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RESUMO

O Brasil situa-se, no início da década de 2010, dentro de um sistema econômico
mundial que apresenta características de ampla globalização dos mercados e alta
competitividade das organizações que compõe esse sistema, e que sinalizam a
necessidade de profissionais que sejam agentes de mudança nesses contextos
dinâmicos e repletos de desafios. Na maioria dos países, a maturidade do sistema
de inovação está ligada ao investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e
ao volume de geração de Propriedade Intelectual (PI). O Brasil, apesar de
apresentar um Produto Interno Bruto (PIB) concentrado nos setores de agropecuária
e de serviços, revela um nível de inovação gerado pelo setor produtivo e o seu
consequente investimento em P&D muito baixos em comparação com a evolução
desse mesmo PIB, denotando com isso que as empresas buscam, em seus países
de origem, soluções já desenvolvidas e patenteadas para seu desenvolvimento ou
procuram transferir a responsabilidade de produzir registros e patentes de inovações
à academia. A integração da cultura acadêmica com a cultura empresarial é capaz
de gerar benefícios mútuos, melhorando a competitividade do país; em outras
palavras, é uma maneira de transformar o conhecimento em riqueza. Este trabalho
relacionando os conceitos ensino-pesquisa e prática empresarial pretende estudar,
sob o enfoque da realidade apresentada pelos Planos Estratégicos Regionais (PER)
da Região do Grande ABC Paulista e das diretrizes do Plano Nacional de PósGraduação 2011-2020 (PNPG 2011-2020), o processo de integração do
conhecimento científico existente entre as Entidades Empresariais (E-E) e as
Universidades dessa mesma região. Através da metodologia de pesquisa de estudo
de caso, analisaram-se as estratégias propostas pelas universidades e a prática do
setor empresarial e as possíveis barreiras apontadas como restrições às interações
entre eles. Nosso estudo enfocou a análise da relação entre esses dois atores e
apontou as principais barreiras para a otimização dessa parceria, tais como o acesso
a recursos, o aumento da competitividade via aumento da credibilidade na relação
Universidade – Empresa (U-E), o reconhecimento das realidades regionais e o
latente descompasso entre o pensamento acadêmico e a realidade empresarial.
Além disso, constatou-se a necessidade de uma mais ampla discussão,
disseminação e implementação dos documentos setoriais, regionais e nacionais que
regulam, esclarecem e fornecem bases estratégicas para o desenvolvimento da
relação U-E, como forma de otimização do processo de transformação do
conhecimento em riqueza social.

Palavras-Chave: Ensino-pesquisa. Relações
acadêmica. Cultura empresarial. Conhecimento.

interorganizacionais.
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ABSTRACT

Brazil, lies at the start of decade 2010, within an worldwide economic environment
that shows characteristics of broad market globalization and high competitiveness of
the organizations comprising this system and indicating the need for professionals
acting like transformation agents, in these dynamic contexts load of challenges. In
most countries the maturity of the innovation system is linked to investment in
Research and Development (R & D) and the volume of generating Intellectual
Property (IP). Brazil, despite having a Gross Domestic Product (GDP) concentrated
in the sectors of agriculture and services, reveals a very low level of innovation,
generated by the productive sector and its consequent investment in R & D, when
compared to the evolution of that same GDP, denoting, thereby, that companies tend
to look in their home countries, for solutions already developed and patented for its
development work, or seek to shift the burden of producing records of innovations
and patents to the Academy. The interaction between academic and business
cultures is able to generate mutual benefits, improving the country‟s competitiveness;
in other words, is the way to transform knowledge into social wealth. This paper
relating the education-research and business practices concepts, intends to study,
from the standpoint of the reality presented by the Greater ABC Region‟s Strategic
Regional Plan and the guidelines of the National Postgraduate Program 2011-2020
(PNPG 2011-2020), the integration of the scientific knowledge processes, between
the Business Entities (BE) and Universities in this specific region. Through the
research methodology of case study, will be analyzed the strategies proposed by
universities and the industry business practices, in order to understand the possible
barriers identified as restrictions, on interactions between them. Our study focused on
the analysis of the relationship between these two actors, pointed out the main
barriers to the optimization of the partnership, such as access to resources, increase
competitiveness via increased credibility in University – Business relationship, the
recognition of the realities regional and the latent gap between academic thinking
and business realities. Moreover, our study showed the need for a wider
dissemination, discussion and implementation of the sectorial, regional and national
government documents, which clarify and provide strategic foundations for the
development of health relations, between universities and businesses, as a way to
optimize the process of transforming knowledge into social wealth.

Keywords: education and research,
academic culture, business culture, knowledge.
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INTRODUÇÃO

Dentro do processo da globalização e da sociedade do conhecimento, tanto o
ciclo de geração como o ciclo de vida dos produtos estão cada vez mais curtos. A
razão desse fato é o próprio formato do desenvolvimento do processo de inovação,
caracterizado pelo produto nobre do processo de interação Universidade-Empresa
(U-E), ou seja, o final do ciclo de pesquisa e o início do ciclo de produção. Esses
mecanismos e instrumentos de interação precisam ser otimizados para que as
universidades, as empresas e a sociedade brasileira possam inserir-se de forma
competitiva nesse mercado globalizado e nessa sociedade do conhecimento
(ASINELLI, 1997, apud COSTA e CUNHA, 2001, p. 62).
O Brasil se apresenta à comunidade internacional, no inicio do século XXI,
como integrante do grupo de países em acelerada fase de desenvolvimento Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS) -, sendo o Brasil, no caso, a sexta
economia do planeta , com a perspectiva de tornar-se a quinta, no decênio 20112020, de acordo com dados apresentados no ano de 2010, no Plano Nacional de
Pós-Graduação 2011-2020 (PNPG 2011-2020, 2010).
De acordo com Costa e Cunha (2001), já na virada do século constatou-se
que o processo de globalização e da sociedade do conhecimento levavam os
organismos sociais encarregados de promover o desenvolvimento econômico a uma
redução do ciclo de vida dos produtos e do aparecimento do conceito de
obsolescência programada, que marcam a sociedade de consumo em que vivemos.
Este fato, por si só, revela mudanças em segmentos importantes da
economia, com reflexos na geopolítica mundial e impactos em diferentes setores da
sociedade, inclusive no sistema educacional, aí incluído o ensino superior, conforme
ressalta o texto do mesmo PNPG 2011-2020 (PNPG 2011-2020, 2010).
O caminho para o desenvolvimento econômico e social de um país, segundo
Dossa (2010), passa pela sua capacidade de desenvolver inovações, e l e m b ra
ainda que,
As capacidades inovativas das organizações de ensino e pesquisa de um
país, como universidades e institutos, precisam ser utilizadas ao máximo e
o uso de recursos deve ser racional e não permitir desperdícios, seja de
tempo, dinheiro, estrutura ou mesmo conhecimento. Tendo em vista que
as cooperações entre governo, academia e setor privado são elementos
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fundamentais para que os recursos colocados à disposição da inovação
sejam bem utilizados, diversos foram os trabalhos que buscaram um
melhor entendimento dessas ligações. E s s e s estudos que procuram
aumentar a compreensão e efetividade dessas interações para inovação
tecnológica e tendem a se focar nas cooperações entre academia e
empresa (DOSSA, 2010, p. 155).

De acordo com estudos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq) do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), e de
redes de cooperação ligadas a esse conselho, como o Instituto de Ciências
Matemáticas e de Computação (ICMC) da Universidade de São Paulo (USP) - que
tem procurado estreitar o relacionamento com a indústria e promover a inserção
social de suas pesquisas -, é possível deduzir que na maioria dos países a
maturidade do sistema de inovação está ligada ao investimento em Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) e ao volume de geração de Propriedade Intelectual (PI)
(CNPq, 2012).
No Brasil, de acordo com o CNPq (2012), tanto o nível de inovação produzido
pelo setor produtivo quanto o seu investimento em Pesquisa e Desenvolvimento
(P&D) são muito baixos em comparação com a evolução do Produto Interno Bruto
(PIB) que mede o crescimento da economia brasileira, denotando que as empresas
transferem o ônus de produzir registros e patentes de inovações à Universidade.
Ressalte-se que no caso brasileiro a evolução anual do PIB, Figura 1, abaixo,
de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), tem se
desenvolvido mais em função do desempenho consistente do setor agropecuário e
de serviços do que no desenvolvimento do setor industrial, que tem apresentado um
comportamento evolutivo, não regular, Figuras 1 e 2 ( p. 16 e 17).
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Figura 1 Evolução do PIB Brasileiro, 2000 a 2011 (em %).
Fonte: IBGE (2012), elaborado pelo autor.
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Figura 2 Evolução do PIB Brasileiro por Setores Econômicos, 2009, 2010 e 2011 (em %).
Fonte: IBGE (2012), elaborado pelo autor.

O que precisa ser motivado são o crescimento e distribuição de riqueza, o que
se faz definitivamente através do estabelecimento de uma boa relação entre os
setores e segmentos envolvidos na produção dessa mesma riqueza.
A interação na relação U-E gera benefícios mútuos e melhora a
competitividade do país. Em outras palavras, é uma maneira de transformar o
conhecimento em riqueza.
Com o assunto nas agendas das empresas e das universidades, é possível
identificar ações que levarão ao incremento na otimização da relação U-E; neste
sentido, prossegue o CNPq afirmando que essas iniciativas ocorrem em âmbito
federal, estadual e municipal, e procuram desenvolver um ambiente favorável à
inovação nas empresas e universidades (CNPq, 2012).
Um exemplo ali citado é do Instituto INOVA, na cidade de São Carlos (SP),
uma associação civil de interesse público que congrega empreendimentos de
tecnologia e atua na interface entre empresas, Universidades e instituições de
fomento por meio de atividades de consultoria e assessoria.
José Otávio Armani Pascoal, presidente do Instituto INOVA, afirma no mesmo
artigo do CNPq que,
as universidades geram conhecimento, mas esse conhecimento dificilmente
vai para as empresas. Os dois setores sempre estiveram muito afastados
um do outro, e esse mecanismo de incubadora, parque tecnológico, visa a
aproximar a universidade e a indústria (CNPq, 2012, p. 3).
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No estudo que Costa e Cunha (2001) realizaram constatou-se que a interação
U-E é fundamental para a melhoria da sociedade como um todo.
Os benefícios da cooperação universidade-empresa foram investigados por
Costin e Wood Junior (1994), Vasconcellos, Waack e Vasconcelos (1997),
Alvin (1998), Meneghel, Mello E Brisolla (1998) e resumidamente referem-se
ao seguinte elenco: a universidade tem a possibilidade de captar recursos
adicionais para o desenvolvimento das pesquisas básica e aplicada,
oferecendo um ensino vinculado aos avanços tecnológicos; a empresa pode
desenvolver tecnologia com menor investimento financeiro com menos
tempo e risco; o governo pode fomentar o desenvolvimento da nação com
menor nível de investimento em infraestrutura e capacidade instalada de
pesquisa e desenvolvimento (COSTA e CUNHA, 2001, p. 63).

Também é o entender de Costin e Wood Junior (1994), que afirmam que, por
causa das incertezas e descontinuidades por que passam os mercados, as
universidades precisam cumprir o seu papel não apenas voltado ao ensino, pesquisa
e publicação, mas também entender as realidades do mundo empresarial nos
campos técnico-científico e sociogerencial através de pesquisas e de parcerias
efetivas com as empresas, e daí extrair a matéria-prima do seu trabalho de ensino e
pesquisa acadêmica geradora de inovações que propiciam o desenvolvimento
social.
A economia mundial e o mundo globalizado são extremamente competitivos e
nos sinalizam que cada vez mais necessitamos de profissionais que sejam atores
nestes contextos dinâmicos e repletos de desafios. Por isso necessita-se
potencializar esse conhecimento, e aí se pressupõe que serão propiciados muitos
resultados para a sociedade como um todo. Atualmente nas organizações e
Universidades são observados e pesquisados muitos temas, como a governança
corporativa,

a

sustentabilidade,

a

inteligência

competitiva,

a

pesquisa

e

desenvolvimento de produtos e serviços, e muitos outros que possam promover a
vantagem competitiva das empresas brasileiras.
Dentro

desse

contexto,

é

fundamental

observar

a

importância

do

desenvolvimento científico de um país. A integração da universidade com os meios
produtivos de uma sociedade pode produzir efeitos benéficos e duradouros que se
refletirão na qualidade de vida de cada um dos componentes dessa sociedade.
Quanto maior for a integração entre os vários agentes sociais, maior será a
possibilidade desse sistema se autoaperfeiçoar e atingir padrões de excelência que
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farão com que o desenvolvimento econômico, social e cultural se torne uma
realidade palpável e, principalmente, passível de planejamento.
Assim sendo, Schumpeter (1982) destaca a íntima correlação entre o
desenvolvimento do pensamento científico e o desenvolvimento econômico de uma
dada sociedade e, por isso, pode-se presumir porque determinados sistemas
socioeconômicos têm tido sucesso e outros não.
Outras abordagens se adicionam a esses dois componentes do tecido social:
o respeito e a preservação do meio ambiente. Nessa abordagem, o desenvolvimento
econômico-social de uma nação, ou conjunto de nações, se faz condicionado à
capacidade dos vários organismos que a compõe, otimizando a troca de
informações de forma a garantir o seu desenvolvimento sustentável.
Não se trata somente de produzir e implementar novos conhecimentos, mas
de fazê-lo de forma que o seu resultado gere a possibilidade de inovar com
responsabilidade.
A estrutura moderna de inter-relacionamentos que se faz em forma de redes
econômicas e sociais provoca que cada elemento desse sistema de redes tenha
responsabilidade pela produção, difusão e utilização de conhecimentos e práticas
em um determinado corpo social.
Um importante elo nessa rede de relacionamentos, as universidades têm, ao
longo do tempo, buscado estabelecer uma metodologia mais adequada à sua
participação nesse sistema e tem escrito e discutido sobre os resultados dessa
interação com o setor produtivo, por um lado, e com os órgãos financiadores de
outro.
Uma interpretação disso pode ser vista em Betts e Santoro (2009, p. 19), ao
afirmarem que:
O cenário competitivo para a maioria das empresas continua ser
reinventado devido às mudanças extremamente rápidas do cenário
tecnológico que reduzem drasticamente o ciclo de vida dos produtos, e
intensifica a competição global. Betts e Santoro (BETTS e SANTORO, 2009,
p. 19).

Betts e Santoro (2009, p. 19) salientam ainda que, “para competir com
sucesso e sobrevier nesse ambiente competitivo em constante mudança, as
empresas precisam aprender continuadamente e avançar em novas tecnologias”.
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De acordo com Cantele (2006, p. 10):
As universidades têm proposto estruturas de gestão e desenvolvimento
tecnológico para lidar com esse tema, buscando reduzir determinadas
barreiras que são apontadas como restrições e melhorar os resultados da
interação com o setor empresarial (CANTELE, 2006, p.10).

A educação e a formação constituem uma importante condição no
estabelecimento da infraestrutura de promoção das competências e habilidades
futuras. De acordo com Paci, Lalle e Chiacchio (2012, p. 1),
nos últimos cinco anos, a inovação, tem sido considerada como política
abrangente de condução todas as outras políticas europeias que envolvam
o ensino superior, com o objetivo de construir uma união inovativa dentro da
EC (European Community.) (PACI, LALLE e CHIACCHIO, 2012, p. 6).

As autoras continuam afirmando que:
Nesta perspectiva, hoje há uma urgência de inter-relacionar o
desenvolvimento da educação com a maior competência das indústrias
inovadoras, para alavancar a criação de postos de trabalho, e maximizar os
benefícios da internacionalização econômica, em um esquema disseminado
por toda a EC (PACI, LALLE e CHIACCHIO, 2012, p. 6).

Um exemplo dessas mudanças no nosso País é o ocorrido no setor agrário,
onde a presença de novas tecnologias, recursos humanos bem qualificados e
gestões competitivas das empresas e dos negócios, fez com que a agricultura
brasileira atingisse altos índices de produtividade, levando o país a converter-se em
verdadeiro celeiro mundial, competindo com os EUA e a Europa (PNPG 2011-2020,
2010).
Outro fato relevante é a descoberta das reservas de gás e petróleo na
camada do pré-sal e suas implicações sobre a demanda de recursos humanos, o
que acarretará em uma maior demanda pela integração na relação U-E, de forma a
suprir a demanda de trabalhos de P&D e qualificação de pessoal que passará a
estar envolvido nessa atividade econômica.
O PNPG 2011-2020 salienta também a mudança da característica
demográfica da população brasileira, onde por um lado se tem interrompido o
crescimento da taxa de natalidade e, por outro, observa-se a queda do êxodo rural,
isso tudo levando a uma mobilidade social que implica no aparecimento de uma
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nova classe de jovens ansiosos por novos produtos culturais e maior acesso à
educação superior.
Uma interpretação desses fatores macroeconômicos e sociais é o que
apresenta o PNPG 2011-2020, ao afirmar que,
Tal situação, inédita em muitos aspectos, não só autoriza a pensar que a
nação deverá ter um papel de primeira grandeza no cenário internacional,
como celeiro agrícola e como grande exportador de bens industriais; mas
deverá estar marcada por padrões demográficos similares aos da Europa e
da América do Norte, proporcionando ao país aquilo que os demógrafos
vislumbram como uma rara janela de oportunidade para vencer nossas
heranças sociais históricas, e pagar a dívida social e criar uma sociedade de
bem-estar (PNPG 2011-2020, 2010, p. 16 - 17).

