
empresas que responderam o questioná-

responderam que não.
Para as empresas que não possuíam

departamento de P&D, perguntou-se
quais eram as razões pelas quais não in-
vestiam em P&D. As duas primeiras jus-

foram a falta de apoio do setor público e
os custos elevados para as empresas in-
vestirem na área. A seguir, empatam em
terceiro lugar as fontes externas de in-
formação, consideradas pelas empresas

versidades, institutos, centros e labora-
tórios de pesquisa como substitutos da
P&D, que poderia ser realizada pela or-
ganização empresarial.   

Para promover o processo de inova-

no setor produtivo, o governo brasileiro
vem adotando algumas medidas. Em

tação da Política Industrial, Tecnológica

entrou em vigor a Lei da Inovação (Lei nº

presidente da Agência Brasileira de De-
senvolvimento Industrial, e João Alberto
De Negri, diretor de Inovação da Finan-
ciadora de Estudos e Projetos (Finep), es-
sas leis concederam às empresas incen-

manutenção de pesquisadores nas em-
presas, a efetivação de projetos de inova-
ção considerados importantes para o de-
senvolvimento tecnológico e a implanta-
ção de uma estrutura legal favorável à in-
teração entre universidades e empresas. 

Por um lado, apesar dos esforços, sa-
be-se que o apoio público às atividades

te. De acordo com a Pesquisa de Inova-
ção Tecnológica, publicada pelo IBGE em

indústria de transformação, somente

recursos próprios das empresas repre-

outro lado, o empenho em promover a
interação entre universidades e empre-
sas parece estar avançando, tendo em
vista que as próprias empresas assumi-
ram a importância das universidades e
institutos de pesquisa na promoção de
atividades inovativas. Acrescente-se que

há indicações na pesquisa BR Survey
que as fontes de informação ou modos
de interação mais comuns entre univer-
sidades e empresas ocorrem por inter-
médio das publicações e relatórios, pes-
quisa realizada em conjunto com a uni-
versidade, pessoal contratado com gra-
duação ou pós-graduação, tecnologia li-
cenciada, troca informal de informa-
ções e conferências públicas e encon-
tros. Em termos das fontes de informa-
ção mais comuns entre institutos de
pesquisa e empresas, destacam-se a
pesquisa realizada em conjunto com o
instituto de pesquisa, as incubadoras, as
publicações e relatórios, as conferências
públicas e encontros e a troca informal
de informações.

Diante do exposto, em países em
desenvolvimento como o Brasil, pode-
se concluir pela importância das uni-
versidades e institutos de pesquisa co-
mo instituições que substituem as ati-

cionam como importantes fontes de
informação para a evolução de ativi-
dades inovativas. 

*Professora e coordenadora de pesquisa do
Departamento de Ciências Econômicas
Doutora em Economia
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aO sistema nacional de inovação é
uma construção teórica e envolve diver-

departamentos de Pesquisa e Desenvol-
vimento (P&D), universidades e institu-
tos de pesquisas, instituições de educa-

mental, entre outros, sendo os níveis de
interações entre esses componentes vin-
culados aos estágios de desenvolvimen-
to dos países. Em nações onde existe um
NSI (do original em inglês National Sys-
tem of Innovation) desenvolvido, as ins-
tituições de pesquisa são consolidadas e
a interação com empresas acontece de
forma natural e intensa. Conforme evi-
denciam os professores Wilson Suzigan,
da Unicamp, e Eduardo da Motta e Albu-
querque, da UFMG, em países onde o NSI
está em vias de desenvolvimento, as ins-
tituições de pesquisa estão construídas,
porém não são capazes de atrair grande
número de pesquisadores, engenheiros,
cientistas, entre outros. Além disso, o en-
volvimento das empresas em atividades
inovativas não é tão intenso. 

De maneira geral, na visão de Fred L.
S. Campos e Marcelo A. Costa, a relação
entre os componentes do NSI é feita por

fundos públicos e/ou privados; ligações
legais e políticas, como as regras de pro-
priedade intelectual, determinação de
modelos técnicos e políticas nacionais
de promoção, geralmente coordenadas

ciais, como o deslocamento de recursos
humanos técnicos, que ocorre não só
das universidades e institutos de pesqui-
sa para as indústrias, como também de
empresas para empresas.

Em excelente contribuição para a
área de economia da ciência e tecnolo-
gia, o professor Nathan Rosenberg, da
Stanford University, investiga os moti-

pesquisa. A principal conclusão é que as
interações e feedbacks entre ciência, tec-
nologia e inovação (C,T&I) são tão fortes
que as empresas passam a investir em
ciência básica como forma de participar
de uma rede de informações mais am-

encontram de permanecerem ligadas a
essa rede é realizando pesquisa. A pes-
quisa básica é fundamental para moni-
torar e avaliar o desenvolvimento cientí-

presa. Ainda que parcela expressiva das
pesquisas seja feita nas universidades, as
empresas necessitam de uma equipe de
pesquisadores internos para, no míni-
mo, absorverem o conhecimento gera-
do em outros centros. 

Recentemente, uma rede de pesqui-
sadores de diversas universidades condu-
ziu uma pesquisa intitulada BR Survey,

ras, que declararam possuir interação
com universidades. Entre as questões ela-
boradas, foi perguntado se a empresa
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Ainda que parcela 
expressiva das 
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universidades, as 
empresas necessitam 
de uma equipe de 
pesquisadores internos 
para, no mínimo, 
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em outros centros




