
á é consenso entre pesquisa
dores brasileiros que desen
volver soluções inovadoras 

por meio de parcerias entre uni
versidade, empresas, setor público, 
institutos e fundações é o caminho 
mais efetivo para integrar o mundo 
corporativo e acadêmico. "É preciso 
ampliar as formas de cooperação e 
facilitar o acesso das empresas e 
dos órgãos públicos às atividades 
que a universidade realiza ou pode 
realizar, incentivando a apresen
tação de demandas e a identifica
ção de novas oportunidades de 
interesse comum", resume Patrícia 

Magalhães de Toledo, diretora de 
propriedade intelectual e transfe
rência de tecnologia da Agência de 
Inovação Inova Unicamp, uma ins
tituição que conta hoje com quase 
dois mil pesquisadores doutores e 
mais de 400 patentes distribuídas 
em várias áreas tecnológicas. 

Para ela, o auxílio ao pesquisa
dor é fundamental para criar uma 
cultura propícia à inovação dentro 
da própria comunidade acadêmi
ca - e desta forma favorecer o sur
gimento de mais tecnologias com 
alto potencial inovador e de mer
cado. "Para isso, é preciso que as 
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empresas brasileiras percebam a 
relevância de inovar para sua com
petitividade e sobrevivência e que, 
além de pesquisas internas, usem 
a universidade como fonte com
plementar de inovação", afirma. 

Isso ocorre no mundo inteiro, 
mas, no caso brasileiro, explica ela, 
existe mesmo uma barreira cultu
ral a ser superada, especialmente 
na dificuldade de as empresas ino
varem. Segundo dados da Pesquisa 
de Inovação Tecnológica (Pintec), 
divulgada pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), 
no período de 2006 a 2008, apenas 
38,4% das 106,8 mil empresas pes
quisadas declararam ter introduzi
do pelo menos uma inovação. 

Em Campinas (SP), de acordo 
com Roberto Lotufo, diretor-exe-
cutivo da Inova Unicamp, já exis
tem diversas empresas de pequeno 
e médio porte da região interessa
das na integração universidade-
empresa. Muitas delas nasceram 
no próprio ambiente acadêmico. 
E uma parte significativa do tra
balho da agência é estimular a 
demanda das empresas por fontes 
de inovação do mundo acadêmico, 
inclusive das patentes dos pesqui
sadores brasileiros. "Há casos de 
empresas que, a partir do licencia
mento de uma tecnologia da Uni
camp, estruturaram suas áreas de 
P&D, contratando os alunos envol
vidos na pesquisa", conta. 

Na avaliação de Olivério Maria 
Ferreira, presidente do conselho 
superior da Associação de Desen
volvimento Tecnológico do Vale 
(Valetec), no Vale dos Sinos, no 
Rio Grande do Sul, a distorção na 
forma que a indústria brasileira 
atribui importância às atividades 
inovadoras deve acabar. "Princi
palmente porque a sociedade bus
ca o desenvolvimento do ensino e 
pesquisa que atendam a suas ne
cessidades", afirma. Para superar 
as distorções, a Valetec criou um 
site chamado Portal da Inovação, 
no qual universidades, empresas, 
pesquisadores, alunos e agentes da 
sociedade podem estar integrados 
para troca de informações e co

nhecimento. "É possível também 
identificar necessidades, com par
ticipação ativa da Valetec", destaca. 

Um problema que ainda persiste, 
de acordo com Ferreira, é o das fon
tes de financiamento para empresas 
inovadoras, que ele considera ainda 
muito incipientes. "Os grandes fi
nanciadores exigem garantias reais 
das empresas, o que não é realidade 
para muitas empresas inovadoras 
que possuem capital intelectual, e 
não físico, como base da sua ativi
dade", afirma. "O desenvolvimento 
das startups de base tecnológica 
depende muito da atividade dos 
investidores-anjo", observa. 

O compartilhamento de pa
tentes inovadoras também pode 
ser um caminho, comenta José 
Roberto Augusto de Campos, co
ordenador do centro de pesquisas 
do Instituto Mauá, de São Paulo. 
"Temos diversos tipos de contra
tação dos nossos serviços tecno
lógicos, e essa é uma forma que 
tem se mostrado adequada para 

nosso relacionamento. A institui
ção não vai deixar de prestar um 
serviço ou criar uma solução ino
vadora mesmo que não fique com 
a patente do novo produto", diz 
ele. "Nossa estratégia é aproximar 
o dia a dia do que acontece na in
dústria com a instituição, saindo 
da vida acadêmica para enfrentar 
problemas do mundo empresa
rial. Atuamos com uma flexibili
dade tremenda", afirma. 

Para Gennaro Gama, gerente sê
nior de tecnologia da Un iversidade 
de Geórgia (EUA), que faz palestra 
no congresso da Anpei sobre o te
ma "Parceria universidade-empre-
sa", o cenário atual é de mudança 
de paradigma econômico: o con
trole sobre o "capital intelectual" 
é tão (ou mais) importante quanto 
(que) o controle sobre os meios de 
produção ou sobre recursos natu
rais. "A questão para as universi
dades é como acomodar as novas 
funções, sem sacrificar aquelas 
que são tradicionais", afirma. 
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Text Box
Fonte: Valor Especial: Inovação, São Paulo, p. 56-57, jun. 2012. 