Ainda de acordo com o mesmo estudo, do ponto de vista da base científica e
tecnológica, o país já detém uma massa crítica capaz de dar conta desse desafio.
Nesse sentido, cabe destacar a excelência do Sistema Nacional de Pós-Graduação
(SNPG), comandado pela CAPES com a parceria do CNPq e outras agências de
fomento – um sistema que tem pouco mais de 50 anos, mas cujos resultados e
efeitos sobre o conjunto das universidades já mostraram seus grandes benefícios e
evidenciaram suas credenciais de fator dinâmico do sistema (PNPG 2011-2020,
2010, p. 16 - 17).
O PNPG 2011-2020 procura, em sua orientação, promover a sinergia e
favorecer a integração do ensino de pós-graduação com o setor empresarial e a
sociedade (PNPG 2011-2020, 2010, p. 16 - 17).
Neste trabalho, relacionando os conceitos ensino-pesquisa e prática
empresarial, pretende-se estudar, sob o enfoque da realidade da região do Grande
ABC Paulista, e das diretrizes do Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020
(PNPG 2011-2020), o processo de integração do conhecimento científico existente
entre as Entidades Empresariais (E-E) e as Universidades dessa mesma região.
No cenário de planejamento estratégico regional, destacam-se na Região do
Grande ABC, novas formas de estruturação e gestão pública, com polos
produtivos e

agências de desenvolvimento, tais como as Agências de

Desenvolvimento Econômico, a Câmara Regional do Grande ABC e o Consórcio
Intermunicipal do Grande ABC, todos tendo como foco e prioridade a
integração regional cooperativa e sustentável, de forma a conseguir
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otimizar as distintas potencialidades regionais em prol do crescimento
econômico e desenvolvimento social dessa região.
Nesse sentido Barbieri (1994) nos lembra de que,
os polos e os parques tecnológicos e de modernização têm se
constituído em instrumentos básicos de dinamização das
economias desenvolvidas, seguindo o sucesso de experiências como
a do Vale do Silício na Califórnia, da Rota 128 em Massachusetts e das
cidades tecnológicas da França e do Japão. Esse tipo de
empreendimento, que envolve governos, instituições de ensino e
pesquisa ( IEP) , pesquisadores-empresários e capitais de risco, está
em consonância com as características das novas tecnologias
intensivas em pesquisas de ponta. 0 entendimento sobre esses
polos e parques tecnológicos e de modernização tem sido dificultado
não só pela variedade de situações reais, mas principalmente pela
retorica governamental, empresarial e acadêmica sobre a
importância desses empreendimentos para a região, a geração de
empregos etc. Esse assunto envolve questões polemicas como, por
exemplo, a interação instituição de ensino e pesquisa no setor produtivo;
a participação das empresas de pequeno e médio porte no processo
de incorporação de tecnologias de ponta; novas abordagens d a teoria
da localização industrial; alianças estratégicas; desenvolvimento de
empreendedores etc. Fatos como esses fazem com que seja
necessário, em primeiro lugar, um esforço para melhor caracterizar
esses polos e diferencia-los de outros empreendimentos
assemelhados, como os polos industriais tradicionais (BARBIERI, p.
22, 1994).

Apesar de ficar claro que cada item proposto no parágrafo anterior,
constituiria um tema completo de estudo acadêmico per si, o presente trabalho,
através da metodologia de pesquisa de estudo de caso, procurará abordar de forma
abrangente as estratégias propostas pelas universidades e a prática do setor
empresarial, bem como analisar de que forma esses atores focais estão
conseguindo superar as barreiras apontadas como restrições às interações entre
eles no processo de transformação do conhecimento em riqueza social.
Novos estudos poderão ser desdobrados a partir deste trabalho enfocando as
especificidades apontadas anteriormente, na análise deste tema:


o conceito ensino-pesquisa e prática empresarial sob o enfoque da
realidade da região do Grande ABC Paulista;



o conceito ensino-pesquisa e prática empresarial sob o enfoque das
diretrizes do Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020;



o processo de integração do conhecimento científico existente entre as
Entidades Empresariais (E-E) e as Universidades dessa mesma região.
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O trabalho, portanto, dentro do enfoque holístico que se propõe, está
detalhado e desenvolvido da seguinte forma:
Na sua primeira parte, faz-se a introdução do tema, a explicitação da
problemática a ser abordada, a definição dos objetivos gerais e específicos, a
justificativa do tema, bem como a relevância do estudo que se propõe a analisar e
em seguida será estabelecida e esclarecida a organização do trabalho.
Na segunda parte será elaborada a fundamentação teórica com a
apresentação dos conceitos e a revisão bibliográfica de cada tema, apresentando os
principais achados sobre os mesmos, servindo de embasamento conceitual na área
das ciências sociais aplicadas à administração.
No passo que se seguirá, serão apresentados os protocolos e a metodologia
de pesquisa a ser utilizada no trabalho, que objetiva dar subsídios para responder
tanto a pergunta de pesquisa quanto atingir os objetivos gerais e específicos
preconizados para o estudo.
Serão apresentados, na sequencia, os dados da pesquisa realizada com base
no estudo de caso da Universidade e da Entidade Empresarial (E-E) escolhidas,
dados estes tomados em contexto regional.
A avaliação dos resultados da pesquisa realizada será apresentada com base
nos dados coletados por meio de entrevistas e documentos, analisados através da
técnica de análise de conteúdo.
A parte final do trabalho apresentará as considerações finais, conclusões e
possíveis desdobramentos de pesquisa que o trabalho poderá indicar. Nessa etapa
se fará a síntese de todo o trabalho, comparando-se os resultados da pesquisa
proposta com a fundamentação teórica apresentada, o que permitirá a explicitação
dos resultados obtidos, o alcance dos mesmos e apresentando possíveis
desdobramentos de estudos e contribuições futuras para o campo das ciências
sociais aplicadas à administração.

PROBLEMATIZAÇÃO

A problemática proposta e apresentada neste trabalho é detalhada e
suportada por vários estudos, como o realizado pelo Grupo de Trabalho da
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Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que afirma:
O Brasil de hoje está sensível ao tema da inovação e vive um momento
impar em sua história. Tem uma democracia consolidada, boa estabilidade
econômica e avança consideravelmente em direção a uma sociedade mais
justa. Um salto significativo, e desejado, em direção à justiça social, que se
faz necessária, e à melhora da qualidade de vida de toda a população não
acontece por obra do acaso. Para que isso ocorra, o país tem que
enriquecer e, para isso, tornar seu parque industrial mais competitivo. O
significado da inovação nos tempos atuais é algo complexo e envolve todo
um sistema integrado no qual a pesquisa científica e o desenvolvimento
tecnológico são componentes necessários, mas não suficientes desse
complexo (FARIA et al., 2011, p. 11).

Uma interpretação disso pode ser vista em Cantele, (2006):
No Brasil, a política de ciência e tecnologia tem sido marcada, em um
passado recente, por estratégias de incentivo à acumulação de massa
crítica em pesquisa e em recursos humanos, que por um efeito de
transbordamento, lograria o desenvolvimento tecnológico. Estas estratégias
não têm, efetivamente, feito a diferença que se precisa e se espera em nível
de desenvolvimento tecnológico (CANTELE, 2006, p. 12).

Portanto, assume-se que as empresas precisam se inserir no processo de
inovação constante e crescente para participar do mercado global cada vez mais
competitivo. Cabe identificar se as ações estratégicas propostas pelo PNPG 2011 –
2020 têm condições de aproveitar esse momento e oportunidade em relação à
interação com o setor empresarial.
Para Faria et al. (2011), o Brasil não tem conseguido estabelecer uma
correlação estreita e direta entre os esforços colocados na produção de
conhecimento científico e na inovação tecnológica.
Essa constatação, que no nosso país já não é novidade, é corroborada por
Chaimovich (1999):
As relações entre a universidade e o setor produtivo estão sendo
construídas muito lentamente no Brasil. As barreiras que retardam o diálogo
residem, em parte, em concepções preexistentes que pouco se adequam à
realidade de empresas e universidades e menos ainda às relações sociais e
atuais necessidades no Brasil. A criação de ciência e tecnologia no Brasil é
feita essencialmente na universidade pública e a inovação, no mundo todo,
na empresa. A clara definição de missões e o respeito pela especificidade
podem fazer de universidades de pesquisa e empresas de portes diversos,
parceiros estratégicos. As relações entre a instituição universitária e a
organização empresarial requerem, acima de tudo, o reconhecimento de
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vantagens mútuas e o respeito estrito pelas diferenças. As condições hoje
no Brasil exigem diálogo, desde que esse é um dos elementos centrais para
o desenvolvimento do País (CHAIMOVICH, 1999, p. 22).

Neste sentido, a questão do problema de pesquisa que este estudo coloca e
se propõe a analisar através da técnica de análise de estudo de caso é: qual é a
atual estratégia de integração bidirecional e mútua para o desenvolvimento do
conhecimento científico existente entre as universidades e o setor empresarial da
Região do Grande ABC Paulista?

OBJETIVOS

Apresenta-se a seguir o objetivo geral e os objetivos específicos desse projeto
de pesquisa.

OBJETIVO GERAL

Determinar a possível existência e então qualificar a atual estratégia
bidirecional e mútua, para o desenvolvimento do conhecimento científico, existente
entre as universidades e o setor empresarial da Região do Grande ABC Paulista.
Para tal, serão contrapostas as estratégias e práticas utilizadas pelas
universidades e pelo setor empresarial, analisando-se de que forma estão
conseguindo superar as barreiras apontadas como restrições à integração entre os
atores desse processo de desenvolvimento econômico e social.
A partir dessa análise, o trabalho procurará identificar as principais
características positivas e negativas que facilitam ou dificultam o processo de
integração U-E, baseado nas diretrizes do PNPG 2011 – 2020 e do Planejamento
Regional Estratégico (PRE) da Região do Grande ABC Paulista e frente às
realidades acadêmicas e empresariais da região alvo do recorte do nosso estudo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

São os seguintes os objetivos específicos do trabalho:


Entender qual é e como são formuladas as estratégias propostas pelas
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universidades e a prática do setor empresarial.


Analisar de que forma esses atores focais estão conseguindo superar as
barreiras apontadas como restrições às interações entre eles no processo
de transformação do conhecimento em riqueza social.

JUSTIFICATIVA

Um dos grandes desafios no relacionamento da academia com o mundo
empresarial é a multiplicidade de possibilidades e formatos que propiciam a troca
desse

conhecimento

na

forma

de

bens

e

serviços

acessíveis,

úteis

e

ambientalmente corretos, ressaltando dessa forma a relevância e necessidade de
discussão deste tema que poderá auxiliar os Programas de Pós-Graduação das
Universidades da Região do Grande ABC Paulista a melhorar sua contribuição às
organizações e à sociedade como um todo, no processo de transformação do
conhecimento em riqueza social.
Para Cantele (2006), o estoque de conhecimentos e os recursos escassos
direcionam os países para o desenvolvimento de um sistema eficiente de tecnologia
e inovação que, ao serem incorporados no desenvolvimento econômico, asseguram
a manutenção ou até o aumento dos índices de competitividade de uma nação.
Ainda acrescenta que, “ao se estimular a inovação passa-se a estimular,
sobremaneira, a força competitiva das empresas, fato que exprime uma das mais
importantes ações para o crescimento econômico de um país” (CANTELE, 2006, p.
12).
Também é ressaltado por Faria et al. (2011) que os fatores da estrutura do
sistema educacional e da infraestrutura de Ciência e Tecnologia (C&T) são
condicionantes do fortalecimento de uma vocação inovadora, que no caso do Brasil,
ainda segundo os autores, está muito aquém do necessário.
Como consequência dos possíveis resultados deste trabalho, assume-se que
haverá a possibilidade de realizar estudos e pesquisas adicionais com a criação de
modelos sistemáticos de troca de informações entre os gestores da relação U-E, à
luz das propostas do PNPG 2011 - 2020, frente às realidades acadêmicas e
empresariais da Região do Grande ABC.
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RELEVÂNCIA DO ESTUDO

Os processos de integração U-E têm sido amplamente pesquisados em maior
ou menor escala em vários estudos realizados. Empresas, governo e universidades
têm se dedicado à análise do tema e não raras vezes se deparam com barreiras que
aparentam ser intransponíveis, dada a diferença de enfoque que cada setor tem
sobre a questão.
Dentro desse contexto, as cooperações interorganizacionais se tornam uma
excelente opção de análise de entendimento dos possíveis caminhos para
otimização desse processo de comunicação bidirecional, evitando-se, assim, a
rigidez hierárquica presente nas arquiteturas burocráticas.
Desta forma, entende-se ser relevante o estudo das inter-relações ora em
análise, tendo como foco e recorte de estudo a Região do Grande ABC Paulista.
Tendo em vista as características únicas dessa região e sua vocação industrial de
décadas, surge a motivação em pesquisar o contexto processo de comunicação
bidirecional a partir de uma visão baseada em aspectos estratégicos, da teoria de
redes de cooperação e das realidades regionais.
Ressalta-se, assim, a necessidade e a relevância do aprofundamento da
análise da realidade regional para atender a uma lacuna que pede que se investigue
melhor a atuação dos vários componentes desse processo de integração, para
garantir o entendimento da efetiva dimensão regional da relação U-E.
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1

1.1

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO

Nessa etapa, se fará a fundamentação teórica do trabalho alicerçada no
levantamento e análise da bibliografia existente sobre o assunto baseada nos
seguintes vértices de análise:


Educação, Infraestrutura de Ciência e Tecnologia (C&T) e Setores
Estratégicos no Brasil vis-à-vis às propostas do Plano Nacional de PósGraduação 2011-2020 (PNPG 2011-2020).



A Integração do Ensino-Pesquisa Acadêmica com a Prática Empresarial
frente às Realidades Regionais vis-à-vis às propostas do Planejamento
Regional Estratégico (PRE) do Grande ABC Paulista.



Conceituação Teórica, Drivers e Decisores do Processo Estratégico em
Organizações.

A definição desses vértices de análise, e a consequente escolha do contexto
da fundamentação no estudo proposto, baseou-se no modelo apresentado no
Quadro 1 (p. 29) que relaciona todos os elementos teóricos apresentados no
trabalho, com base no entendimento da conceituação teórica, drivers e decisores do
processo estratégico em organizações, no entendimento da integração do ensino e
pesquisa com a prática empresarial e, finalmente, em como o entendimento das
propostas do Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020 podem ser um
instrumento catalisador na integração na relação U-E.
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Quadro 1 : Estrutura de relacionamento dos elementos da fundamentação teórica proposta no
trabalho.
Fonte: Elaborado pelo autor (2012), baseado em Cantele (2006, p. 76).
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Esse quadro de fundamentação teórica relaciona os quatro pilares do
relacionamento das questões de pesquisa com seus objetivos com as consequentes
realidades a serem pesquisadas e analisadas durante o levantamento a ser
realizado junto aos gestores das universidades e empresas – entidades empresariais
a serem entrevistadas e que servirão de base, em conjunto com o levantamento dos
dados das realidades dos atores desse processo.
O referencial teórico enfatizará, portanto, os conceitos relacionados aos
sistemas de inovação de universidades e empresas, e a gestão estratégica dos
mesmos, sob o aspecto de conteúdo e continente, no âmbito das universidades e
das empresas.
Bem como será observado o seu alinhamento com as propostas do Plano
Nacional de Pós-Graduação 2011-2020 e a inserção do estudo nas realidades
regionais do Grande ABC Paulista, foco e recorte econômico, social e geográfico do
trabalho.
Num primeiro momento apresenta-se o assunto que cobre o tema: Educação,
Infraestrutura de Ciência e Tecnologia (C&T) e Setores Estratégicos no Brasil vis-àvis às propostas do Plano Nacional de Pós-Graduação 2011-2020 (PNPG 20112020).
De acordo com estudos publicados pela SBPC (Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência) em seu relatório “Ciência, Tecnologia e Inovação para um
Brasil Competitivo”, Faria et al. (2011), constatam que, “a inclusão econômica das
classes menos favorecidas tem alterado favoravelmente a pirâmide social, e os
índices de cobertura do ensino fundamental atinge hoje os do mundo desenvolvido”,
caracterizando o Brasil como uma das nações com potencial de se tornar uma das
nações mais desenvolvidas do século XXI, desde que algumas condições sejam
observadas nesse processo de transformação do conhecimento em riqueza social.
Esse mesmo estudo prossegue afirmando que:
[...] para que essa visão se concretize, nós brasileiros temos muito o que
fazer. A qualidade da educação oferecida à população tem que melhorar
substancialmente. Apesar da expansão observada nos últimos anos, a
oferta de vagas no ensino superior ainda é pequena, e há um desequilíbrio
desvantajoso na oferta de cursos, prejudicando as profissões científicas e
tecnológicas. A base científica e tecnológica do país precisa ser ampliada,
sobretudo para impulsionar a competitividade das empresas brasileiras e
contribuir para a criação de um parque industrial sólido nos setores de alta e
média-alta intensidade tecnológica (FARIA, et al., 2011, p. 3).
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De acordo com Ossa e Díaz (2011), são reafirmados os conceitos que
envolvem a relação U-E pela necessidade de que nas economias sérias o sucesso
da aposta em ciência e tecnologia é fator de comprometimento presente em todos os
atores desse processo. Esse processo de integração U-E é impulsionado pelo
esforço que cada um realiza e seu grau de participação no mesmo. A pesquisa
científica converteu-se, nas economias desenvolvidas, em um modelo de trabalho
que garante a distribuição da riqueza entre todos os segmentos da sociedade.
Assim sendo, prosseguem Ossa e Díaz (2011) afirmando que
O roteiro de trabalho das grandes companhias no mundo, não está
composto somente pela busca de novos mercados ou por promessas de
lucratividade. Para esses conglomerados é fundamental encontrar
condições plenas de P&D, ou pelo menos as condições básicas para que tal
fato venha a se tornar realidade (OSSA e DÍAZ, 2011, p.187-188).

Dessa forma, ficam ressaltadas a necessidade de ampliação da base
científica e tecnológica e o consequente enfrentamento das dificuldades e desafios
para que a indústria, no Brasil, cresça e se torne competitiva no cenário nacional e
internacional com a contribuição da ciência, da tecnologia e da inovação (FARIA, et
al., 2011).
Um dos pontos relevantes ao nosso trabalho de análise da relação U-E está
baseado no entendimento de cada um dos eixos temáticos do PNPG 2011-2020,
que se propõe a definir novas diretrizes, estratégias e metas para dar continuidade e
avançar nas propostas para a política de pós-graduação e pesquisa no Brasil, dentro
do conceito de transformação do conhecimento em riqueza social.
O PNPG 2011-2020 está organizado em cinco eixos temáticos que
merecerão a atenção neste trabalho: a expansão do Sistema Nacional de PósGraduação (SNPG), a criação de uma nova agenda nacional de pesquisa e sua
associação com a pós-graduação, o aperfeiçoamento e expansão do processo de
avaliação, a ênfase na multi e a interdisciplinaridade nos temas da pesquisa e o
apoio à educação básica e a outros níveis e modalidades de ensino, especialmente
o ensino médio (PNPG 2011-2020, 2010, p.15).
Além disso, será estabelecida a relevância na relação U-E dos cinco Planos
Nacionais de Pós-Graduação (PNPG) anteriores, que foram protagonistas de cinco
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importantes etapas na história da pós-graduação brasileira, e estão inseridos
diretamente nessa temática:
1. a capacitação dos docentes das universidades, formando o primeiro
contingente de pesquisadores e especialistas em âmbito federal;
2. a preocupação com o desempenho e a qualidade;
3. a integração da pesquisa desenvolvida na universidade com o setor
produtivo, visando o desenvolvimento nacional;
4. a flexibilização do modelo de pós-graduação, o aperfeiçoamento do
sistema de avaliação e a ênfase na internacionalização;
5. a introdução do princípio de indução estratégica, o combate às assimetrias
e o impacto das atividades de pós-graduação no setor produtivo e na
sociedade, resultando da incorporação da inovação no Sistema Nacional
de Pós-Graduação (SNPG) e na inclusão de parâmetros sociais no
processo de avaliação (PNPG 2011-2020, 2010, p.16).

