
Pólos tecnológicos dão impulso à transferência de conhecimento 
João Luiz Rosa De São Paulo 
 
Apesar das restrições, cresce o intercâmbio entre universidade, indústria e governo 
 
Em julho de 2003, a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em São Paulo, decidiu criar 
uma agência de inovação diferente. Em vez de professores, contratou profissionais especializados 
para vender suas patentes. O trabalho efetivo, iniciado em 2004, teve uma resposta 
surpreendente. 
 
"Em seis meses, vendemos mais patentes do que nos dez anos anteriores", conta Rosana Di 
Ceron Giorgio, diretora de propriedade intelectual da Inova. Entre janeiro e julho, foram 
negociadas 22 patentes. O número saltou para 26 no encerramento do ano. Em uma década 
antes da agência, a universidade só vendera 7 patentes. 
 
Agora, a Unicamp prevê atingir uma receita anual de R$ 14 milhões em direitos autorais no prazo 
de cinco anos. Em 13 anos serão mais de R$ 50 milhões por ano, estima Rosana. 
 
Como a Unicamp, outras instituições de pesquisa no país estão buscando modelos capazes de 
transformar conhecimento científico em tecnologia - com aplicação efetiva nas empresas -, numa 
ação que também já despertou a atenção da iniciativa privada. 
 
A Cristália testa patentes na área de anestésicos com a Unicamp; o grupo Gerdau tenta substituir 
óleo combustível por gás natural junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
e a Weg está levando professores da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para dar 
cursos de mestrado a seus funcionários na própria empresa. Embraer, Natura, CSN e Villares, 
entre outras, participam de projetos financiados pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (Fapesp). 
 
O resultado desse intercâmbio crescente é a criação de centros de tecnologia a um ritmo e com 
dimensões até agora raras no Brasil. Muitas delas nascem com o perfil de incubadoras de 
empresas de base tecnológica, consideradas um elo fundamental para a transferência de 
conhecimento. 
 
Em São Paulo, o Centro Incubador de Empresas Tecnológicas (Cietec) multiplicou de sete para 
103 o número de negócios incubados desde sua criação, em 1998. A cada quatro meses, as 
empresas mais antigas saem e dão lugar a novos empreendimentos. É o caso da Biotec, que 
desenvolve hormônio feminino, e da Alpha, que criou um medicamento genérico do Lexotan. 
Ambas estão deixando a incubadora para ocupar novos espaços, de 270 metros quadrados cada, 
na área que está sendo criada para companhias mais maduras. 
 
O espaço faz parte de um projeto mais ambicioso: um miniparque tecnológico que vai ocupar um 
terreno de 21 mil metros quadrados na Cidade Universitária. "Em 60 dias esperamos estar 
prontos para o início da construção", diz Sergio Risola, gerente executivo do Cietec. "A partir daí, 
o plano é concluir a obra em 12 meses." 
 
Canteiros de obras parecidos aparecem na Bahia e em Pernambuco. Em Salvador, o governo do 
Estado vai iniciar a construção do Condomínio Digital, onde pretende reunir 60 empresas de 
software. Já em Recife, o plano é ampliar o Porto Digital, que atualmente reúne 83 empresas. 
Com 32 mil metros quadrados, o Porto vai se estender por mais 8,5 mil metros. 
 
A súbita proliferação desses centros ajuda a desfazer dois mitos. Primeiro, o de que faltam idéias 
e candidatos a empreendedor no país. Em Salvador, a fila pa ra o Condomínio Digital já tem 80 
interessados - mais do que as vagas disponíveis - e em São Paulo o Cietec planeja abrir uma 



incubadora de idéias, em fevereiro de 2006. Serão 800 metros quadrados destinados a apoiar 
pessoas que ainda nem têm um plano de negócio. Só idéias. 
 
O outro mito desfeito é a falta de dinheiro. Para a fase inicial do negócio, este não é o caso. "Os 
recursos existem", diz Risola, do Cietec. Recentemente, três empresas da incubadora ganharam 
R$ 500 mil cada, da Fapesp e da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). "Só a Fapesp 
destinou R$ 6,2 milhões a 55 empresas com as quais trabalhamos nos últimos três anos e meio", 
afirma. 
 
Para este ano, a Fapesp prevê investir R$ 500 milhões em projetos de pesquisa em São Paulo. 
"Um terço dos investimentos será para bolsas de estudo de mestrado e doutorado, sem o que não 
há pessoal preparado para criar empresas", diz Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico da 
fundação. Só em um dos programas existentes - o de Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa 
(Pipe) - a Fapesp já financiou 450 companhias desde 1998, com recursos não reembolsáveis de 
até R$ 500 mil. 
 
Isso não quer dizer que não existam desafios na transferência de tecnologia. Basta comparar os 
indicadores brasileiros com os de outros países para perceber que há uma grande distância a 
vencer. "As coisas melhoraram, mas ainda estão longe do ideal", diz Luiz Nunes de Oliveira, pró-
reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo (USP). 
 
