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EDUCAÇÃO

e cientistas
Tecnologia é aposta para intensificar a inovação no país

Divulgação

Gestão para resultados
nas universidades
Gerir uma organização para resultados significa definir
um rumo e buscar alinhamento (interno e externo) na
sua direção. Requer a definição de propósitos, resulta-
dos e iniciativas de forma legítima, coerente e focada.
Requer o alinhamento das unidades operacionais, por
meio de pactos por resultados e iniciativas, gestão de
processos e de pessoas, dentre outras práticas de gestão
organizacional. Requer também monitorar e avaliar re-
sultados e iniciativas, gerando informações sobre o de-
sempenho organizacional e incorporando tais informa-
ções no processo decisório.

Uma universidade é uma organização sui generis que
gera conhecimento e pessoas aptas a gerá-lo e aplicá-
lo. Não se assemelha a uma fábrica, com produtos e
processos padronizados submetidos à hierarquia top-
down; seus produtos e processos são baseados em pa-
drões técnico-científicos e submetidos à autoridade de
profissionais com qualificações profissionais e acadê-
micas condizentes. É menos ordem e controle e mais o
domínio da autonomia meritória.

As universidades devem orientar-se para resultados
em busca da geração do conhecimento útil, aquele que
aumenta o valor das pessoas (como cidadãos e pro-

fissionais), das coisas
(produtos consumidos
e empresas produtoras)
e das políticas públicas.
O conhecimento útil é,
enfim, aquele que au-
menta o valor do Brasil.
Mesmo reconhecendo-
se que a utilidade não é
o único critério que
deve pautar a geração
do conhecimento e que
este possui um caráter
universal, as universi-
dades são essenciais na
geração do desenvolvi-
mento, em particular
para o enfrentamento

dos desafios relacionados à redução das desigualdades e
aumento da competitividade. Não obstante, o imenso
aporte de recursos que o sistema universitário recebe, a
partir de alocações orçamentárias, das agências de fo-
mento e do mercado do ensino superior, deve gerar re-
tornos visíveis à sociedade.

Por formarem conjuntos complexos, é essencial que as
universidades definam estratégias coerentes com os inte-
resses da sociedade, que busquem coesão, interdependên-
cia e complementaridade de suas unidades , e mantenham
um foco para evitar a dispersão inefetiva de recursos. Isto
potencializa o efeito indutor do sistema de fomento.

Uma estratégia legítima será, ao mesmo tempo, fruto e
promotora de um alinhamento das unidades universitá-
rias, por meio de mecanismos de governança organiza-
cional - e acadêmica em particular, tais como conselhos,
preferencialmente com participação de interessados ex-
ternos - e da construção uma relação do tipo cliente in-
terno-prestador de serviço entre as unidades acadêmicas
e as de suporte. Complementarmente, mecanismos de
monitoramento, avaliação e pactuação de resultados (in-
cluindo-se os impactos) atrelados à alocação de recursos
e gestão do desempenho profissional por meio de incen-
tivos legitimam e amplificam a autonomia acadêmica.

Este é o momento para se incentivar a adoção da ges-
tão para resultados nas universidades. Os desafios cla-
mam por uma nova postura e a existência de recursos
torna isto possível. Deve ser um jogo de ganha-ganha. A
academia ganha mais incentivos, autonomia, legitimi-
dade. A sociedade ganha mais conhecimentos efetivos. ■
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É essencial que as
universidades
definam estratégias
coerentes com
os interesses da
sociedade, que
busquem coesão,
interdependência e
complementaridade
de suas unidades

● Santa Catarina e São Paulo são os estados que possuem as redes
de extensão mais avançadas, entre as 20 já formadas do programa.

● Entre os centros de inovação, os mais estruturados
são os de manufatura e bens de capital, vitivinicultura,
microeletrônica e nanocosméticos.

● Das redes de serviços tecnológicos, a pioneira e mais
adiantada é a de hemocentro e hemoderivados, que fornece
laboratórios para teste de produtos.

● O principal objetivo das iniciativas do Sibratec
é ampliar as condições para que as empresas inovem
no Brasil, de forma a agregar valor a seus produtos.

AVANÇOS

SERVIÇOS TECNOLÓGICOS

20
redes de serviços tecnológicos
colocam à disposição
das empresas laboratórios
aptos a assegurar a qualidade
dos produtos.

res restantes, ainda estão em
processo de organização.

Já dentre os serviços tecnoló-
gicos, que colocam à disposição
das empresas uma gama de labo-
ratórios qualificados aptos a as-
segurar a qualidade dos produtos
disponibilizados no mercado, a
rede que está mais avançada é a
de hemoderivados. “Essa enti-
dade avalia para ver se o produto
está de acordo com normas, re-
gulamentos, se atende regula-
mentação para exportação e
possui laboratórios de ensaios e
análises, acreditados pelo Inme-
tro”, afirma Ana Maria.

Experiência pioneira
Os primeiros dados de Santa Ca-

tarina mostram como é árduo o
trabalho de incentivo à inovação
nas empresas, já que os 243
atendimentos correspondem a
pouco mais da metade da meta
projetada para os atendimentos
no estado. “O que falta no Brasil
é o meio de campo, alguém que
pegue os resultados das pesqui-
sas acadêmicas e traduza para o
setor público e o setor privado”,
diz Marlos Lima economista da
FGV e consultor da Cenários
Prospectivos. Já para o diretor do
Instituto Publix, Gilberto Porto,
além da falta de intermediação é
necessário incentivar o deman-
da por inovação. “Hoje há mui-
tas bolsas de pesquisa disponí-
veis mas faltam projetos”, diz. ■

CENTROS DE INOVAÇÃO

14
centros viabilizam a
transferência de conhecimentos
científicos e tecnológicos
para produtos e processos
por meio de projetos
cooperativos com empresas.

Em sua maioria, as empresas beneficiadas pela Rede
de Extensão Tecnológica de SC são vinícolas
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 2 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 19.
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