Além da apresentação dos conceitos sobre o contexto da integração do
ensino e pesquisa acadêmica com a prática empresarial, será apresentada, no
capítulo seguinte, a revisão da literatura referente à integração do Ensino-Pesquisa
Acadêmica com a Prática Empresarial frente às realidades regionais do Grande ABC
Paulista, e que apresentará os principais achados sobre o tema.
Estarão cobertos nesta fase do trabalho os seguintes tópicos:


Análise do desafio gerencial no processo de cooperação U-E dentro das
realidades locais.



A cooperação da universidade moderna com o setor empresarial nacional
e a realidade da região do Grande ABC Paulista.



As realidades regionais de uma relação mutuamente proveitosa entre
universidade e empresa.



A visão empresarial da cooperação com a universidade, dentro de
realidades nacionais e regionais.



A realidade educacional e a infraestrutura de Ciência e Tecnologia (C&T)
no Brasil e na região do Grande ABC Paulista.
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Análise dos vários aspectos físicos, sociais e econômicos da região do
grande ABC paulista, que de acordo com Alves (2012, p. 25) é o terceiro
maior polo de trabalho e consumo do país, representante de quase oito
por cento do PIB paulista e região dos maiores salários industriais do
Brasil.

O objetivo deste capítulo será, portanto, o do resgate no campo conceitual
das realidades nacionais e regionais fundamentais na relação U-E.
Essas realidades foram reiteradas, recentemente, pelo Sr. Eduardo de
Miranda Batista, do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de
Engenharia (Coppe-UFRJ), ressaltando, ao falar sobre a falta de articulação na
relação U-E, que o problema não está centrado na falta de recursos, e sim na
completa ausência de articulação entre os pares dessa relação. A universidade
precisa ir além de divulgar papers, de dar aulas e ganhar bolsa, é preciso ir aos
ambientes onde estão os estudantes, às empresas (CAPES, 2012).
Ângela Uller, da Coordenadoria de Relações Institucionais e Articulações da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (CRIAR-UFRJ), também demonstrou sua
preocupação com o fato de que a universidade tem de interagir com as empresas
com menos academicismo. Ângela também ressaltou o fato de haver muito recurso
que não é usado pelos pares da relação U-E, tais como a lei de Inovação, a lei do
Bem, além de existirem subvenções para ensino, pesquisa e transferência de
conhecimento entre os setores acadêmicos e empresariais. O problema, portanto,
"não está relacionado a financiamento", afirma Ângela Uller, "o problema se situa na
falta de diálogo e comunicação entre as partes interessadas" (CAPES, 2012).
Ressalta-se, assim, a necessidade de aprofundamento, nesse tópico do
trabalho, da análise das realidades nacional e regional dos vários instrumentos de
políticas públicas e privadas, atendendo a uma lacuna que pede que se investigue
melhor a atuação dos vários componentes desse processo de integração, para
garantir a efetiva implementação de estratégias de desenvolvimento econômico e
social oriundas de uma relação saudável entre universidade e empresa.
No capítulo sobre estratégia, é apresentada a macrovisão estratégica em que
o trabalho está inserido, demonstrando as relações existentes entre os conceitos de
desenvolvimento estratégico e sua aplicabilidade no estudo da relação U-E,
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utilizando-se dos contextos referenciados na literatura nacional e internacional a
respeito do tema.
Parte-se da definição do conceito de estratégia, passo fundamental para se
situar a origem do conceito de sistemas de inovação – que são o ponto de partida
para o entendimento da estratégia como um fenômeno complexo e sistêmico do
processo estratégico nas organizações.
A partir do estabelecimento inequívoco do conceito proposto, cabe analisar
como a universidade e as empresas se encaixam nesse sistema de inovação
existente, visto que esse mesmo sistema permite conceber a estrutura da
organização a partir dos conceitos definidos pela política da mesma, tendo-se em
conta os recursos disponíveis e o ambiente exterior.
Nesse sentido, nos lembra Cantele (2006) de que o papel das Universidades
na dinâmica inovativa das sociedades tecnologicamente avançadas está em
transformação. Etzkowitz (1993) considera que a atual participação da Universidade
no desenvolvimento econômico, incorporando-o como função acadêmica, junto com
ensino e pesquisa, constitui a Segunda Revolução Acadêmica, cuja palavra-chave é
a capitalização do conhecimento. A Primeira revolução, ocorrida no final do século
XIX, tornou a pesquisa uma função universitária, ao lado da tarefa tradicional de
ensino.
A elaboração da fundamentação teórica no campo da estratégia nos levará,
então, para a análise da influência das informações sobre o desempenho do gestor
e das organizações, pois o processo de gestão estratégica não garante resultados
por si.
A capacidade de relacionamento da organização, com os diversos meios de
obter e dar informações aos mais diversos agentes do processo, pode determinar o
alcance ou não dos objetivos pretendidos.
Lembra Cantele (2006) de que, no caso da gestão estratégica nas
universidades, o grau de complexidade das interações existentes tende a ser maior,
provocando, portanto, uma necessidade de um gerenciamento das informações
muito mais complexo e multifacetado, fazendo com que os líderes no relacionamento
U-E estejam plenamente conscientes do papel fundamental do processo de
comunicação nessa relação.
Uma interpretação disso pode ser vista em Shamekh (2008) que reafirma:
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O alinhamento estratégico é um processo contínuo, idealmente executado
por uma equipe, trabalhando em conjunto, que reconhece onde a
organização é forte ou fraca (e por que), desenvolvendo planos de ação que
potencializam áreas de força, na construção e gestão dos seus domínios
competitivos. O alinhamento estratégico refere-se à extensão com que as
decisões dentro da empresa são consistentes com a sua estratégia, e a
empresa as implementa com sucesso, para alcançar seus objetivos
fundamentais (SHAMEKH, 2008, p. 27).

A análise teórica será encerrada com a análise da influencia da estratégia na
relação U-E, pelo posicionamento do conceito de alinhamento estratégico de onde
emerge a necessidade de alinhar recursos organizacionais tanto na universidade
quanto nas empresas para se conseguir os almejados outcomes educacionais e
tecnológicos objetivados.

1.2

EDUCAÇÃO, INFRAESTRUTURA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (C&T) E
SETORES ESTRATÉGICOS NO BRASIL VIS-À-VIS ÀS PROPOSTAS DO
PLANO NACIONAL DE PÓS-GRADUAÇÃO 2011-2020 (PNPG 2011-2020)

Esta parte do estudo procura refletir sobre as propostas levantadas pelo
PNPG 2011-2020 e contrapô-las com as visões apresentadas em estudos recentes
sobre a relação entre CT&I (Ciência Tecnologia e Inovação), e a consequente
contribuição que o PNPG 2011-2020 propõe quanto ao relacionamento U-E,
objetivando o desenvolvimento do conhecimento e a disseminação deste em forma
de prosperidade social para o Brasil.

1.2.1 Histórico dos Planos Anteriores e Apresentação dos Eixos Temáticos e
Propostas do PNPG 2011-2020

O

PNPG

2011-2020,

editado

pela

Fundação

Coordenação

de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), teve como objetivo definir
as diretrizes, estratégias e metas para dar continuidade e avançar nas propostas
para a política de pós-graduação e pesquisa no Brasil (PNPG 2011-2020, 2010, p.
2).
A esse trabalho se juntaram outros no âmbito do Ministério de Educação e
Cultura (MEC) e órgãos do governo que estão trabalhando na elaboração de um
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novo Plano Nacional de Educação (PNE), que integrará de fato, pela primeira vez,
as propostas apresentadas no PNPG, exigindo uma grande coordenação dessas
propostas e atividades constantes nesses planos com as estratégias propostas pelas
universidades e as práticas do setor empresarial brasileiro, no processo de
transformação do conhecimento em riqueza social.
O PNPG 2011-2020 está organizado em cinco eixos temáticos:
1. a expansão do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), a primazia
da qualidade, a quebra da endogenia e a atenção à redução das
assimetrias;
2. a criação de uma nova agenda nacional de pesquisa e sua associação
com a pós-graduação;
3. o aperfeiçoamento da avaliação e sua expansão para outros segmentos
do sistema de Ciência Tecnologia e Inovação (C,T&I) ;
4. a multi e a interdisciplinaridade entre as principais características da pósgraduação e importantes temas da pesquisa;
5. o apoio à educação básica e a outros níveis e modalidades de ensino,
especialmente o ensino médio (PNPG 2011-2020, 2010, p. 15).
Cada uma dessas vertentes temáticas já estava presentes em planos
anteriores. No 1° Plano (1975-1979), o foco esteve na introdução do planejamento
estatal na atividade de pós-graduação com o objetivo de formar especialistas para
as universidades, governo e empresas. Já o 2° Plano (1982-1985) focou na melhoria
da qualidade das atividades da pós-graduação através da institucionalização do
processo de avaliação dessas mesmas atividades. Dentro da realidade do ambiente
político vivido no Brasil durante o final dos anos 90, o 3° Plano (1986-1989) integra
as atividades da pós-graduação e do sistema nacional de ciência e tecnologia ao
processo de desenvolvimento econômico do país. Já o 4° Plano, que não foi
promulgado, e o 5° Plano (2005-2010) focaram na expansão, mudanças no
processo

de

avaliação,

inserção

internacional

via

preocupação

com

as

consequências da globalização, princípio da indução estratégica, combate às
assimetrias, formação de recursos humanos para as atividades de inovação e na
formação de docentes e quadros técnicos para os vários ambientes da relação U-E,
do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG).
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O texto do PNPG 2010-2020 resume desta forma as conquistas e desafios do
SNPG vividos entre 1975 e 2010,
Sumariando, os cinco Planos foram protagonistas de cinco importantes
etapas na história da pós-graduação brasileira: 1 – a capacitação dos
docentes das universidades, formando o primeiro contingente de
pesquisadores e especialistas em âmbito federal; 2 – a preocupação com o
desempenho e a qualidade; 3 – a integração da pesquisa desenvolvida na
universidade com o setor produtivo, visando o desenvolvimento nacional; 4
– a flexibilização do modelo de pós-graduação, o aperfeiçoamento do
sistema da avaliação e a ênfase na internacionalização; 5 – a introdução do
princípio de indução estratégica, o combate às assimetrias e o impacto nas
atividades de pós-graduação no setor produtivo e na sociedade, resultando
na incorporação da inovação no SNPG e na inclusão de parâmetros sociais
no processo de avaliação (PNPG 2011-2020, 2010, p. 16).

A proposta do 6° Plano (2011-2020) foi a de ter um forte componente de
continuidade na gestão e condução das atividades acadêmicas vis-à-vis à
participação da comunidade científica como um dos atores focais do processo de
transformação do conhecimento em riqueza social.
As principais propostas apresentadas no PNPG 2011-2020 são:


aumento do percentual do PIB investido pelo governo em C,T&I e aumento
do investimento privado em C,T&I com a manutenção e ampliação dos
grupos de excelência, tanto no âmbito acadêmico quanto no empresarial;



integração entre órgãos de governo para que componham uma agenda
estratégica nacional;



reforma do arcabouço legal, para que as agências de fomento federais e
estaduais tenham maior flexibilidade no uso dos recursos destinados a
C,T&I;



racionalizar os mecanismos adotados pelos órgãos de controle externo
tanto em nível federal quanto estadual;



eliminação da burocracia nas atividades de consultoria e assessoria de
pesquisadores acadêmicos a empresas públicas e privadas;



otimização dos processos de gestão dos recursos cedidos pelas agências.

Como contraponto às propostas do PNPG 2012-2020, Plonski (1999) já
ressaltava o desafio de gerenciar a produção e compartilhamento de conhecimento,
tanto no âmbito da Universidade quanto no âmbito da Empresa:
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Dentre outros desafios, nessa ótica de análise, Plonski (1999), destaca
alguns:
1 - compartilhar uma visão multidimensionalidade integrada da cooperação
U-E, centrada no desenvolvimento de competências humanas; 2 - perceber
com clareza as missões distintas, mas complementares, da universidade e
da empresa no processo de inovação; 3 - desenvolver respostas inovativas
às diversas necessidades de cooperação na relação U-E; 4 - capacitar para
a gestão eficaz da cooperação U-E (PLONSKI, 1999, p. 8).

Já Marcovitch (1999) lembra de que a relação U-E, da forma que está
colocada hoje, necessita de profunda reformulação na sua conceituação e
operacionalização, e que frente aos desafios lançados pelo PNPG 2011-2020 é
importante aumentar o entendimento dos fatores que permeiam essa relação, os
quais foram ressaltados por Betts e Santoro (2011):


o entendimento da flexibilidade das políticas de propriedade intelectual
(PI);



o papel do gestor na relação U-E;



a efetividade do processo de comunicação entre os gestores acadêmicos
e empresariais;



o valor da credibilidade e confiança entre os gestores acadêmicos e
empresariais.

Ainda de acordo com Marcovitch (1999), um dos problemas centrais da
relação U-E são as propostas diversas de tempo de consecução de pesquisa
existentes entre os setores universitário e empresarial.
Esses dois setores apresentam percepções diferentes nesse campo que não
permitem, via de regra, coadunar as urgências de mercado do setor empresarial,
com a minimização do fator tempo, pela priorização das conclusões científicas que
favoreçam a resolução de problemas e o avanço global do conhecimento, proposto
pela universidade.
Finalmente, Grynszpan (1999) ressalta, dentro da visão empresarial da
equação de otimização do relacionamento U-E, que,
apesar de a busca de recursos continuar sendo o principal incentivador das
universidades, hoje já existem grupos universitários preocupados em
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atender às necessidades da sociedade ou contribuir para o
desenvolvimento do país. Também o estímulo ao surgimento de empresas
de base tecnológica cria um ambiente propício aos pesquisadoresempreendedores que viabilizam o processo de inovação tecnológica. Essas
iniciativas de interação entre a comunidade universitária e o meio externo,
em especial a indústria, resultam em mais uma das atividades que a
universidade moderna se propõe a desenvolver. Pode-se dizer que há, hoje,
uma atitude positiva dos dirigentes universitários e do Governo em geral na
cooperação com o meio empresarial (GRYNSZPAN, 1999, p. 23).

1.2.2 Desdobramentos dos Conceitos Apresentados no PNPG 2011-2020 e sua
Interação na Relação U-E

O PNPG 2011-2020 propõe a todos os participantes do sistema universidade, governo e empresas - levar em consideração as novas modalidades
de interação entre universidade e sociedade.
Ressalta Guimarães (2011) para que seja atenuada a distância e o tempo
entre a produção do conhecimento e sua apropriação pública, criando agendas
compartilhadas entre os vários setores integrantes do sistema, aumentando a
participação das instituições universitárias na formulação

e

implementação

das

metas nacionais de desenvolvimento.
Neste sentido, as diretrizes gerais apresentadas no PNPG 2011-2020 se
concentraram, segundo Guimarães (2011), nos seguintes aspectos:


estímulo à formação de redes de pesquisa e pós-graduação, envolvendo
parcerias

nacionais

e

internacionais,

no

nível

da

fronteira

do

conhecimento, visando à promoção da descoberta do “novo” e apoiar
projetos inéditos;


investimento nas atuais gerações de crianças e jovens, particularmente
nas áreas de saúde e educação, em ações voltadas para o ensino básico
e superior, pois dependerá dessas o desempenho da economia brasileira
nas próximas décadas;



garantia do apoio ao crescimento inercial do sistema de pós-graduação;



consideração, nos diferentes programas das características culturais das
populações de forma a garantir a diminuição das assimetrias;



ressaltada a importância das questões ambientais no sistema de pósgraduação.
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Ainda segundo Guimarães (2011), a agenda do PNPG 2011-2020 tem a
finalidade de promover a sinergia entre os setores acadêmico, governamental e
empresarial, levando em conta o favorecimento da integração do ensino de pósgraduação com o setor empresarial e a sociedade, via a adoção de uma visão
sistêmica de seus diagnósticos, diretrizes e propostas, a saber:


A agenda em questão contempla a nucleação dos cursos pós-graduação,
dando vazão a cursos inter e multidisciplinares.



Além disso, através da continuidade na implementação do conceito de
indução estratégica, introduzido em planos anteriores, e que faz parte do
PNPG 2011-2020, levou à organização de uma agenda nacional de
pesquisa, de acordo com a relevância e oportunidades de temas que
possivelmente se apresentarão ao Brasil.



Outro aspecto abordado no PNPG 2011-2020, e ressaltado por Guimarães
(2011), é o do combate às assimetrias através da criação de programas de
pós-graduação em áreas de interesse nacional e regional, em especial a
Amazônia, o Mar e a Agricultura Para todas essas três áreas específicas,
o PNPG 2011-2020 contempla programas de indução ao uso de
tecnologias verdes e limpas.



Cabe ressaltar que Guimarães (2011) reafirma o fato de que as unidades
da federação possuem mesorregiões com significativas assimetrias nos
mesmos indicadores, sugerindo que as políticas de indução à redução
dessas assimetrias devem contemplar a análise dos indicadores nacionais
por mesorregiões brasileiras.



Outro aspecto apresentado na agenda do PNPG 2011-2020 está
relacionado com o sistema de avaliação com de parâmetros que não
sejam exclusivamente os das áreas básicas e acadêmicas, utilizando-se
de critérios que contemplem assimetrias, especialmente no caso de
mestrados localizados em regiões em estado de desenvolvimento ainda
incipientes. A avaliação dos programas de natureza aplicada deverá
incorporar parâmetros que incentivem a formação de parcerias com o
setor extra-acadêmico.



A

exemplo

de

Planos

anteriores,

também

neste

a

busca

da

internacionalização continuará a ser uma das metas maiores do sistema
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(PNPG 2011-2020, 2010, p. 21). Como lembra Guimarães (2011), neste
aspecto da agenda, as metas se desdobram: no envio de mais estudantes
ao estrangeiro para estudos avançados em áreas defasadas, tendo em
vista a dinamização do sistema e a captação do conhecimento novo, na
expansão dos programas de graduação e doutorado sanduíche, no
estimulo à atração de mais alunos e pesquisadores, no aumento da
atratividade para visitantes do estrangeiro, no apoio aos avanços na
produção científica qualitativa e no aumento do número de publicações,
em e com, instituições estrangeiras.