É difícil conseguir dinheiro para a segunda fase das empresas nascentes, quando o protótipo está 
pronto e chega a hora de colocar o produto no mercado. "Nos EUA, os agentes de financiamento 
nesta etapa são os capitalistas de risco", diz Brito Cruz. No Brasil, com a falta de exemplos bem-
sucedidos de investimento na área, chegar a um acordo com os fundos é mais difícil. 
 
Outra barreira é o fraco grau da pesquisa nas empresas. Este, talvez, seja o maior desafio. 
"Poucas têm departamentos especializados. Com isso, o pesquisador não encontra interlocutores 
nas companhias", diz o pró-reitor da USP. 
 
O problema é apontado por outros especialistas. "Enquanto há 120 mil cientistas trabalhando nas 
empresas coreanas e 800 mil nas americanas, no Brasil existem menos de 11 mil", compara Brito 
Cruz, da Fapesp. 
 
É possível perceber, no entanto, sinais de amadurecimento. A Petrobras e a Ci&T, de software, 
instalaram laboratórios dentro da Unicamp. E há casos de quem "trocou" de lado, como José 
Fernando Perez. Depois de 11 anos na Fapesp, onde chegou a diretor científico, ele foi para uma 
empresa de biotecnologia, a PP&D Biotech, ainda em fase de formação. "Dificilmente haveria um 
momento mais apropriado para fazer isso", diz ele. "Os atores estão todos sensibilizados." 

 
 
Leia Mais 
 
Ansiedade na espera da nova lei 
De São Paulo   
 
Alguns setores dos meios acadêmicos aguardam com ansiedade a regulamentação da Lei de 
Inovação. Em parte das universidades públicas, a falta de regras em duas frentes tem reduzido o 
apelo da transferência de tecnologia para a iniciativa privada, o que poderia ser resolvido pela 
nova legislação, dizem pessoas que atuam no setor. 
 
Um dos gargalos diz respeito às restrições que um professor universitário ou pesquisador enfrenta 
para abrir uma empresa relacionada à sua área de atividade na universidade. Em muitos casos, o 
pesquisador tem de praticamente abandonar o trabalho acadêmico se quiser abrir o negócio, diz 
Sérgio Risola, gerente executivo do Centro Incubador de Empresas Tecnológicas (Cietec). O outro 



ponto está relacionado à divisão do lucro de uma tecnologia criada por uma universidade e uma 
empresa. 
 
No caso das universidades estaduais paulistas, porém, a legislação tem pouco a acrescentar 
nesses pontos, opina Carlos Henrique de Brito Cruz, diretor científico da Fundação de Amparo à 
Pesquisa no Est ado de São Paulo (Fapesp). "Elas já tem autonomia e já a praticam", observa. "O 
que está atrasado na lei é a regulamentação sobre incentivos fiscais para que a empresa faça 
mais atividades de pesquisa internas."  

 
 
Leia Mais 
 
Camarões e ostras atraem negócios 
Vanessa Jurgenfeld De Florianópolis  
 
A associação de empresas catarinenses em projetos de pesquisa com a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) chamam a atenção especialmente em duas áreas: engenharia e 
aqüicultura. Coincidentemente, são áreas de grande desenvolvimento no Estado, que conta com 
um pólo de engenharia na região de Joinville e Jaraguá do Sul, que abriga empresas como 
Embraco, Multibrás e Weg, e com um pólo de aqüicultura em todo o seu litoral, voltado 
principalmente ao desenvolvimento de ostras, mexilhões e cultivo de camarão. "Vamos a uma 
universidade para gerar conhecimento avançado, que não está disponível no mercado ou que foi 
muito pouco investigado até o momento", explica o presidente da Embraco, Ernesto Heinzelmann, 
um dos me ntores do convênio mantido há mais de 20 anos com a universidade. 
 
A parceria com a empresa de Joinville renderá neste ano um dos projetos mais custosos até 
agora, o Centro Avançado de Pesquisa com Ênfase em Refrigeração. O novo centro recebeu 
investimentos de R$ 2,3 milhões, divididos entre Embraco e Finep. 
 
Com o centro, a Embraco espera conseguir novas tecnologias, principalmente voltadas à redução 
do consumo de energia nos aparelhos que fabrica. De acordo com o coordenador do núcleo de 
pesquisas em refrigeração da UFSC, Cláudio Melo, a universidade pretende se tornar líder mundial 
em pesquisas neste setor já que a estrutura será a maior do mundo na área de refrigeração 
doméstica e comercial. 
 
