
de 2005 para gerir as ações de propriedade intelectual da 
universidade e é um desdobramento da Agência de Gestão 
Tecnológica (AGT) da P U C R S . "A ideia veio da Pró-reitoria 
de Pesquisa, em dezembro de 2004. Havia uma preocupa
ção de caráter mais institucional, mas articulada com a 
política de pesquisa", esclarece a administradora. 

O E T T trabalha em sincronia com a A G T e o Parque 
Científico e Tecnológico da universidade, onde estão insta
ladas 50 empresas. A condição para fazer parte do parque 
é que a companhia tenha projetos de pesquisa e desenvol
vimento de produtos e processos. Ritter lista vários trabalhos 
em andamento atualmente, como a planta-piloto de produ
ção de células voltaicas, feita com a Petrobras, Eletrobrás e 
CEEE; o circuito eletrônico de monitoramento de bois; e os 
conversores para TV digital. " N o ETT, nos concentramos 
na proteção da propriedade intelectual e na transferência 
de tecnologia", completa. 

A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é outro 
exemplo de uma universidade que abraçou esse caminho 
plenamente. Sua Coordenadoria de Transferência e Inovação 
Tecnológica existe há 13 anos e cuida da política e redação 
de patentes, além do licenciamento de tecnologia. "Temos 
600 grupos de pesquisa produzindo. Quando um resultado 



tem interesse industrial , avaliamos e patenteamos, para 
depois apresentar às empresas", descreve Helena Heloíza 
Ribeiro Schor, coordenadora do Setor de Transferência de 
Tecnologia. E la ressalta, no entanto, que o oposto também 
ocorre: a companhia pode ter uma demanda específica e 
procurar a universidade. " N a P U C R S também há essa v ia 
bidirecional" , complementa Ritter. 

Segundo Schor, só em 2009, a U F M G l icenciou 19 pa
tentes, que já levaram ao desenvolvimento de três produtos. 
Um deles foi um tênis desenvolvido para a empresa Crômic, 
de Nova Serrana (MG). A companhia estava tendo di f i cul 
dades com a entrada dos calçados chineses no mercado e 
procurou a universidade para tentar obter um produto d i 
ferenciado. O problema foi investigado pelo Laboratório de 
Prevenção de Acidentes em Esporte (Laprev) e o Laborató
rio de Biomateriais (Labbio), que fizeram o diagnóstico e 
criaram um solado com amortecimento para uma nova l inha 
de tênis. "Ele já está no mercado e é o produto mais rentá
vel que a Crômic tem", declara a coordenadora. 

Esses são apenas exemplos, mas existem outras iniciat i 
vas bem-sucedidas nesse tipo de parceria. Tanto M i r r a 
quanto Ritter acham que não procede o questionamento de 
que essa relação entre universidade e empresa poderia re
sultar em uma cooptação da primeira pela segunda, co
mo se um laboratório universitário se tornasse uma exten
são da companhia. Para eles, esse risco deixa de existir 
quando o relacionamento passa a ser institucionalizado. "A 
lei prevê a possibilidade de compartilhar os recursos e dá 
suporte jurídico. Além disso, há a política institucional da 
universidade, que d isc ip l ina a relação no seu âmbito", 
observa Ritter. 

RELAÇÃO MADURA? 
Mas afinal, essa relação já está madura? M i r r a afirma que 
todos os componentes do nosso universo de inovação estão 
em desenvolvimento. As universidades estão em estágios 
diversos de consolidação de seu projeto acadêmico e as 
empresas em etapas distintas de domínio das tecnologias e 
capacidade de inovação. 'As universidades, por exemplo, 
só interagem bem nessa situação se têm excelência acadê
mica" , nota o engenheiro. 

Além disso, prossegue Mirra , o aparato jurídico e a visão 
dos órgãos de controle ainda estão distantes de um arcabou
ço justo e de práticas adequadas para esse universo inovador. 
Ele destaca a criação do Fortec como um passo relevante no 
processo de amadurecimento dessa cooperação entre insti
tuições de pesquisa e companhias privadas. "Mesmo assim, 
nesse quadro, é fácil notar que a relação universidade-em-
presa ainda está em evolução, com graus distintos de matu
ridade nos diferentes agentes envolvidos", conclui . 

Text Box
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