Outro tema de relevância adendado pelo PNPG 2011-2020 às atribuições
da CAPES que cuida dos programas de pós-graduação no país foram as
novas atribuições à mesma, com a criação da Diretoria de Educação
Básica, que tem por objetivo aproximar o Sistema Nacional de PósGraduação (SNPG) dos interesses maiores da sociedade brasileira, como
ressalta Guimarães (2011), via a ampliação dos editais destinados à
pesquisa em educação básica, a ampliação dos editais destinados à
valorização e formação dos profissionais do magistério da educação
básica, a ampliação da interação dos programas de pós-graduação e da
Universidade Aberta do Brasil com os cursos de licenciatura, no sentido da
promoção da melhoria da qualidade da formação dos professores, a
ampliação da interlocução com os sistemas estaduais e municipais de
ensino, em especial no que se refere às ações do Plano Nacional de
Formação dos Professores da Educação Básica (PARFOR), o estímulo à
participação

de

cursos

de

pós-graduação

de

outras

áreas

do

conhecimento além da Educação, nas questões relativas à melhoria da
qualidade

da

educação

básica

e,

finalmente,

ao

estímulo

ao

desenvolvimento de estudos visando à formatação do ensino de ciências
na educação básica, instrumento fundamental para a construção da
cidadania.


Seguem-se outros temas na agenda do PNPG 2011-2020, tais como o dos
recursos humanos para programas nacionais nas áreas de: educação
tecnológica, formação profissional, saúde, energia, clima, defesa nacional,
segurança pública, desenvolvimento social, etc.
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Dentro do escopo de nosso trabalho e em consonância com a agenda do
PNPG 2011-2020, esse mesmo plano ressalta que,
o núcleo da pós-graduação é a pesquisa. A pesquisa depende de
treinamento e exige dedicação plena ao estudo, sendo tarefa das
instituições acadêmicas e institutos de pesquisa, públicos ou privados, aliar
este e aquela. Os resultados da pesquisa, ao serem aplicados, levam a
tecnologias e a procedimentos, podendo ser usados no setor público e no
sistema privado, e fazendo do conhecimento e da tecnologia uma poderosa
ferramenta do desenvolvimento econômico e social. Neste quadro, a
parceria entre a universidade, o Estado e as empresas dará lugar ao
chamado modelo da tríplice hélice. Este modelo levará a colocar no centro
do Plano, ou melhor, na sua base, aquilo que poderá ser chamado de
Agenda Nacional de Pesquisa, com a participação de todas as agências de
fomento federais e estaduais, com repercussão direta no SNPG e como
matéria de políticas públicas, conduzindo a ações induzidas e a parcerias
entre as universidades e os setores público e privado (PNPG 2011-2020,
2010, p. 18).

O tema dos recursos humanos para as empresas é tratado com base na
integração da política de C,T&I à política industrial para que as empresas sejam
estimuladas a incorporar a inovação em seu processo produtivo, no estimulo à
atividade de pesquisa nas empresas, através da presença de um número crescente
de programas e da maior absorção de mestres e doutores por empresas, a
ampliação substancial da pós-graduação brasileira com ênfase nas áreas
tecnológicas e engenharias, além do apoio às iniciativas dos programas de pósgraduação que contemplem uma melhor integração entre universidades, governo e
empresas, por meio da construção de redes de produção de conhecimento
(GUIMARÃES, 2011).
De acordo com Dossa (2010), o desenvolvimento econômico, social e
cultural de uma nação está bastante atrelado à capacidade de uma sociedade de
criar e gerir conhecimento, pois a capacidade competitiva de organizações e países
após o paradigma da sociedade industrial, o u co m o é co n h e cid a h o je , a
sociedade do conhecimento, é dependente dessa competência. O Sistema
Nacional de Inovação (SNI), arcabouço teórico desenvolvido inicialmente em
1992, por Bengt-Ake Lundvall, enfatiza a importância da existência de interações
fortes entre empresas e instituições diversas, de modo a desenvolver novos
conhecimentos

em ciência e tecnologia. Já o modelo da Tripla Hélice,

desenvolvido por Etzkowitz e Leydesdorff, consiste em uma proposta analítica
intermediária entre o planejamento centralizado e o livre mercado. O modelo da
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Tripla Hélice enfatiza a importância básica que universidades e institutos de
pesquisa apresentam para produzir inovações necessárias para o sistema de
produção nacional, e coloca as universidades como atores econômicos e sociais
na sociedade contemporânea, especialmente conhecida como Sociedade do
Conhecimento (DOSSA, 2010, p. 29-32).
Na participação da CAPES na Conferência da Organização das Nações
Unidas (ONU) sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio+20, realizada no Brasil,
de 20 a 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro, foi ressaltado que a
competitividade no mercado mundial globalizado começa a favorecer a
integração da relação U-E, como parâmetro de sucesso na política global de
sustentabilidade.
Foi ainda enfatizado pela CAPES, nesse evento, que a concorrência externa,
conjugada a alguns fatores favoráveis, promoveu em alguns setores uma incipiente
cultura de inovação e que ao lado da necessidade de formarem-se quadros
científicos, fazem-se necessárias políticas que induzam o balanço do número e
especialização de cientistas em universidades e empresas.
Alguns dados apresentados (CAPES, 2012) revelam que,
embora a cada triênio observa-se um acréscimo de 1% na
quantidade de mestres e doutores na indústria brasileira, dados do IBGE
(2005) indicam que, no Brasil somente 9,1% das pessoas ocupadas nas
atividades de P&D são pós-graduados, e que a maioria dos envolvidos
com essas atividades são portadores de diploma de graduação (cerca de
48% segundo dados dos últimos triênios). Com relação ao registro de
patentes, segundo o balanço parcial do número de depósitos de patentes
da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) feitos até
novembro de 2009, o Brasil é o 25º colocado (480 patentes depositadas)
no ranking internacional de patentes. Os Estados Unidos ocupam o
primeiro lugar, com 45.790 patentes depositadas, seguidos do Japão,
com 29.827, Alemanha, com 16.736, Coréia do Sul, com 8.066 e China,
em forte crescimento, com 7.946 (CAPES, 2012, p. 139).

Ainda segundo (CAPES, 2012), e de acordo com dados da Associação
Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (ANPEI), em
países desenvolvidos, como Estados e Unidos e Alemanha, 63% dos dispêndios em
inovação tecnológica são feitos pelo setor empresarial, enquanto no Brasil
correspondem a apenas 37%.
Portanto, torna-se importante estabelecer a relação U-E de forma a
melhorar a ação da academia em sua proposta de ensino e pesquisa bem como
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favorecer as empresas na sua busca por inovação, aí então apoiada pela
universidade, e dessa forma estabelecendo-se uma real parceria na relação U-E.
Dentro desse mesmo tópico de análise, a posição manifestada e reiterada
pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) é a de que a educação é um pilar
para o desenvolvimento sustentável do Brasil, fonte de crescimento e uma das
bases da elevação da produtividade (CNI, 2012)
Prossegue a CNI afirmando que,
o Brasil concorre com nações que não param de investir na qualidade do
ensino, caso de vários países da Ásia, Europa e América do Norte. O
momento é de inflexão. O desafio que se apresenta é o de expandir a oferta
de oportunidades de formação de recursos humanos com alta qualidade.
Essa ação deve estar alicerçada em significativo aporte de investimentos
em recursos humanos e infraestrutura e ser movida por inovações nos
conteúdos, nas tecnologias da informação e da comunicação, sintonizada
com os novos paradigmas educacionais (CNI, 2012, p. 7-8).

A CNI enfatiza ainda a determinação com que o setor empresarial brasileiro
enfoca a relação U-E, afirmando que,
A indústria brasileira vem realizando um notável esforço para sua inserção
nos padrões competitivos do mercado global. Esse movimento é marcado
pela acelerada incorporação de tecnologias à produção, processo que
incentiva a inovação nos vários segmentos da atividade econômica. As
mudanças em curso estimulam novos formatos organizacionais e provocam
alterações no ambiente industrial. O setor produtivo requer trabalhadores
cada vez mais capacitados e qualificados. Disso decorre a necessidade de
identificar quais as competências dos perfis profissionais desenhados para
atender às novas demandas da indústria. O processo não é estanque, mas
de grande sinergia: assim como a educação contribui para o avanço da
indústria, esta, por sua vez, retribui provocando mudanças no ambiente
educativo (CNI, 2012, p. 7-8).

Em conclusão, o mesmo documento da CNI ressalta a importância da
regionalização dos esforços de integração da relação U-E, ponderando que,
a qualificação dos trabalhadores nas diferentes regiões do País contribui
para a estruturação de uma indústria melhor distribuída em seu território.
Assim, deve ser considerada como importante elemento de uma política de
desenvolvimento regional, orientada para tornar a indústria brasileira de
classe mundial (CNI, 2012, p. 7-8).

Por outro lado, é ressaltada no PNPG 2011-2020 que a inovação é um dos
fatores de desenvolvimento econômico e social de uma nação, sendo um dos
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elementos centrais para o fortalecimento da presença do Brasil como força
emergente no cenário socioeconômico mundial.
Nessa mesma linha o PNPG 2011-2020 afirma que,
o conhecimento científico e tecnológico, bem como a inovação por ele
engendrada, são patrimônios sociais que permitem gerar desenvolvimento
sustentável, ampliando a produtividade e competitividade do país,
contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, através da aceleração da
criação e qualificação de empregos e democratizando oportunidades (PNPG
2011-2020, 2010, p. 180).

Baseado na perspectiva da importância da integração da cultura acadêmica
com a cultura empresarial, e de como esta integração, é capaz de gerar benefícios
mútuos, melhorando a competitividade do país ou, em modo objetivo, transformando
conhecimento em riqueza, tanto no setor manufatureiro que cria coisas físicas,
produtos, mas também no setor de serviços que representa, segundo o mesmo
PNPG, entre metade e três quartos da riqueza produzida no planeta, aliado ao fato
de que os investimentos do nosso setor empresarial em inovação tecnológica
representem 37% apenas do total de investimentos no Brasil nessa mesma área,
enquanto que em nações desenvolvidas, como Estados Unidos e Alemanha, esse
percentual de investimento privado se situa no patamar de 63%. Tem-se então a
dimensão da tarefa que está à frente de universidades e empresas no estreitamento
e aperfeiçoamento da relação entre eles. De fato o mesmo Plano afirma que,
o que parece claro é que há poucos atalhos para, sem produção de
conhecimento, conseguir-se estimular inovação nas empresas. A
perspectiva empresarial de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) como
fonte de riqueza econômica é crucial para que as demandas de tecnologia e
inovação tenham seus processos de indução, adaptação e implementação
agilizados e contribuam para que a ciência produzida tenha também como
horizonte suas aplicações potenciais, sejam elas decorrentes de demandas
empresariais ou da necessidade para a execução de políticas públicas. É
necessário integrar cada vez mais a política de C,T&I à política industrial
para que as empresas sejam estimuladas a incorporar a inovação em seu
processo produtivo, a forma mais eficiente de aumentar sua competitividade
global (PNPG 2011-2020, 2010, p. 181).

Conclui-se este tópico do presente trabalho apresentando quais são, no bojo
do PNPG 2011-2020, as propostas para que diante dos cenários descritos até agora
em nosso estudo, estejam garantidas a articulação, aprofundamento, melhoria e
otimização da relação U-E, sob o ponto de vista da academia:
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elaborar estratégias para melhorar a qualidade do ensino em todos os
níveis:



criar novas formas de inserção no mercado de trabalho de jovens
advindos de formação técnica ou de formação superior, não universitária;



estimular e promover a absorção de mestres e doutores por empresas;



ampliar substancialmente a pós-graduação brasileira com ênfase nas
áreas tecnológicas e engenharias;



estimular, na pós-graduação, uma agenda de formação de talentos com
foco na competitividade global;



apoiar iniciativas nos programas de pós-graduação que contemplem uma
melhor integração na relação U-E.

Dentro do tema proposto por nosso trabalho, sob o enfoque da realidade da
Região do Grande ABC Paulista, a próxima seção, relacionando os conceitos
ensino-pesquisa
planejamento

e

prática

estratégico

empresarial,
regional

dentro

pretende
do

estudar

contexto

do

o

processo

de

regionalismo

e

reestruturação pelo que passa essa região e que se enquadra no conceito de
cidade-região abordado por Klink (2001).

1.3

A INTEGRAÇÃO DO ENSINO-PESQUISA ACADÊMICA COM A PRÁTICA
EMPRESARIAL FRENTE ÀS REALIDADES REGIONAIS DO GRANDE ABC
PAULISTA

No interior do processo de planejamento estratégico regional, apresenta-se
o conceito de cidade-região de forma a identificar, segundo Alves (2012), os novos
modos de pensar e realizar os governos regionais, e dessa forma entender as
regionalidades como uma possível forma de eficiência e eficácia na governança
regional.
Conforme pondera Daniel (s.d.),
crescem todavia, em particular no Grande ABC, as vozes dos que apostam
na eficácia de uma ação regional que, ao contrário de dar as costas para
os grandes temas, aproveite de suas tendências as melhores
oportunidades. Desde logo, convém deixar bastante claro: não se trata de
cair no small is beautifull (o negócio é ser pequeno), nem tampouco de
negar que a realidade local seja fortemente condicionada pelo que ocorre
nos níveis internacional e nacional, mas sim de reafirmar que, dados estes
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últimos, a sorte da localidade será determinada pela especificidade da
dinâmica local. De mais a mais, modelos de ação locais podem,
perfeitamente, trazer em seu bojo elementos nucleares para soluções mais
gerais, servindo como referências concretas para a reinvenção de um
modelo de desenvolvimento nacional (DANIEL, s.d., p.138).

Prossegue ainda Daniel (s.d.), concluindo que,
a ampliação da consciência regional se expressa, por exemplo, na
existência do Fórum da Cidadania e do Consórcio Intermunicipal, ambas as
entidades plurais de alcance regional, que envolvem, de um lado,
representantes das classes médias, dos trabalhadores e do pequeno e
médio empresariado (excepcionalmente, também da grande empresa)
e, de outro, prefeitos e vereadores (DANIEL, s.d., p.138).

A seguir são apresentadas, dentro do contexto do regionalismo e
reestruturação pelo que passa essa região e que se enquadra no conceito de
cidade-região

abordado

por

Klink

(2001),

as

principais

características

socioeconômicas que marcam essa cidade-região, abrindo caminho para a análise
de casos específicos de relacionamento U-E e de como estes convivem na realidade
do Grande ABC.

1.4

UMA BREVE CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DO GRANDE ABC PAULISTA

Os termos ABC Paulista, região do Grande ABC Paulista, ou simplesmente
ABCD, são comumente empregados para caracterizar um território formado por
sete municípios localizados no Sudeste da Região Metropolitana de São Paulo:
Santo André (A), São Bernardo do Campo (B), São Caetano do Sul(C), Diadema
(D), Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, e, além disso, algumas dessas
cidades apresentam importantes subdistritos, como são os casos de Santo André
(Utinga e Paranapiacaba), São Bernardo do Campo (Riacho Grande e Rudge
Ramos), Diadema (Piraporinha) e Ribeirão Pires (Ouro Fino Paulista e Santa
Luzia).
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Figura 3 Mapa do Grande ABC Paulista
Fonte: Consórcio do Grande ABC (2012).

Juntos, esses municípios representam uma extensão territorial de 841 km2,
o que representa 0,33% dos 248.600 km2 e que compõem o território total do
Estado de São Paulo, sendo que 56% dessa área se situam em áreas de proteção
aos mananciais, com as consequentes implicações econômicas e sociais advindas
desse fato.
Os Municípios que atualmente compõe a Região do Grande ABC sofreram,
no decorrer do tempo, várias mudanças na sua delimitação geográfica (Kilink,
2001, p. 87).
Atualmente a região conta com aproximadamente 2,6 milhões de habitantes,
segundo estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com
um índice de adensamento populacional de 4.000 habitantes por metro quadrado,
sendo os municípios de São Bernardo do Campo e de Santo André os mais
populosos, com, respectivamente, 774 mil e 680 mil habitantes (IBGE, 2012).
Apresentamos a seguir os principais dados demográficos, indicadores
sociais, indicadores econômicos, bem como dados sobre a atividade econômica
recente, e que nos dará uma visão factual da Região do Grande ABC Paulista:


Dados demográficos.

No aspecto de distribuição da população por faixa etária no período
compreendido entre 1991 e 2020, demonstrado na Figura 4 (p.49),
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1991
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2010

2020

Figura 4 Pirâmides etárias da região do Grande ABC e do Estado de São Paulo.
Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 1991 e SEADE. Projeções da Fundação Sistema
Estadual de Análise de Dados (2011), baseado em Chagas (2011, p. 9).

nota-se, em primeiro lugar, que o comportamento da evolução da mesma se
coloca de maneira equivalente ao comportamento desse fenômeno no
Estado de São Paulo (ESP) no decorrer desse período, permitindo uma boa
correlação desse dado regional com o do ESP.
Outros dois dados que podem ser observados são o crescimento da
população nas faixas de idade a partir dos 30 anos e o decréscimo
populacional abaixo dessa idade nos períodos analisados, o que reflete o
envelhecimento médio da população.
Observa-se ainda que na faixa de idade de propensão de abertura de
empresas os fatores acima se fazem sentir, o que poderá orientar o
estabelecimento de metas de relacionamento U-E baseadas na cobertura
de uma maior e mais madura população, que demandará formação e
orientação na mão de obra e no empreendedorismo regional.


Dados sociais.

Nos aspectos sociais as Figuras 5, 6, 7 e 8, a seguir, nos mostram as
características de

esperança de

vida,

número de domicílios com

saneamento básico, taxa de analfabetismo e número de anos de estudo dos
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habitantes da região, comparados a dados nacionais, estaduais e regionais,
entre 1991 e 2000.

Figura 5 Esperança de vida ao nascer (1991 e 2000).
Fonte: PNUD, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2003),
baseado em Chagas (2011, p. 15).

A esperança de vida e as condições de saneamento básico na
Região do Grande ABC Paulista, Figuras 5 e 6 (p. 50), situam-se nos
mesmos patamares, ou até superiores, aos regionais e do ESP, e bem
acima dos valores observados no Brasil, denotando uma qualidade de vida
e formação acima da média nacional, o que poderá favorecer o retorno de
médio e longo prazo nos investimentos sociais, educacionais e empresariais
na região.

Figura 6 Pessoas em domicílios com esgoto adequado (2000).
Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (2000),
baseado em Chagas (2011, p. 16).

Os dados que são observados nas Figuras 7 e 8 (p.50 e 51) estão
relacionados com índices que podem dar pistas acerca do estado de
educação da população, pois avaliam os requisitos básicos e mínimos para
a educação básica que, como propõe o PNPG e o PRE mais recentes,
estão entre as principais prioridades de cada um deles. O que poderá vir a
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propiciar uma relação academia e empresas ser construída sobre uma
fundação social de qualidade educacional básica.

Figura 7 Taxa de analfabetismo (1991 e 2000).
Fonte: PNUD, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2003),
baseado em Chagas (2011, p. 17).

Figura 8 Anos de estudo.
Fonte: PNUD, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2003),
baseado em Chagas (2011, p. 18).

Nota-se portanto que a evolução favorável, no tempo desses
indicadores dão uma indicação de boas perspectivas para a formação de
um ambiente propício para o ensino, pesquisa e implementação do
conhecimento regional em soluções específicas para as necessidades
dessa região e em consonância com políticas nacionais de desenvolvimento
social.


