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Cresce, atualmente, a necessidade de mais atividades em pesquisa e desenvolvimento. 
Atualmente, a sociedade exige um maior envolvimento do sistema universitário nas 
necessidades produtivas e no desenvolvimento econômico do país. O antigo modelo 
universitário, baseado na docência, converteu-se em um sistema que privilegia o investimento 
em pesquisa e desenvolvimento. Mas ainda falta algo: somente 5,5% das empresas que 
investiram em pesquisa e desenvolvimento, em 2002, fizeram isso nas universidades.  
 
Na Espanha, em 2001, os gastos com pesquisa e desenvolvimento do sistema universitário 
chegaram a quase € 2 bilhões. Mesmo assim, menos de 9% da atividade de pesquisa na 
universidade são financiados por empresas; e, entre as companhias inovadoras espanholas, 
somente 5% estabeleceram relações de cooperação com as universidades em projetos de 
inovação; e menos de 3% consideram a universidade uma fonte de idéias inovadoras.  
 
"O trabalho de pesquisa das universidades da Espanha não deveria substituir sua atividade 
docente", afirma o secretário-geral de Política Científica e Tecnológica, Salvador Barberá. "Há 
universidades que se concentram em sua tarefa docente, que é sua razão de ser. Sem um bom 
nível de ensino, não conseguiremos bons pesquisadores", completa.  
 
Em seu informe "A contribuição das universidades espanholas para o desenvolvimento", a 
Fundação de Conhecimento e Desenvolvimento - que tem como objetivo ser o ponto de 
encontro entre os empresários e o mundo universitário - alerta para o "relativo esgotamento 
apresentado pelo atual sistema universitário em termos de sua contribuição para atender às 
necessidades do sistema produtivo e ao desenvolvimento econômico da Espanha".  
 
O presidente do Comitê Executivo da fundação, Javier Monzón, afirma que "a universidade 
espanhola pode merecer uma boa nota, mas tem fatores de risco que poderão fazer com que 
perca a qualidade".  
 
As universidades da Espanha investem 30% dos gastos totais em pesquisa e desenvolvimento, 
um total abaixo da média dos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) (41%). Mas o problema está no fato de que quase todos os recursos 
destinados à pesquisa não são utilizados na transmissão dos conhecimentos para a vida 
cotidiana. "A universidade espanhola gera conhecimento, mas falha em sua difusão", diz 
Monzón. O informe da fundação salienta a necessidade de uma adequação do sistema 
universitário às exigências e aos desafios atuais, mas, para tanto, é necessário um âmbito 
jurídico mais flexível, que facilite um grau maior de autonomia para os centros educacionais.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 12, 13 e 14 maio 2006, Plano Pessoal, p. C-7. 