Além da Embraco, outras indústrias de renome com a Weg têm buscado na universidade 
catarinense soluções, não só na área de produtos, mas também no campo do treinamento. Hoje, 
professores da UFSC são deslocados para dar aulas de mestrado na própria indústria, em cursos 
que são pautados pela empresa. "Os resultados de trabalhos de conclusão são todos aplicados na 
nossa indústria", explica o gerente de vendas internacionais da Weg, Hilton José Faria. 
 
Além do destaque da área de engenharia, a universidade envolveu-se no desenvolvimento da 
aqüicultura. No cultivo de ostras colocou o Estado como o maior produtor do país e iniciou a 
criação do camarão do pacífico, espécie não-nativa, trazida para Santa Catarina em 1983, que 
hoje tem mais de cem empresas envolvidas no seu cultivo. 
 
O Estado, que logo no início do projeto de desenvolvimento dos moluscos recebeu ajuda do 
Canadá, hoje tenta ampliar o intercâmbio com franceses para a área de estudos, pesquisas e 
treinamento. O secretário da agricultura, Moacir Sopelsa, visitou a França em busca disso no fim 
do ano passado. "Neste ano vamos trabalhar no desenvolvimento de vieiras de forma comercial", 
comenta Marisa Canozzi, responsável pelo setor de fornecimento de sementes da Estação de 
Maricultura da UFSC. 
 
Os estudos na área de ostras, mexilhão (marisco) e vieira começaram no início dos anos 80 por 
interesse dos professores da universidade, preocupados com a decadência da pesca artesanal em 



Santa Catarina. Tentaram desenvolver comercialmente a ostra nativa, mas ela não apresentou 
retorno rápido, o que levou à busca da espécie originária do Pacífico. Além de pescadores em 
Florianópolis que vivem do cultivo do molusco, pelo menos três empresas de médio porte - 
Atlântico Sul, Moluscos e Ostravagante - instalaram-se na região depois do desenvolvimento. 
 
Sementes desenvolvidas em laboratório pela universidade são a origem das ostras. Com 
tecnologia, ano a ano registra-se aumento da produção de ostras na região. De acordo com a 
secretaria de agricultura, a safra 2003/04 bateu recorde de produção: 2 milhões de dúzias ante 
1,5 milhão de dúzias na safra anterior. As empresas e pescadores que compram as sementes são 
os mantenedores do projeto, assim como recursos do governo. 
 
Na área de cultivo de camarão também foi uma interferência da universidade que resultou em 
progresso econômico. A UFSC desenvolveu em cativeiro a produção do camarão branco do 
pacífico, uma espécie que não apresentou problemas de engorda e teve maior competitividade 
econômica em relação às espécies nativas. Hoje, 120 empresas de pequeno porte atuam com a 
espécie. A universidade mantém um laboratório de reprodução e uma fazenda que envolvem 
diretamente 20 alunos por mês. 

 
 
Leia Mais 
 
Escola fomenta projetos de eletroeletrônica em MG 
Ivana Moreira De Belo Horizonte  
 
Os projetos de pesquisa desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Telecomunicações (Inatel) 
fomentam o pólo de eletroeletrônica de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas Gerais, onde estão 
instaladas 112 indústrias do setor. "A escola arrastou o processo industrial para Santa Rita", diz o 
pró-diretor do Inatel, José Geraldo de Souza. 
 
Primeira instituição a oferecer o curso de engenharia de telecomunicações no Brasil, há 40 anos, o 
Inatel é parceiro de empresas em projetos de tecnologia como a transmissão de TV digital.  
 
Em janeiro, em parceria com a Linear - líder na fabricação de transmissores de televisão no país, 
o Inatel fez a primeira transmissão digital no Brasil. A tecnologia ainda não é para o mercado 
interno porque não há definição sobre o padrão que será adotado, o americano ou o europeu. Mas 
o sistema será exportado para os Estados Unidos e o México. 
 
No Inatel estudam 1,2 mil alunos de graduação e outros 300 nos cursos de pós-graduação. 
Anualmente, o instituto seleciona três novos planos de negócios para serem incubados. A 
incubadora do Inatel, criada no fim da década de 80, abriga dez empresas. A mais famosa delas é 
a PWM, fabricante de carregadores e baterias para celulares, hoje incorporada pela chinesa 
Phihong, gerando quase três mil empregos na cidade. 
 
Na década de 60, a escolha de Santa Rita do Sapucaí para sediar o Inatel resultou da existência 
na cidade de outra instituição pioneira, a primeira escola técnica de eletrônica do país, a ETE, 
fundada em 1959, por uma moradora da cidade que visitou o Japão e ficou impressionada com a 
revolução tecnológica que ocorria naquele país no fim da década de 40. 
 
A existência dos centros de ensino na cidade, garantem os empresários, explica o sucesso do pólo 
que começou a ter incentivos da prefeitura na década de 80. Incentivos estaduais, como redução 
do ICMS, só chegaram recentemente, depois que as indústrias ameaçaram transferir-se para 
Ilhéus, na Bahia. 
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