Atividade econômica.

Os aspectos econômicos da região são analisados sob o enfoque da
evolução e composição do PIB regional e a comparação do mesmo com os
dados do PIB do Brasil, do PIB do ESP e o de algumas cidades e regiões
do mesmo Estado.
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Num primeiro momento e refletindo o novo tecido econômico dessa
região percebe-se um equilíbrio na divisão do PIB regional, Figura 9, a
seguir, entre serviços e indústria, o que vem marcando o direcionamento
das atividades produtivas regionais, agora não mais fortemente baseadas
somente no ramo industrial.

Figura 9 Composição setorial do PIB da região do Grande ABC, 2006 (%).
Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios (2006),
baseado em Chagas (2011, p. 20).

O desenvolvimento econômico e a pujança do desempenho da
economia regional do Grande ABC Paulista podem ser percebidos nas
Tabelas 1, 2 e 3 (p. 53) e na Figura 10 (p. 53) que mostram a força das
instituições dedicadas à atividade econômica nas sete cidades que compões
a Região do Grande ABC Paulista, quando comparada ao desempenho das
mais importantes cidades do ESP.
O mesmo bom desempenho e evolução se observam quando o nível
de comparação dos dados do PIB regional são contrapostos em relação aos
dados nacionais de evolução econômica, caracterizando a possibilidade
real dessa região de responder a estratégicas para o desenvolvimento da
relação U-E, como forma de otimização do processo de transformação do
conhecimento em riqueza social.
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Tabela 1 PIB dos maiores municípios paulistas (2007).
Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios (2007),
baseado em Chagas (2011, p. 23).

Figura 10 Evolução do PIB regional.
Fonte: FIPE, SEBRAE (2011), baseado em Chagas (2011, p. 49).

Tabela 2 Crescimento do PIB do 3º trimestre 2009 x 3º trimestre 2010 (% a.a.)
Fonte: FIPE, SEBRAE (2011), baseado em Chagas (2011, p. 47).

Tabela 3 Evolução do PIB regional de 2005 a 2010 (base bilhões de R$ de 2008).
Fonte: FIPE, SEBRAE (2011), baseado em Chagas (2011, p. 48).
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O mesmo bom desempenho e evolução se observam quando o nível
de comparação dos dados do PIB regional são contrapostos em relação aos
dados nacionais de evolução econômica, caracterizando a possibilidade
real dessa região de responder a estratégicas para o desenvolvimento da
relação U-E, como forma de otimização do processo de transformação do
conhecimento em riqueza social.


Setores econômicos.

A análise das especificidades regionais dos diversos setores
econômicos, Figura 11 (p. 54) dão uma visão objetiva da importância das
micro e pequenas empresas na economia dessa região pois representando
menos de um por cento do número de estabelecimentos, empregam quase
40% da mão-de-obra da região e 25% da massa salarial distribuída.

Figura 11 Importância e composição setorial das micro e pequenas empresas, na região do
Grande ABC (2007)
Fonte: Relação Anual de Informações Sociais – RAIS (2007), baseado em Chagas (2011, p. 28).

Dessa forma percebe-se uma base sólida na região para o desenvolvimento e
implementação de políticas públicas que favoreçam a regionalidade e que se situem
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dentro da vocação histórica da Região do Grande ABC Paulista, que pode ser
enquadrada perfeitamente no conceito de cidade-região, conforme afirma Klink
(2000). Além dos aspectos econômicos temos que levar em conta a perspectiva
histórica nessa análise regional aonde Alves (2012), ressalta que,
Em 1920, sua população era de 25.215 habitantes e, hoje, a região é parte
significativa dos quase 18 milhões da metrópole paulista. Enquanto os
imigrantes, notadamente italianos, espanhóis, eslavos e depois japoneses,
constituíam a base profissional e cultural de sua população até os anos 30,
a explosão do projeto capitalista de cunho industrial, na sequência da
segunda guerra mundial, atraiu milhares de brasileiros das regiões mais
empobrecidas do país (ALVES, 2012, p. 31-32).

Assim, a expansão industrial, ao final do século XIX, por muito tempo,
caracterizou a região por um misto de produção industrial e artesanal (XAVIER et
al., 2007, p. 105).
Nos anos cinquenta, o polo industrial de empresas da região já
apresentava uma tendência globalizadora, lembra Alves (2012), destacando- se
os ramos químico, petroquímico, de autopeças, eletromecânicos e as montadoras de
automóveis, e substituiu a indústria moveleira e têxtil que até então eram as
representativas do esforço industrial da região.
A chegada das grandes indústrias automobilísticas ao ABC marcou o início
da história econômica da região, com seu apogeu ocorrendo nos anos setenta e
declínio na década seguinte (1980), principalmente devido às consequências do
processo de globalização vivido por esse tipo de indústria (XAVIER et al., 2007,
p. 105).
Na década de 1990, a produção industrial manteve-se em processo de
desaceleração na região, com as indústrias migrando da Região do Grande ABC e
Grande São Paulo para o interior do estado e para outros estados, devido à guerra
fiscal interna entre os estados brasileiros.
A procura e atração de empresas para fora do eixo industrial da Região da
Grande São Paulo, via concessão de incentivos fiscais voltados para essas
áreas, aumento do custo da mão de obra e de outros fatores incrementais de
custos de operação (transportes, benefícios sociais, etc.), fez com que essa
Região do Grande ABC Paulista perdesse várias indústrias nesse período.
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Atualmente, a Região do Grande ABC Paulista é considerada o principal
polo industrial brasileiro e um dos mais importantes destaques no contexto da
economia da América Latina (MORAES, 2003).
Mas faz-se necessário analisar o contexto histórico-social para uma melhor
compreensão das origens da formação e do desenvolvimento econômico dessa
importante região, além de discutir a formação de setores específicos da
economia regional.
A região perdeu muitas indústrias e atualmente o setor de serviços e comércio
está ganhando mais visibilidade na região, mas, apesar disso, a região ainda se
mantém como um dos polos industriais brasileiros, mais importantes.
Em outro aspecto, Alves (2012) lembra que,
o desenvolvimento socioeconômico associado à construção de novas
experiências democráticas seria impensável na região sem o concurso
das culturas do trabalho, da renovação dos poderes públicos e do
aprendizado das forças econômico-financeiras que, a partir de 1989, se
organizaram em fóruns, câmaras e grupos de trabalho (ALVES, 2012, p.
32).

Ao analisarmos os aspectos sociais da região, encontramos parte expressiva
da população da região vivendo em áreas de risco, em domicílios inadequados,
como favelas, cortiços, casas construídas em áreas de mananciais.
Por outro lado o ABC possui uma alta média de Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH), sendo que o município de São Caetano do Sul é o detentor do maior
IDH médio do estado de São Paulo e um dos maiores do Brasil. (UFABC – SOBRE
O ABC, 2012)
Prossegue o mesmo artigo da UFABC lembrando ainda de que, com a
industrialização dessa região, surgiram as organizações de classe no ABC, sendo os
mais representativos o Sindicato da Indústria Química e o Sindicato dos
Metalúrgicos.
Essas organizações sindicais, centralizadas na CUT (Central Única dos
Trabalhadores) e sob a liderança do Partido dos Trabalhadores (PT), viriam a
organizar a classe operária local, tanto na luta pelos direitos dos trabalhadores como
pelas conquistas e mudanças sociais almejadas pelo país.
As greves das décadas de 1970 e 1980 marcaram o auge do sindicalismo na
região e no Brasil, daí surgindo a projeção nacional do ex-presidente da República
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do Brasil, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2010), oriundo do Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC e um dos fundadores do PT, assim como o surgimento de
outros personagens políticos importantes, que ganharam projeção nacional,
catapultando as lideranças locais e a agenda da região como um dos temas de
envolvimento nacional.
No estudo que Costa, Barros e Martins (2012) realizaram, ressalta-se também
a posição clara das entidades sindicais, que têm forte atuação na Região do Grande
ABC, quanto à importância dada pelos trabalhadores dessa região aos temas
relacionados com o aumento de produtividade e distribuição de renda como forma
de transformação do conhecimento em riqueza social.
Afirmam as autoras que,
no âmbito das principais centrais sindicais brasileiras – a Central Única dos
Trabalhadores (CUT), a Central Geral dos Trabalhadores (CGT) e a Força
Sindical – esta temática adquire relevância, em especial quanto a questões
de formação profissional e inserção mais qualificada no mercado de
trabalho. A participação do movimento sindical nos debates sobre os rumos
que a educação básica, o ensino e a formação profissional devem tomar
adquire contornos estratégicos e seus encaminhamentos podem ser
identificados no documento elaborado em 1996, intitulado “A Carta do Rio:
Educação e Emprego no Brasil do Próximo Milênio”. Junto com diretrizes
como a promoção da distribuição de renda, a escolarização como exercício
de cidadania, a justiça social, desenvolvimento sustentável e a igualdade de
acesso, o tema empreendedorismo é atrelado à educação profissional
(COSTA, BARROS e MARTINS, 2012, p. 359).

Com sua relevância e importância, a Região do Grande ABC ganhou
projeção nacional, o que lhe permitiu sempre estar no radar das preocupações da
sociedade brasileira e, dessa forma, ganham importância a constatação e a análise
dos dados regionais atuais, que continuam a se mostrar expressivos, com cerca de
cinco mil indústrias e mais de trinta mil estabelecimentos comerciais e prestadores
de serviços na região. O nível de emprego regional na indústria se situa na faixa de
35,34%, e o setor de serviço emprega 40,04% dos trabalhadores formais. O
Produto Interno Bruto (PIB) regional alcança 2,43% do Brasil e 7,21% do Estado
de São Paulo, e a taxa de analfabetismo regional está na casa dos 8%, enquanto o
índice nacional se situa em 17%. Além de todos esses dados, cabe ressaltar que a
renda per capita regional mantém-se no dobro da renda nacional, permitindo que a
região ocupe o terceiro posto no mercado consumidor do país (ALVES, 2012).
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Essa breve análise da região se enquadra dentro de perspectivas históricas,
sociais e econômicas, demonstrando a grande pujança regional caracterizada pelo
fato de que três das sete cidades que a compõe se encontram entre as cinquenta
melhores do Brasil, devido a gestões realizadas de modo direto pelos diferentes
setores da sociedade (ALVES, 2012).
Lembram ainda Xavier et al. (2007) de que,
a história e o desenvolvimento econômico da região, ao longo de um
século e seu caminhar por um denso sentido de regionalidade, com o
apoio de distintas instituições locais, trazem sucessivas iniciativas, cada
vez mais ousadas, estimulando a formação de novos polos de atividade
econômica. Com isso, tornam a região um lócus em processo contínuo
de aprendizagem, propiciando condições para a construção de um
ambiente favorável ao dinamismo e à inovação e, por consequência,
fortalecem e revigoram, apesar das restrições ainda presentes, a
competitividade regional desse relevante território para toda a economia
brasileira (XAVIER et al., 2007, p.121).

A leitura dos tópicos com foco histórico e socioeconômico, desta parte do
nosso estudo, nos remete à possível conclusão de que a região, sob esse ponto de
análise, ainda procura seu caminho definitivo, em termos regionais. As iniciativas
que a região assumiu para a definição de seu futuro se colocaram dentro do
Planejamento Integrado Regional que foi objetivado na dimensão da obra dos polos
produtivos

e

agências

de desenvolvimento,

tais

como as Agências de

Desenvolvimento Econômico, a Câmara Regional do Grande ABC e o Consórcio
Intermunicipal do Grande ABC, e que, no caso das mais significativas, passaremos
a explorar na próxima seção.
1.4.1 Os Polos Produtivos E As Agências De Desenvolvimento Econômico –
Planejando E Executando Estratégias Regionais Na Região Do Grande ABC

No cenário de planejamento estratégico regional, destacam-se na Região do
Grande ABC novas formas de estruturação e gestão pública, com polos produtivos
e agências de desenvolvimento tais como as Agências de Desenvolvimento
Econômico, a Câmara Regional do Grande ABC e o Consórcio Intermunicipal do
Grande ABC, todos tendo como foco e prioridade a integração regional
cooperativa e sustentável, de forma a conseguir aperfeiçoar as distintas
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potencialidades

regionais

em

prol

do

crescime nto

econômico

e

desenvolvimento social dessa região.
Na visão de Klink (2000),
a cidade-região enfrenta o desafio de elaborar novas formas de
participação e democracia local, buscando na sua redefinição da
identidade local e da cidadania o novo regionalismo que prega a
necessidade de sistemas locais baseados em relações mais cooperativas
(KLINK, 2000, p. 11).

Se de um lado a economia da região tem procurado formas de se organizar
de forma diferente, através da criação e ampliação de polos produtivos, segundo
Xavier et al. (2007), há um projeto de trabalho conjunto na relação U-E que,
contando com a participação de entidades do gerenciamento governamental,
conseguem dar a sustentação ao desenvolvimento de micro e pequenas empresas,
que de outra forma teriam, possivelmente, muita dificuldade na competição no
mercado globalizado.
De fato, esses conjuntos de empresas conglomerados em polos atuam nos
mercados locais e de exportação, sendo que Xavier et al. (2007) citam
especificamente que,
em geral, os parceiros do polo são as empresas, suas associações de
classe, institutos tecnológicos e universidades, secretarias, prefeituras,
envolvendo, muitas vezes, o Sebrae e o Senai, como ocorre na Região do
Grande ABC. Tal região possui alguns polos em diversos segmentos
econômicos, como, por exemplo, o polo de cosméticos na cidade de
Diadema o qual já tinha uma concentração dessas indústrias (XAVIER et
al., 2007, p. 118).

As mesmas autoras ainda citam a existência de outros polos que também se
fazem presentes região, tais como o polo petroquímico, o polo moveleiro, o polo da
indústria do turismo, e também se trabalha para a criação de um polo tecnológico,
que se situará na cidade de São Caetano do Sul, ressaltando que
a experiência brasileira no desenvolvimento de polos vem pautada em
polos tecnológicos e de modernização, sendo que os primeiros
focalizam o desenvolvimento e a transferência de tecnologias
inovadoras e a criação de novas empresas, enquanto os últimos
objetivam a introdução de tecnologia não necessariamente inovadora
nos setores produtivos existentes. (XAVIER et al, 2007, p. 120).
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Por outro lado, no aspecto da gestão integrada e estratégica da região, entre
1999 e 2000 a gestão compartilhada dos sete municípios que constituem o Grande
ABC criou um documento denominado Planejamento Estratégico do Grande ABC,
destinado a sustentar o desenvolvimento regional por 10 anos (2000-2010) e que no
ano de 2010 foi transformado em Consórcio Público, permitindo a celebração de
convênios com a União e o recebimento de verbas externas, sendo então
considerado uma associação civil de direito privado cujo objetivo concentra-se na
articulação de políticas públicas setoriais na região tendo Grupos de Trabalho que
atuam no sentido de verificar demandas, elaborar projetos e propostas de
políticas públicas regionais (CONSÓRCIO GRANDE ABC, 2010a).
Cita-se como exemplos de atuação do Consórcio: a criação do Fórum da
Cidadania do ABC (1994), a criação da Câmara do Grande ABC (1997),
criação do subcomitê da Bacia do Billings (1997), criação da Agência de
Desenvolvimento Econômico do Grande ABC (1998), elaboração do 1º
Planejamento Regional Estratégico que durou até 2010, execução de
acordos sociorregionais, construção de obras de infraestrutura de âmbito
regional, instalação de Faculdades de Tecnologia em quatro dos sete
municípios da região em parceria com o governo estadual, atuação conjunta
da região nas negociações para a implantação do Rodoanel, que resultaram
em antecipação da obra na região, entre outros.
Nos anos de 2009 e 2010, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC
também criou novos Grupos de Trabalho (GT), como o automobilístico, o de
inspeção veicular, defesa civil, o Procon regional, o de proteção aos animais,
promoveu conferências e intermediações no âmbito do governo do Estado,
além de parcerias com o World Childhood Foundation (WCF), voltada para a
proteção das crianças da região (CONSÓRCIO GRANDE ABC, 2010a).
Todos esses resultados foram obtidos a partir da elaboração e execução do
1º Plano Regional Estratégico (1o PRE), que se originou de um documentodiagnóstico sobre a região, discutido no 1º Workshop de Planejamento Regional, em
março de 1999, e que deu origem a um novo documento intitulado “Grande ABC:
cenário futuro”, com os planos decenais para a região, e também foram definidos os
eixos temáticos que seriam incorporados ao documento final de planejamento
estratégico regional.
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Dessa forma, estabeleceram-se sete Grupos de Trabalho (GT), cada um
encarregado de um eixo estruturante específico – agrupamentos temáticos de
programas e ações, objetivando o futuro do Grande ABC para os 10 anos seguintes
(CONSÓRCIO GRANDE ABC, 2010c):


educação e tecnologia (Eixo Estruturante 1);



sustentabilidade das áreas de mananciais (Eixo Estruturante 2);



acessibilidade e infraestrutura (Eixo Estruturante 3);



diversificação das cadeias produtivas (Eixo Estruturante 4);



ambiente urbano de qualidade (Eixo Estruturante 5);



identidade regional e estruturas institucionais (Eixo Estruturante 6);



inclusão social (Eixo Estruturante 7).

A estrutura organizacional d o C o n s ó r c i o G r a n d e A B C , F i g u r a 1 2
(p.

61),

é formada pela Assembleia Geral, Secretaria Executiva e a s

D i r e t o r ia s , sendo a Presidência exercida por um prefeito de uma das cidades
associadas, tendo o período de um ano de mandato (CONSÓRCIO GRANDE
ABC, 2012b).

Figura 12 – Estrutura organizacional do Consórcio Grande ABC.
Fonte: C o n s ó r c i o G r a n d e A B C (2012).

Os municípios integrantes do Consórcio contribuem anualmente com cotas
cujo percentual é proporcional à receita dos mesmos (CONSÓRCIO GRANDE ABC,
2012b).
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Em 5 de agosto de 2010, foi feita a abertura dos trabalhos para a elaboração
o

do 2 Planejamento Regional Estratégico (PRE), que estabelece as diretrizes das
ações a serem desenvolvidas de 2011 a 2020, exatamente dentro do mesmo
período de abrangência do PNPG 2011-2020.
No caso do 2o PRE, os eixos temáticos contemplados foram:


eixo de atuação em infraestrutura, composto por GT nas áreas de
infraestrutura, mobilidade e defesa civil;



eixo de atuação em desenvolvimento econômico regional, composto por
GT nas áreas de desenvolvimento econômico, turismo, trabalho e renda,
automotivo e Procon regional;



eixo de atuação em desenvolvimento urbano e gestão ambiental,
composto por GT nas áreas de meio ambiente, planejamento urbano,
inspeção veicular, lei específica e resíduos sólidos;



eixo de atuação em saúde composto por GT da própria área;



eixo de atuação em educação, cultura e esportes, composto por GT nas
áreas de educação, cultura e esportes;



eixo de atuação em assistência, inclusão social e direitos humanos,
composto por GT nas áreas de assistência social, gênero, direitos
humanos, pessoa com deficiência, igualdade racial e criança;



eixo de atuação em segurança pública composto por GT da própria área;



eixo de atuação em educação, cultura e esportes, composto por GT nas
áreas de educação, cultura e esportes (CONSÓRCIO GRANDE ABC,
2010d).

Cabe ressaltar que tanto no 1o PRE quanto no 2o PRE elaborados, a temática
de interação regional na relação U-E se faz presente como uma das prioridades de
cada um deles.
No 1o PRE a temática, objeto do nosso presente estudo, se faz presente no
GT Eixo Estruturante 4 – diversificação e fortalecimento das cadeias produtivas, que
permitiram elaborar planos e ações objetivando o crescimento sustentado e
dinâmico da economia regional.
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Já no 2o PRE, a temática da relação U-E ganha continuidade e
aprofundamento no GT de desenvolvimento econômico, dentro do Eixo Estruturante
de atuação de desenvolvimento econômico regional.
Nessa versão do PRE, a relação U-E pode ser analisada e otimizada pela sua
possível inserção em onze programas, ou projetos lá lançados, e que contemplam:


a qualificação profissional;



o fortalecimento setorial;



a criação do polo tecnológico do ABC;



a governança;



o fortalecimento do empresariado da região;



o fomento e a promoção de negócios do ABC;



a promoção e fortalecimento digital do ABC;



o fomento e o fortalecimento do polo tecnológico;



o desenvolvimento sustentável;



o fortalecimento das empresas;



a infraestrutura para o Grande ABC (CONSÓRCIO GRANDE ABC,
2010d).

Assim, nossa análise regional tem de levar em conta a existência tanto de
universidades quanto de empresários interessados no desenvolvimento desses
polos. Barbieri (1994) nos lembra de que a condição básica para a criação de polos
tecnológicos é a existência de universidades de alto nível e que propiciem
conhecimento científico especifico e aplicável às realidades regionais, tais como a
proximidade de vias de acesso, consumidores, infraestrutura e vontade política dos
vários agentes regionais. Ele ainda lembra de que,

o fortalecimento das IES locais, bem como das demais entidades de Ciência
e Tecnologia da região são fundamentais para o surgimento e a sustentação
de empresas de base tecnológica. Além disso, é fundamental o
desenvolvimento de comportamentos empreendedores nessas IES, pois
esses polos baseiam-se em grande parte na iniciativa de pessoas,
geralmente seus pesquisadores e professores, bem como os diversos
profissionais formados por elas (BARBIERI, 1994, p. 31).
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A possibilidade de desenvolvimento desses polos está baseada na presença
de atores regionais que apresentem um nível de desenvolvimento tal que
possibilitem a criação dos mesmos. A esse fator devem agregar-se outros, lembra
Barbieri (1994), ligados ao envolvimento do empresariado, de investidores e dos
governos. Além disso, Barbieri (1994) ressalta a importância da presença efetiva do
capital de risco, afirmando que,
no Brasil, a aplicação de capital de risco, público ou privado, em ideias,
inovações ou empresas de base tecnológica nascentes ainda é uma
atividade incipiente e que conta com poucos estímulos reais. Numa economia
tumultuada como a nossa, dificilmente as atividades de risco, em geral, ou
aquelas associadas às inovações tecnológicas pioneiras, em particular, são
encaradas como alternativas de negócios rentáveis e atrativos por parte do
empresariado e de outros tipos de investidores (BARBIERI, 1994, p. 31).

1.5

CONCEITUAÇÃO TEÓRICA, DRIVES E DECISORES DO PROCESSO
ESTRATÉGICO EM ORGANIZAÇÕES

De acordo com Nicolau (2001), o estudo da estratégia encontra-se
abundantemente representado hoje, quer na literatura científica, quer nos textos de
âmbito não acadêmico. O mesmo autor também pondera que, ao se analisar com
um pouco de atenção a literatura corrente, nota-se que não existe relação no sentido
em que a palavra estratégia é usada.
A definição rigorosa do conceito de estratégia é o primeiro passo para o êxito
dos esforços de uma situação ou da outra, apresentadas no parágrafo anterior.
Inspirado no trabalho de Nicolau (2001, p. 2), esta versão, ora apresentada,
"… procurará elencar, em primeiro lugar, através de um levantamento na literatura
existente, a diversidade das definições do conceito de estratégia, dos seus
processos de formulação, e dos sentidos em que esse conceito é usado".

1.5.1 As Várias Definições do Conceito de Estratégia

Pode-se entender estratégia como sendo a seleção dos meios para realizar
objetivos.
Ao se realizar um levantamento da definição de estratégia por diversos
autores contemporâneos da administração, se obtém algumas das seguintes
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definições: Hamel e Prahalad (1995) definem a estratégia como o processo de
construção do futuro, aproveitando competências fundamentais da empresa.
Bateman e Snell (1996) definem o termo como o padrão de alocação dos
recursos para realizar os objetivos da organização. Mintzberg, Ahlstrand e Lampel
(2000) também adotam tal prática, buscando resposta em autores especialistas no
tema, mas não conceituam o termo sob uma única ótica, e optam por listar áreas de
concordância, no que diz respeito à natureza da estratégia.
Observa-se convergência de alguns aspectos que estão na base desse
conceito entre os vários autores consagrados, que são tão numerosos, segundo
Nicolau (2001), quanto às definições disponíveis na literatura do tema. Porém, entre
esses mesmos autores, constata-se que o conteúdo dos objetivos e os processos de
formação da estratégia recebem abordagens muito diversas por parte de cada um
deles.
Ao termo estratégia estão associados alguns outros conceitos que nos
auxiliam a definir e a compreender o seu âmbito de atuação. A estratégia envolve
decisões sobre as metas e os objetivos a curto, médio e longo prazo.
Algumas definições elaboradas ao longo de três décadas, que são
apresentadas no Quadro 2, p. 65-68, (NICOLAU, 2001), revelam pressupostos
implícitos e/ou explícitos que caracterizam essas diferenças de conceituação teórica,
drivers e decisores do processo estratégico nas várias propostas de análise do
termo e do seu uso, ressaltando sua influência na formação, atuação e desempenho
das mais variadas formas de organização de empresas e entidades:

Autores

Conceito Teórico

Drivers

Decisores

Chandler
(1962)

Estratégia é a
determinação
dos
objetivos básicos de
longo prazo de uma
empresa e a adoção
das ações adequadas
de alocação de recursos
para
atingir
esses
objetivos.

 Objetivos

 O mais alto
nível de gestão

Learned,
Estratégia é o
Christensen,
padrão de objetivos, fins
Andrews
& ou metas, principais

 Objetivos

 Meios
 Alocação de
Recursos

 Meios

 A estratégia
emerge da
liderança formal
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Guth (1965)

políticas e planos para
atingir esses objetivos,
estabelecidos de forma
a definir qual o negócio
em que a firma está e
que tipo de firma ela é,
ou vai ser.

Ansoff (1965)

Estratégia
é
conjunto de regras
tomada de decisão
condições
desconhecimento
parcial.

um
de
em
de

da empresa

 Meios;Produto/
Mercado

 Conselho
de
Administração

 Vetor de
Crescimento
 Vantagem
Competitiva
 Sinergia

Katz (1970)

Estratégia refere-se à
relação entre a empresa
e o seu meio ambiente:
relação atual (situação
estratégica) e relação
futura (plano estratégico
que é um conjunto de
objetivos e ações a
serem tomadas para
atingir esses objetivos).

 Definição do

 Administração

Negócio.
 Características
da
“Performance”
 Alocação de
recursos
 Sinergia

Steiner
Miner
(1977)

& Estratégia
é
o
estabelecimento
das
missões da empresa,
estabelecer objetivos à
luz das forças internas e
externas, formulação de
políticas específicas e
estratégias para atingir
objetivos e assegurar a
sua
adequada
implantação, de forma
que os fins e objetivos
sejam atingidos.

 Objetivos
 Meios

 Ponto de vista
do dirigente
máximo da
organização

Hofer
Schandel
(1978)

& Estratégia
é
o
estabelecimento
dos
meios
fundamentais
para atingir os objetivos,

 Meios

 Administração.
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sujeito a um conjunto de
restrições
do
meio
ambiente.
Supõe
a
descrição dos padrões
mais importantes da
alocação de recursos e
a
descrição
das
interações
mais
importantes com o meio
ambiente.
Estratégia competitiva
são ações ofensivas ou
defensivas para criar
uma posição defensável
numa indústria, para
enfrentar com sucesso
as forças competitivas e
assim obter um retorno
maior
sobre
o
investimento.

 Administração

Jauch
& Estratégia é um plano
Glueck (1980) unificado, globalizado e
integrado que relaciona
as
vantagens
estratégicas, com os
desafios
do
meio
ambiente. Ë elaborado
para assegurar que os
objetivos básicos da
firma serão atingidos.
Quinn (1980)
Estratégia é um modelo
ou plano coerente, que
integra os objetivos, as
políticas e a sequencia
de ações, com vista a
atingir um objetivo.

 Administração

Porter (1980)

Mintzberg
(1988 a)

Estratégia é uma força
mediadora
entre
a
organização e seu meio
ambiente, se tornando
um padrão no processo
de tomada de decisões
organizacionais
para
fazer frente ao meio
ambiente.

 Objetivos
 Meios
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Hax & Majluf Estratégia é o conjunto
(1988)
de decisões coerentes,
unificadoras,
e
integradoras
que
determinam e revelam a
vontade da organização
em relação aos seus
objetivos
de
longo
prazo, programa de
ações e priorização na
alocação de recursos.

 Objetivos
 Meios
 Alocação de
Recursos.

Quadro 2 Conceituação Teórica, Drivers e Decisores do Processo Estratégico em organizações
Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Nicolau (2001, p. 5 e 6).

Todas as definições de estratégia, anteriormente citadas, se baseiam na
profunda interdependência entre os conceitos teóricos de organização e meio
ambiente que, se por um lado representam uma condicionante a essa análise, por
outro, oferecem oportunidades muito aproveitáveis do ponto de vista da sua
fundamentação científica, para o estudo do trabalho a ser apresentado.
Nicolau (2001), em seu trabalho, estabelece que esta relação entre a
organização e o ambiente que a envolve é que dá sentido ao conceito de estratégia.
Não existe, entre os vários autores citados no Quadro 2 (p. 64-66), controvérsia na
importância das decisões estratégicas para o futuro das organizações nem no papel
que, por esse fato, os responsáveis desempenham na sua concepção e elaboração.
Concorda-se também, em geral, como argumenta Nicolau (2001), que as estratégias
podem ser estabelecidas no nível da organização ou no nível de atividades
específicas desenvolvidas.
Nota-se ainda em Nicolau (2001) que os vários autores ressaltam que todas
as organizações têm subjacente ao seu comportamento uma estratégia implícita ou
explícita. Contudo, estratégias planejadas diferem de estratégias realizadas.
Assim sendo, continua Nicolau (2001), pode-se resumir que as áreas de
concordância acerca do campo de entendimento do conceito de estratégia e
organizações, entre os vários autores, se dão dentro dos seguintes aspectos:


a estratégia diz respeito à organização e ao ambiente;



a essência da estratégia é complexa, a estratégia afeta o funcionamento
da organização;



a estratégia envolve questões relativas ao caminho determinado, assim
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como o processo de se determinar este caminho;


a estratégia realizada quase nunca é a mesma que foi planejada;



a estratégia se apresenta em todos os níveis diferentes da organização;



a estratégia envolve um exercício de definição de conceitos e análise da
realidade.

E aqui terminam os aspectos onde existem convergências entre os autores,
sendo que, a partir deste ponto, ressaltam-se as divergências de enfoque tanto no
aspecto da definição dos objetivos vistos anteriormente quanto no processo da
formulação da estratégia propriamente dita.

1.5.2 Os Recursos e o Desempenho Organizacional

Enquanto processo, a estratégia diz respeito ao modo como programamos as
atividades da organização para a consecução dos objetivos definidos pelas políticas
da organização. São inúmeras as possíveis divisões do termo "estratégia", bem
como a possibilidade de agrupá-las.
Nota-se pela análise da literatura que o processo estratégico pode ser
entendido como o que permite conceber a estrutura da organização a partir dos
conceitos definidos pela política da mesma, tendo-se em conta os recursos
disponíveis e o ambiente exterior.
Outra forma de abordagem nos remete ao conceito de que a estratégia
estabelece os objetivos da organização, e as ações práticas, as quais, taticamente,
vão concretizar.
O desenvolvimento dos recursos de uma organização baseados na sua
estratégia permite que ela consiga vantagens competitivas ao adquirir ou
desenvolver recursos superiores ou uma combinação de recursos superiores.
Deste modo, afirmam Tiergarten e Alves (2008), o objetivo de uma
organização consiste em obter ou otimizar recursos que sejam superiores aos dos
seus concorrentes, dentro da teoria de orientação de recursos estratégicos de valor.
De acordo com os mesmos autores, na perspectiva da teoria de ResourcesBased View (RBV), as competências que distinguem uma empresa baseiam-se nos
seus recursos e capacidades que podem ser representados por ativos tangíveis, tais
como sistemas de distribuição, invenções patenteadas ou economias de escala, ou
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por ativos intangíveis, tais como reputação, imagem de marca ou potencial dos
recursos humanos (TIERGARTEN e ALVES, 2008).

1.5.3 A Influência das Informações sobre o Desempenho do Gestor e das
Organizações

O aumento do ritmo da inovação e o desenvolvimento simultâneo das mídias
e meios de disseminação da informação têm produzido significantes mudanças nas
estruturas organizacionais e introduzido transformações na forma que os gestores
processam essa carga excessiva de dados em prol de suas organizações.
Como afirmam Vieira e Garcia (2004) que,
o mundo do trabalho passa por profundas transformações, tanto em termos
qualitativos quanto quantitativos, que por sua vez acabam por provocar
reestruturações nos campos político e social. Essas mudanças são
impulsionadas, em grande parte, pela globalização da economia e aumento
da interdependência entre mercados, mas, também, pela rapidez com que
novas tecnologias de informação são introduzidas e renovadas, alterando
rapidamente o padrão das trocas de informação e o acesso a novos territórios
(VIEIRA E GARCIA, 2004).

O elenco de mudanças e tendências e a velocidade em que elas ocorrem
atualmente neste nosso mundo globalizado tem se tornado um enorme desafio para
os gestores, no sentido de se manterem atualizados e obterem novas ferramentas
organizacionais de estabelecimento, implementação e mesmo correção das
estratégias definidas para a empresa.
Um dos grandes desafios que se coloca hoje em dia não é o da falta de
informação apropriada ao processo decisório das estratégias das organizações, mas
do seu excesso, tanto nos seus aspectos quantitativos quanto nos qualitativos.
Nesse sentido, Vieira e Garcia (2004) ressaltam que,
o novo ambiente empresarial, caracterizado por profundas mudanças e pela
necessidade de respostas cada vez mais ágeis, trouxe mudanças no perfil de
gestores e de colaboradores que as empresas esperavam encontrar (VIEIRA
E GARCIA, 2004).

A forma de pensar o problema do gerenciamento da informação passa, então,
a ser uma questão fundamental na definição de um processo que permita a escolha,
dentre todo o elenco de dados disponíveis, daqueles que definitivamente auxiliarão
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na montagem das várias estratégias que produzirão o melhor desempenho da
organização.
Corroborando com essa análise, Pereira (2003) enfatiza que,
neste contexto a tecnologia da informação, universalizada, gera uma
economia do conhecimento que exige maior agressividade das empresas, na
busca pela excelência nos padrões de negócio e qualidade. A velocidade da
economia atual, funcionando em tempo real, pode ser comparada às reações
do sistema nervoso humano. A tecnologia, hoje, apresenta respostas antes
mesmo que a sociedade lhe faça as perguntas (PEREIRA, 2003).

Dessa forma, estabelece-se o elo entre o gerenciamento de informações e o
conjunto de competências empresariais que direcionarão a estratégia implementada.
Nesse sentido, Brandão e Guimarães (2001) afirmam que,
nesse sentido, a gestão de competências faz parte de um sistema maior de
gestão organizacional. Ela toma como referência a estratégia da organização
e direciona suas ações… para a captação e o desenvolvimento das
competências necessárias para atingir seus objetivos. Esse processo pode
proporcionar…um impacto positivo cumulativo dessas ações sobre o
desempenho organizacional (BRANDÃO E GUIMARAES, 2001).

A teoria da concorrência baseada em competências, Hamel e Prahalad
(1995), assume que as organizações estrategicamente bem posicionadas possuem
um sistema que tem os seus objetivos gerenciados holisticamente, o que se sustenta
na análise da relação U-E, pois nessa relação temos que:
 No curto prazo, as alianças produzidas no âmbito da Universidade e das
Entidades Empresariais, com a devida mobilização de recursos de P&D,
podem tornar-se um meio para obter oportunidades de mercado e vantagem
competitiva.
 Entretanto, no longo prazo, a sustentação da vantagem competitiva
depende de uma capacidade superior para identificar, construir e alavancar
novas competências, tanto no âmbito das Universidades quanto no âmbito
das Entidades Empresariais.
Uma interpretação desse enfoque pode ser vista em Leite e Porsse (2003),
que ainda acrescentam um terceiro aspecto a ser levado em consideração nessa
análise do trinômio informação-estratégia-desempenho organizacional: são os dos
fundamentos da Teoria Baseada em Recursos, que indicam que o desempenho das
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organizações depende da dotação de recursos construídos (através da acumulação
interna) ou, se não, adquiridos (no mercado de fatores específicos) e que a criação,
manutenção e renovação da vantagem competitiva das firmas estão, em grande
parte, associadas aos recursos (atributos) internos.
Leite e Porsse (2003) concluem, portanto, que a fonte básica e os fatores
para a vantagem competitiva e consequentemente da estratégia competitiva estão
na forma com que a firma e seus gestores gerenciam as informações advindas das
suas competências, recursos e capacidades.
As competências na relação U-E podem, então, ser utilizadas para estratégias
de longo prazo, pois é quando se tem tempo disponível para analisar a base de
dados e para construí-las.
Os recursos e capacidades dos dois lados da equação, podem ser utilizados,
pois as duas organizações estão inseridas em ambientes dinâmicos e não dispõem
de muito tempo, necessitando influenciar e ser influenciadas pelos sistemas de
informação disponíveis ou a serem rapidamente criados.
Leite e Porse (2003) abordam esse assunto lembrando ainda de que,
as competências são gerenciadas como um sistema e os objetivos
estratégicos devem ser gerenciados holisticamente. No curto prazo, as
alianças competitivas podem tornar-se um meio para obter oportunidades de
mercado. Entretanto, no longo prazo, a sustentação da vantagem competitiva
depende de uma capacidade superior para identificar, construir e alavancar
novas competências. Desse modo, a aprendizagem se torna a variável
estratégica crítica para o sucesso competitivo (LEITE e PORSSE, 2003).

A era da transformação necessita de uma organização capaz de entender as
mudanças, perseguir objetivos que mudam e de se reposicionar rapidamente no
tempo, baseada em um amplo sistema de informação.
A antecipação dessa qualidade de informação consiste em inovar no trato dos
sistemas de coleta e gerenciamento de dados presentes hoje nas organizações, e
na forma com que os mesmos agem sobre os gestores.
Estes, ao idealizarem, criarem e executarem efetivamente o processo de
formulação estratégica nas organizações, influenciam e são influenciados pelo fluxo
de informações disponíveis no macro e microambiente onde as organizações estão
inseridas.
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1.5.4 O Alinhamento Estratégico

Quando nos referimos às estratégias empresariais, a clarificação dos
fenômenos que se pretendem abranger é muito importante.
Aí se fundamenta um dos principais campos de estudo e pesquisa do nosso
trabalho, que irá mapear e organizar a relação U-E dentro da conceituação teórica
dos quatro campos fundamentais de análise da estratégia e das organizações,
conforme sugerido por Besanko et al. (2007):
- as fronteiras da firma: O que a firma deveria fazer, quão grande ela deveria
ser, e qual o tipo de negócio em que ela deveria se posicionar?
- análise da concorrência e do meio ambiente: Qual é a natureza do meio
ambiente aonde a firma opera e qual a natureza das interações competitivas
entre as firmas nesse ambiente?
- posicionamento e dinâmica: Como a firma deve se posicionar para competir,
qual a base de sua vantagem competitiva, e como esta deveria ser ajustada
com o passar do tempo?
- organização interna: Como a firma deve definir sua organização e sistemas
internamente? (BESANKO et al., 2007, p. 7).

Outro ramo é aquele que se propõe a analisar algumas características de
gestão das estratégias que levem ao processo de inovação contínua e sustentada:


o estabelecimento de metas e indicadores de desempenho organizacional;



a definição dos papéis e atribuições entre principal e agente dentro da
Teoria da Firma;



o processo de obtenção, acumulação e divulgação clara de informações
como fator de competitividade das organizações;



o estabelecimento das várias possibilidades de montagem dos sistemas
de

apoio

informacional

para

a

formulação

das

estratégias

das

organizações, ou ainda;


a atribuição de recompensas e aplicação de punições dentro da teoria
econômica de estabelecimento de contratos, incentivos e sinalização,
dentro da perspectiva da análise do crescimento da produção e troca de
ciência e prática empresarial.

Finaliza-se este capítulo com o pensamento expresso por Besanko et al.
(2007), que exemplifica quão complexo, desafiador e ainda incompleto é o estudo do
campo da estratégia e das organizações, e de quanto isso pode ainda motivar a
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procura acadêmica e científica por respostas - que estão por ser desenvolvidas estabelecendo a evolução da visão bidirecional e mútua para o desenvolvimento do
conhecimento científico, existente entre as Indústrias e as Universidades:
Todas essas propostas de estudos e pesquisa se baseiam na performance
passada de empresas de sucesso. Ao usarem-se firmas que atualmente
têm sucesso como padrão de ação estratégica, espera-se que as demais
empresas tenham o mesmo resultado, se as imitarem (BESANKO et al.,
2007, p. 3).
Não acreditamos que as firmas tenham sucesso randomicamente, e
estamos convencidos que usar experiências de determinadas empresas de
sucesso, para saber-se o que fará com que todas as empresas tenham
sucesso, é algo extremamente difícil (BESANKO et al., 2007, p. 3).

Portanto, o desafio está lançado para a procura da ampliação da teoria
estratégica e organizacional e a análise de sua inter-relação com as redes que se
estabelecem entre a Empresa e a Universidade.
Nessa hora, a pesquisa científica não pode ser colocada no embate entre o
qualitativo e o quantitativo, mas sim no entendimento dos paradigmas que se está
tentando compreender. (SILVA e ROMAN NETO, 2007, apud DAWSON, 2011).
Ainda, segundo Burrel (2007 apud DAWSON, 2011), paradigma é uma lente
para ver o mundo, como ele deve ser estudado e compartilhado naquele
determinado grupo científico marcado por uma linguagem unificada, edificando um
conceito comum, levando em consideração uma postura política e defensiva em
relação a outros paradigmas.
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2

ABORDAGEM METODOLÓGICA

Nesta etapa serão exploradas a abordagem, os métodos e os passos a serem
adotados na análise metodológica do estudo das relações entre a Universidade e a
Empresa. Quer este estudo ainda leve em conta ou não a maior ou menor tutela das
instituições governamentais na relação U-E, faz-se necessário ir a campo para
verificar como essas relações ocorrem e como, no entender dos atores, está, estará
e deveria estar situada essa realidade.
A pesquisa científica não pode ser colocada no embate entre o qualitativo e o
quantitativo, mas sim no entendimento dos paradigmas que se está tentando
compreender. (SILVA e ROMAN NETO, 2007, apud DAWSON, 2011).

2.1

TIPO, NATUREZA E RECORTE DA PESQUISA

Esta pesquisa possuirá um caráter exploratório, pois se proporá investigar a
relação entre U-E. Usará os construtos explorados por Betts e Santoro (2011), ou
seja, propriedade intelectual, gestão, comunicação e confiança entre os atores
desse processo.
Será analisado o entendimento de Universidade representativa da Região do
Grande ABC Paulista, bem como de Entidade Empresarial (E-E) que tenha foco e
influencie o desenvolvimento regional, e não que especificamente possua unidades
físicas na Região do Grande ABC Paulista.
Essa pesquisa, de acordo com Lee (1999), tem a característica de permitir o
uso de técnica de entrevistas individuais de profundidade, com liberdade de
condução.
Uma interpretação disso pode ser vista em Yin (2010), que mostra em que o
estudo de caso apesar de ser um processo linear é interativo, conforme pode ser
visto na Figura 13, (p. 76).

76

Figura 13 – Realização da Pesquisa de Estudo de Caso: um Processo Linear, mas Interativo.
Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Yin (2010, p.21).

Yin (2010), nesse mesmo tema, ainda acrescenta,
O uso do estudo de caso com finalidade de pesquisa permanece um dos
empreendimentos mais desafiadores das ciências sociais. [...] Não existe
fórmula, mas a escolha depende em grande parte de sua questão de
pesquisa. Quanto mais suas questões procuram explicar alguma
circunstância presente (por exemplo, como ou por que algum fenômeno
funciona), mais o método do estudo de caso será relevante (YIN, 2010, p.
23 - 24).

O planejamento da pesquisa passará a ter uma importância crítica nessa
abordagem, pois ao mesmo tempo em que permite uma liberdade de condução dos
questionamentos, pede uma preparação prévia profunda e intensa quanto às
universidades, E-E, temas, perguntas e entrevistados nesse processo.
Para ter-se o rigor científico necessário, serão enfatizadas as características
da pesquisa qualitativa conforme ressaltado por Bogdan (1982, apud TRIVIÑOS
1987):
 a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados e
o pesquisador como instrumento chave;
 a pesquisa qualitativa é descritiva;
 os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não
simplesmente com os resultados e o produto;
 os pesquisadores qualitativos tendem a analisar seus dados indutivamente;
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 o significado é a preocupação essencial na abordagem qualitativa.

2.2

ESTUDO

DE

CASO

NA

EXPLORAÇÃO

DE

ESPECIFICIDADES

REGIONAIS

Conforme Triviños (1987), o estudo de caso é:
Uma categoria de pesquisa cujo objeto é uma unidade que se analisa
profundamente. Esta definição determina suas características que são
dadas por duas circunstancias: a natureza e abrangência da unidade... e os
suportes teóricos que servem de orientação em seu trabalho ao orientador
(TRIVIÑOS, 1987, p. 133 - 134).

No trabalho, focaremos na relação U-E através do estudo de caso da parceria
entre uma Universidade da região, a FEI, e uma E-E, a FIESP.
Segundo Bogdan (1982, apud TRIVIÑOS 1987), podem ser citados como
tipos de estudo de caso:


estudo de casos histórico-organizacionais;



estudo de casos observacionais;



o estudo de caso denominado história de vida;



estudo de caso de uma comunidade;



estudos comparativos de caso;



estudos de caso.

O estudo de caso será usado no trabalho que, segundo Triviños (1987), “sem
necessidade de perseguir objetivos de natureza comparativa, o pesquisador pode ter
a possibilidade de estudar dois ou mais sujeitos, organizações, etc.” (TRIVIÑOS,
1987, p. 136).
Trata-se, portanto, de utilizar o método de estudo de caso para analisar as
relações entre os atores da relação U-E, estabelecendo os possíveis entendimentos
de como ocorrem, e que servirão de base para a exemplificação e descrição das
teorias propostas por Triviños (1987) na conclusão deste trabalho.
Yin (2010) fornece ainda mais robustez na escolha dessa estratégia
metodológica ao apresentar o quadro analítico, Quadro 3 (p. 78), onde pondera as
diferentes situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa.
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Estratégia

Forma de
Questão de
Pesquisa

Exige controle
sobre eventos
comportamentais

Focaliza
acontecimentos
contemporâneos

Experimento

como, por que

sim

sim

Levantamento

quem, o que, onde,
quantos, quando

não

sim

Análise de
arquivos

quem, o que, onde,
quantos, quando

não

sim/ não

Pesquisa
histórica

como, por que

não

não

Estudo de caso

como, por que

não

sim

Quadro 3 Situações relevantes para diferentes estratégias de pesquisa
Fonte: Cosmos Corporation (apud YIN, 2010, p. 29).

Utilizando-se a metodologia do estudo de caso poder-se-á contrapor as
estratégias propostas pelas universidades e a prática do setor empresarial e analisar
de que forma estão conseguindo superar as barreiras apontadas como restrições às
interações mútuas na relação U-E, no processo de desenvolvimento econômico e
social regional.

2.3

CONSTRUÇÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO E DEFINIÇÃO DO DESENHO
DO FLUXO DA PESQUISA

De acordo com Yin (2010), um projeto de pesquisa constitui a lógica que une
os dados a serem coletados (e as conclusões a serem tiradas) às questões iniciais
de um estudo, permitindo articular a teoria sobre o que está sendo estudado.
Tendo como finalidade melhor exemplificar o fenômeno de pesquisa,
apresentam-se na Figura 14 (p. 79) os seus elementos norteadores, destacando-se
o relacionamento da questão de pesquisa com seus objetivos:
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Figura 14 Relacionamento da Questão de Pesquisa e seus Objetivos.
Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Betts e Santoro (2011).

Já a Figura 15, a seguir, apresenta o protocolo e os procedimentos
metodológicos adotados na construção do projeto de pesquisa:

Figura 15 Procedimentos metodológicos da pesquisa.
Fonte: Elaborado pelo autor, baseado em Yin (2010)

2.4

COLETA, ANÁLISE E APRESENTAÇÃO DOS DADOS
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Serão apresentadas, na sequência do texto, todas as etapas mostradas na
Figura 15 (p.78) e que compõe o fluxo de atividades que envolvem o trabalho de
levantamento das realidades regionais da Universidade e da Entidade Empresarial
(E-E) escolhidas e que suportam esse estudo. Nesta etapa, procurar-se-á a
sequência e a lógica entre o construto teórico estabelecido e os dados empíricos a
serem obtidos e analisados, de forma a responder à questão do problema de
pesquisa proposta:
Qual é a atual estratégia de integração bidirecional e mútua para o
desenvolvimento do conhecimento científico existente entre as universidades e o
setor empresarial da Região do Grande ABC Paulista?
Como resultado das entrevistas aos agentes desse processo U-E, entender
como ocorre o estabelecimento e evolução da visão bidirecional e mútua para o
desenvolvimento do conhecimento científico, como forma de otimização do processo
de transformação do conhecimento em riqueza social.
Analisando, portanto, as estratégias propostas pelas universidades e a
prática do setor empresarial, verificando forma e conteúdo dos processos de
superação das barreiras apontadas como restrições às interações entre os que, em
última instância, e de acordo com os autores já citados, podem se tornar os
direcionadores do desenvolvimento econômico e social regional.
Além disso, demonstrar-se-á como esse fluxo proposto, proporciona o
atingimento dos objetivos gerais e específicos destacados neste trabalho:


Etapa 1: construção do referencial teórico.
Nessa etapa irá se estabelecer todo o referencial teórico que sustentará a

pesquisa de caráter exploratório-descritivo, via estudo de casos múltiplos, e dará o
arcabouço de consistência para as análises dos dados que se seguirá à fase das
entrevistas com os agentes desse processo. O uso do método de estudo de caso
fortalece a necessidade de reforço constante do referencial teórico durante todo o
cronograma de realização deste trabalho. O que poderá inclusive motivar a
reformulação parcial ou total dos construtos estabelecidos quando confrontados com
a realidade pesquisada.


Etapa 2: seleção da Universidade e da E-E base do estudo.
Aqui se buscará a identificação da Universidade e da E-E vinculadas à

realidade do Grande ABC Paulista e que possam oferecer um nível adequado de
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respostas para que o trabalho fosse bem-sucedido. Outro fator considerado foi o da
proximidade geográfica.
Dentro deste contexto, optou-se por pesquisas junto aos responsáveis pela
área de fomento ao desenvolvimento e pesquisa da FEI (Faculdade de Engenharia
Industrial) e que tenham procurado desenvolver atividades acadêmicas e de
relacionamento com entidades empresariais da Região do Grande ABC Paulista.
A escolha da FEI (Faculdade de Engenharia Industrial) foi baseada no seu
trabalho recente de desenvolvimento de atividades de P&D, usada como forma de
agregar novos saberes ao conhecimento humano, estando fortemente engajada no
processo de institucionalização e consolidação de linhas estratégicas de pesquisa
que possam dar sustentação ao desenvolvimento social, econômico e ambiental da
região na qual se insere, e em consequência, de todo país.
Essa Universidade, situada na Região do Grande ABC Paulista, assume,
deste modo, o importante papel de produtora do conhecimento de maneira isenta e
desvinculada de interesses particulares, visando ao desenvolvimento sustentável e
justo da sociedade.
A FEI também é reconhecida pela alta qualidade das suas pesquisas e
produção intelectual, legitimada pela sociedade científica por meio do apoio das
várias agências governamentais de fomento aos seus projetos e da participação em
diversas redes nacionais e internacionais de cooperação de pesquisa. (CENTRO
UNIVERSITÁRIO da FEI – PESQUISAS e PROJETOS, 2012)
No caso da E- E, optou-se por pesquisar junto aos responsáveis pelos Grupos
de Fomento de P&D da FIESP, entidade que congrega e representa inúmeras
empresas da região e que tem trabalhado intensamente no estabelecimento de
vínculos U-E no Grande ABC Paulista.
O Departamento das Micro, Pequenas e Médias Indústrias (Dempi) da FIESP
desenvolveu convênios com 25 universidades, associações e institutos de pesquisa,
com o intuito de aproximar e promover a integração das instituições parceiras com
as pequenas e médias empresas, denominado Programa Interação Universidade –
Empresa.
Essas parcerias fazem parte do Programa Interação Universidade-Empresa
da FIESP e tem papel importante no relacionamento desta entidade com as micro,
pequenas e médias empresas da Região do Grande ABC, além de ter o objetivo de
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oferecer capacitação e gestão empresarial para melhorar a competitividade e
introduzir novos conceitos e metodologias, ferramentas e soluções atualizadas para
a evolução e melhoria das empresas da região objeto do nosso estudo, dentre
outras regiões atendidas pela mesma entidade.


Etapa 3: projeto do protocolo de questões para coleta de dados;
Serão elaborados dois tipos de questionários de coleta de dados, baseados

no referencial teórico e no protocolo da estratégia de pesquisa que melhor responde
ao problema proposto.
O primeiro questionário será focado na realidade acadêmica e objetiva
entender a relação U-E, a partir do ponto de vista dos gestores da Universidade
escolhida.
Esse questionário, que é baseado no escopo do protocolo de pesquisa de
nosso trabalho, procurará entender os paradigmas que envolvem a relação U-E, que
de acordo com Betts e Santoro (2011) se situam em quatro códigos de análise: PI,
gestão, comunicação e credibilidade dessa mesma unidade de pesquisa.
Da mesma forma, outro questionário focado na realidade empresarial e
baseado no protocolo de pesquisa será elaborado para captar o ponto de vista da
comunidade empresarial quanto ao relacionamento U-E, quanto aos mesmos quatro
níveis de estudo a serem pesquisados juntos às universidades, e assim conseguir o
entendimento da visão bidirecional dos atores desse processo.
Os dois tipos de questionários mencionados nos parágrafos anteriores serão
utilizados como roteiro de entrevista e serão aplicados junto ao responsável pela
unidade de gestão e desenvolvimento tecnológico. No caso da FEI, a entrevista será
conduzida com a Prof.ª Dra. Rivana Basso Fabbri Marino, Vice-reitora de Extensão e
Atividades Comunitárias. No âmbito da E-E, a entrevista será conduzida com o Sr.
José Roberto Damaceno Matos, Coordenador de Assistência às Empresas e
Encarregado de Convênios com Universidades da FIESP.
O tipo de questionário a ser utilizado será o de entrevistas semiestruturadas.
De acordo com Yin (2010), a coleta de dados pode ser feita a partir de seis fontes de
evidência:
o Documentos.
o Registros em arquivos.
o Entrevistas.
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o Observação direta.
o Observação participante.
o Artefatos físicos.
No caso de nosso estudo, a coleta de dados por entrevistas semiestruturadas
se mostra a mais adequada, pois de acordo com o atestado por Godoy apud Godoi
et al. (2010):
A entrevista semiestruturada tem como objetivo principal compreender os
significados que os entrevistados às questões e situações relativas ao tema
de interesse. Neste caso a entrevista é utilizada para recolher dados
descritivos na linguagem do próprio sujeito, possibilitando ao investigador
desenvolver uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam
aspectos do mundo. Mesmo quando o pesquisador utiliza um roteiro, ele
não deve ser rígido, impedindo que o entrevistado se expresse em termos
pessoais ou siga uma lógica diferente do entrevistador. As entrevistas
semiestruturadas são adequadas quando o pesquisador deseja apreender a
compreensão do mundo do entrevistado e as elaborações que ele usa para
fundamentar suas opiniões e crenças. São pertinentes quando o assunto a
ser pesquisado é complexo, pouco explorado ou confidencial e “delicado”
(GODOI et al., 2010, p. 134).

Utilizar-se-á também da técnica de coleta e análise de documentos
apresentados ao entrevistador tanto pela Universidade quanto pela E-E, bem como
o levantamento de artigos disponíveis nos meios de comunicação eletrônicos ou
não.
Segundo Yin (2010), o uso de documentos, tais como documentos primários
(produzidos pelos próprios atores de um determinado processo) e secundários
(reunidos por outros que não os atores de um determinado processo), e outros
disponíveis na mídia, ganha dimensão de importância em função de corroborarem e
ampliarem as evidências oriundas de outras fontes.
Em Yin (2010, p.129), podemos encontrar a comparação entre os vários tipos
de evidências, Quadro 4, p. 83-85, a seguir, que poderão servir de base para o
projeto do protocolo de questões para coleta de dados
Fontes de Evidencia

Documentação

Pontos Fortes
Estável - pode ser
revista repetidamente
Discreta - não foi criada
em consequência do
estudo de caso
Exata - contém nomes,
referencias e detalhes

Pontos Fracos
Recuperabilidade –
pode ser difícil de
encontrar
Seletividade parcial, se
a coleção está
incompleta
Parcialidade do
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exatos de um evento
Ampla cobertura - longo
período de tempo,
muitos eventos e muitos
ambientes

Registros em Arquivos

Entrevistas

Observações Diretas

Observação do
Participante

(idem à documentação)
Precisos e geralmente
quantitativos

Direcionadas - focam
diretamente os tópicos
do estudo de caso
Perceptíveis - fornecem
inferências e
explanações causais
percebidas

Realidade - cobre
eventos em tempo real
Contextual – cobre o
contexto do caso

(idem aos acima para
observações diretas)
Discernível ao
comportamento e aos
motivos interpessoais

relatório – reflete
parcialidade
(desconhecida) do
autor
Acesso – pode ser
negado
deliberadamente
(idem à
documentação)
Acessibilidade devido
a razões de
privacidade
Parcialidade devido a
questões mal
articuladas
Parcialidade da
resposta
Incorreções devido à
falta de memória
Reflexibilidade – o
entrevistado dá ao
entrevistador o que ele
quer ouvir
Consome tempo
Seletividade - ampla
cobertura é difícil sem
uma equipe de
observadores
Reflexibilidade evento pode
prosseguir
diferentemente porque
está sendo observado
Custo – horas
necessárias pelos
observadores
humanos
(idem aos acima para
observações diretas)
Parcialidade devido à
manipulação dos
eventos pelo
observador
participante
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Artefatos Físicos

Discernível às
características culturais
Seletividade
Discernível às operações
Disponibilidade
técnicas

Quadro 4 Seis fontes de evidência: pontos fortes e pontos fracos.
Fonte: Yin (2010, p. 129).



Etapa 4: condução do estudo de caso e elaboração do relatório
Ainda de acordo com Godoi et al. (2010),
como o estudo de caso qualitativo não se trabalha com o conceito de
amostragem estatística, é importante estabelecer algum critério que nos
informe quando encerrar o trabalho de campo. Essa decisão é de certa
forma resultado do esforço do pesquisador em conduzir, conjuntamente o
processo de coleta e análise dos dados (GODOI et al., 2010, p. 136).

Adicionalmente é lembrado por Godoi et al. (2010) que a decisão de
identificar o momento de se encerrar esse processo cabe somente ao pesquisador e,
dessa forma, evita-se a sobreposição e acúmulo de informações concorrentes,
porém repetitivas, que não trarão nenhuma luz nova ou visão diferenciada dos fatos
que se está tentando compreender.


Etapa 5: conclusões do estudo de caso;
A análise e conclusão do estudo de caso se basearão na técnica de análise

de conteúdo.
A análise de conteúdo é, de acordo com Bardin (1977),
um conjunto de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em
constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e
continentes) extremamente diversificados. [...] O fator comum destas
técnicas múltiplas e multidados cifrados, é uma hermenêutica cifrada
baseada na dedução: a inferência (BARDIN, 1977, p. 9).

Adicionalmente, Triviñios (1981) relaciona três etapas básicas no trabalho de
análise de conteúdo e que se pretende que este trabalho siga estritamente, visando
obter o rigor científico almejado:
o A pré-análise ou simplesmente a organização do material coletado.
o A descrição analítica fundamentada no modelo teórico desenvolvido.
o A interpretação inferencial que permitirá chegar-se a propostas de
espectro amplo apoiadas em justificativas que salientem a importância do
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entendimento de como se formulam as estratégias propostas para a
interação entre Universidade e Empresa.


Etapa 6: possíveis modificações do referencial teórico.
Esse é o momento durante o processo, em que se revalida o tratamento

teórico dado no início deste trabalho. A constatação da realidade e sua
contraposição com o referencial teórico elaborado são fundamentais para a
validação e a realização dos ajustes que se fizerem necessários.
Nesse sentido Einsenhart (1989) ressalta que,
O processo de construir teoria a partir de estudo de caso é essencialmente
um processo interativo. Enquanto um investigador pode estar focando em
uma parte do processo a cada vez, o processo em si mesmo, envolve uma
interação constante, com idas e vindas, entre os passos do mesmo processo.
Também o processo está vivo com tensões entre divergências em novas
formas de entender os dados e convergências na direção de um único
esquema teórico. O processo também envolve a convergência na definição
dos construtos medidas e o esquema teórico de estruturação das
descobertas. (EINSENHARDT, 1989, p. 546).



Etapa 7: desenvolvimento de implicações políticas de otimização da relação
U-E.
A análise de dados qualitativos para desenvolvimento de implicações políticas

na otimização da relação U-E envolve vários princípios e práticas orientadoras que
darão ao pesquisador base para desenvolver modelos de trabalho que propiciem e
facilitem troca de dados de P&D, e que possam otimizar a relação U-E.
Tesch (1990) reúne e apresenta dez ideias orientadoras para a realização
dessa tarefa:
o a análise tem que ser concomitante durante todo o processo de pesquisa,
análise de dados e tomada de conclusões;
o é um processo sistemático, abrangente e não rígido;
o é uma atividade reflexiva;
o deve-se concentrar em partes de dados as mais homogêneas possíveis;
o devem-se agrupar dados conceituais e fisicamente dentro de categoria
particulares;
o a comparação e o contraste são as principais ferramentas intelectuais de
análise;
o as categorias de análise devem ser flexíveis;
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o é necessário o envolvimento criativo do pesquisador na manipulação dos
dados qualitativos;
o deve ser conduzida com muito conhecimento metodológico e competência
intelectual;
o o resultado final da análise qualitativa é a síntese.
Dessa forma, o desenvolvimento de implicações políticas de otimização da
relação U-E se fará em um nível de síntese elevado, o que permitirá o surgimento de
propostas e métodos em um quadro amplo e consolidado.


Etapa 8: elaboração do texto final.
Aqui se apresentarão todos os dados obtidos nas pesquisas realizadas junto

à Universidade e E-E.
Basicamente procurar-se-á seguir na análise dos casos propostos o exame,
categorização classificação ou mesmo retomada das evidências, conforme o
proposto por Yin (2010).
A análise de conteúdo será organizada em três etapas, segundo Bardin
(1977):
o A pré-análise: a fase de organização propriamente dita.
o A exploração do material: administração sistemática das operações de
exploração, conforme as regras previamente formuladas.
o O tratamento dos resultados obtidos e a sua interpretação, validação dos
dados de modo a torná-los significativos.
Ainda segundo Bardin (1977, p. 103), na fase que se segue, ”torna-se
necessário saber a razão porque é que se analisa, e explicitá-lo de modo a que se
possa saber como analisar. Daqui, a necessidade de se precisarem hipóteses e de
se enquadrar a técnica dentro do quadro teórico”.
Na

sequência,

ainda

segundo

Bardin

(1977),

deve-se

verificar

os

procedimentos de análise em redor de um processo de categorização. O conjunto de
categorias que deverão merecer nossa atenção será:
o exclusão mútua - para evitar ambiguidades;
o homogeneidade – das várias categorias a serem estabelecidas;
o pertinência – adaptabilidade entre material de análise e o quadro teórico
estabelecido;
o objetividade e fidelidade – relacionados com o material coletado;
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o produtividade – obtenção de resultados férteis em inferências, hipóteses e
dados.
Baseado nas etapas anteriores, a elaboração do relatório final, fornecerá
inferências sobre o que é que a interpretação dos dados poderá indicar.
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3

APRESENTAÇÃO DAS ENTIDADES PESQUISADAS

Segundo Bardin (1977), nesta fase torna-se necessário saber a razão porque
é que se analisa, e explicitá-la de modo a que se possa saber como analisar. Daqui
a necessidade de se precisarem hipóteses e de se enquadrar a técnica dentro do
quadro teórico.
Na

sequência,

ainda

segundo

Bardin

(1977),

deve-se

verificar

os

procedimentos de análise em redor de um processo de categorização.
O conjunto de categorias que deverão merecer nossa atenção será:


exclusão mútua - para evitar ambiguidades;



homogeneidade – das várias categorias a serem estabelecidas;



pertinência – adaptabilidade entre material de análise e o quadro teórico
estabelecido;



objetividade e fidelidade – relacionados com o material coletado;



produtividade – obtenção de resultados férteis em inferências, hipóteses e
dados.

Baseado na análise dos depoimentos será possível, então, elaborar o
relatório final, que fornecerá inferências sobre o que é que a interpretação dos dados
poderá indicar.

3.1

FEI-SBC (FACULDADE DE ENGENHARIA INDUSTRIAL – SÃO BERNARDO
DO CAMPO)

Conforme já explanado neste trabalho, a escolha da FEI (Faculdade de
Engenharia Industrial) se baseou no seu trabalho recente de desenvolvimento de
atividades de P&D, vinculadas também à realidade regional, desenvolvendo a
relação U-E de forma a dar sustentação ao desenvolvimento social, econômico e
ambiental, prioritariamente na Região do Grande ABC Paulista, região na qual se
insere, e em consequência, de todo país.
Essa Universidade assume, desse modo, o importante papel de produtora do
conhecimento de maneira isenta e desvinculada de interesses particulares, visando
ao desenvolvimento sustentável e justo da sociedade.
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A FEI também é reconhecida pela alta qualidade das suas pesquisas e
produção intelectual, legitimada pela sociedade científica por meio do apoio das
várias agencias governamentais de fomento aos seus projetos e da participação em
diversas redes nacionais e internacionais de cooperação de pesquisa (CENTRO
UNIVERSITÁRIO da FEI – PESQUISAS e PROJETOS, 2012).

3.1.1 Apresentação da FEI

O Centro Universitário da FEI tem a missão principal de proporcionar a seus
alunos a construção do conhecimento, através dos meios necessários, visando à
formação integral de profissionais capazes de intervir na realidade para alcançar
uma sociedade desenvolvida e humanista (MARINO, 2012).
A Criação do Centro Universitário da FEI, em 2002, se deu, segundo Marino
(2012), através da união de suas Instituições de Ensino Superior e suas
competências nas áreas de Engenharia, Ciência da Computação e Administração, e
tem o objetivo maior de construção de uma Universidade nas áreas de gestão e
tecnologia.
No período compreendido entre 2002-2012, o Centro Universitário da FEI, se
preocupou com a qualificação de seu corpo de docentes através da titulação em
programas de mestrado e doutorado dos mesmos, bem como a busca por
professores e pesquisadores qualificados para comporem seus quadros.
Foi feito um forte investimento, afirma Marino (2012), na modernização dos
laboratórios de ensino e pesquisa, e foram criados programas de pós-graduação
stricto sensu, nas áreas de:


Administração, com foco em gestão da inovação;



Engenharia Elétrica, com pesquisas em micro e nano eletrônica,
processamento de sinais e inteligência artificial aplicada à automação, e



Engenharia Mecânica com áreas de concentração em materiais e
processos, produção e sistemas da mobilidade.

O relacionamento da FEI com os meios produtivos, conforme ressalta Marino
(2012), sempre foi uma característica da FEI, de forma a conseguir que
pesquisadores e geradores do saber universitário se mantenham atualizados diante
das demandas das indústrias.
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Neste sentido, lembra Marino (2012), foi criado o Instituto de Pesquisas e
Estudos Industriais (IPEI) em 1975.
O IPEI é o braço do Centro Universitário estendido ao setor produtivo por
meio de prestação de serviços, projetos tecnológicos e transferência de tecnologia,
participando do desenvolvimento econômico e social do país. É o elo entre o meio
acadêmico e o setor empresarial.
O IPEI, informa Marino (2012), trabalha na identificação, incentivo e difusão
da inovação nos diversos setores acadêmicos, na prospecção de oportunidades de
projetos de parceria com as empresas e entidades empresariais, identificação de
oportunidades de financiamentos, promovendo transferência de tecnologia do meio
acadêmico para o setor produtivo e trabalhando no sentido de garantir proteção à PI
da Instituição.

3.1.2 Depoimento dos Gestores

No caso da FEI, a entrevista foi conduzida com a Prof.ª Dra. Rivana Basso
Fabbri Marino, Vice-Reitora de Extensão e Atividades Comunitárias.
A entrevista ocorreu no Prédio da Reitoria da FEI, em São Bernardo do
Campo, SP, no dia 19 de outubro de 2012, sendo que a transcrição completa do
conteúdo dessa entrevista está apresentada no Anexo A, deste trabalho, e
merecerá, baseado na análise desse depoimento, a elaboração da visão da
Universidade na relação U-E, e fará parte integrante do relatório final, que fornecerá
inferências sobre o que é que a interpretação dos dados poderá indicar.

3.1.3 FIESP (Federação Das Indústrias Do Estado De São Paulo)

No caso da Entidade Empresarial, optou-se por pesquisar junto aos
responsáveis pelos Grupos de Fomento de P&D da FIESP, entidade que congrega e
representa inúmeras empresas da região, e que tem trabalhado intensamente no
estabelecimento de vínculos U-E, no Grande ABC Paulista, possuindo inclusive
parcerias com várias Universidades da Região, dentre as quais podemos ressaltar a
Faculdade de Engenharia Industrial (FEI), o Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), a
Fundação Santo André (FSA) e a Universidade Metodista de São Paulo (UMESP).

92

3.1.4 Apresentação da FIESP

A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) é a maior
entidade de classe da indústria brasileira. Representa cerca de 130 mil indústrias de
diversos setores, de todos os portes e das mais diferentes cadeias produtivas,
distribuídas em mais de 130 sindicatos patronais (FIESP, 2012a).
A missão é de representar o setor produtivo, defender a iniciativa privada, a
economia de mercado e estar atenta às questões nacionais que impactam na
atividade industrial e no desenvolvimento do país, sendo que a atual estrutura da
FIESP reflete o pensamento estratégico e o tratamento homogêneo que a entidade
confere às várias cadeias produtivas e aos sindicatos, independentemente do porte
das empresas ou do segmento a que pertencem (FIESP, 2012 a).
A FIESP conta com 11 Conselhos Superiores Temáticos, coordenados pelo
Instituto Roberto Simonsen (IRS), que traçam diretrizes para os trabalhos dos mais
variados departamentos dentro de sua estrutura, dentre os quais destacamos o
Dempi, departamento da Pequena e Média Indústria (FIESP, 2012a).
O Departamento da Micro, Pequena e Média Indústria (Dempi) da FIESP
desenvolveu convênios com 25 principais universidades, associações e institutos de
pesquisa, com o intuito de aproximar e promover a integração das instituições
parceiras com as pequenas e médias empresas, denominado Programa Interação
Universidade – Empresa.
Essas parcerias fazem parte do Programa Interação Universidade-Empresa
da FIESP e têm como objetivo oferecer capacitação e gestão empresarial para
melhorar a competitividade e introduzir novos conceitos e metodologias, ferramentas
e soluções atualizadas para a evolução e melhoria das empresas do segmento
(FIESP, 2012b).
O Programa Interação Universidade-Empresa da FIESP tem como Plano de
Trabalho, dentre outros:


Promover programas de cursos, palestras, seminários e workshops, na
capital e no interior do Estado de São Paulo.



Promover programas de atendimento de consultorias e assessorias
técnicas, de forma coletiva ou individual.
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Disponibilizar base de consultas a estudos técnicos, teses, monografia,
patentes, etc.



Promover intercâmbio de visitas técnicas monitoradas dos serviços das
Universidades para as Micro, Pequenas e Médias Indústrias (MPMI) e de
Professores e Coordenadores de cursos nas MPMI.



Organizar e promover encontros e mesas redondas de empresários e
docentes para discussão de propostas de pesquisa e desenvolvimento de
tecnologia.



Disponibilizar banco de alunos interessados em atuar em programas
pontuais nas pequenas e médias indústrias.



Desenvolver pesquisas tecnológicas em parceria entre pequenas e médias
indústrias e a universidade.

3.1.5 Depoimento dos Gestores

No caso da FIESP, a entrevista foi conduzida com o Sr. José Roberto
Damaceno Matos, Coordenador de Assistência às Empresas e Encarregado de
Convênios com Universidades, e com a Sra. Viviam Kiyomi Koja, Assistente.
As entrevistas ocorreram no Prédio sede da FIESP, em São Paulo, SP, no dia
26 de setembro de 2012, sendo que a transcrição completa do conteúdo dessa
entrevista está apresentada no Apêndice B, deste trabalho, e merecerá, baseado na
análise desse depoimento, a elaboração da visão da Entidade Empresarial na
relação U-E, e fará parte integrante do relatório final, que fornecerá inferências sobre
o que é que a interpretação dos dados poderá indicar.
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4

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Os dados obtidos na pesquisa documental e aqueles levantados quando
das entrevistas com os representantes da universidade e da entidade
empresarial receberam o tratamento recomendado por Bardin (1997), que define
os procedimentos para a realização da análise de conteúdo como:
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 1977, p. 9).

As etapas de pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados
segundo Bardin compõe essa análise.
Na

sequência,

ainda

segundo

Bardin

(1977),

deve-se

verificar

os

procedimentos de análise em redor de um processo de categorização.
No caso do nosso trabalho, os códigos de análise que serão orientadores da
pesquisa junto aos responsáveis da Universidade e da E-E escolhida estarão
baseados no escopo do protocolo de pesquisa de nosso trabalho, que procurará
entender os códigos dos paradigmas que envolvem a relação U-E, que, de acordo
com Betts e Santoro (2011), se situam em quatro níveis de estudo:


o entendimento da flexibilidade das políticas de propriedade intelectual;



o papel do gestor na relação U-E;



a efetividade do processo de comunicação entre os gestores
acadêmicos e empresariais;



o valor da credibilidade e confiança entre os gestores acadêmicos e
empresariais.

O conjunto de categorias que deverão merecer nossa atenção, nessa análise
de conteúdo, tanto da pesquisa documental, quanto das entrevistas realizadas, são:


exclusão mútua - para evitar ambiguidades;



homogeneidade – das várias categorias a serem estabelecidas;



pertinência – adaptabilidade entre material de análise e o quadro
teórico estabelecido;



objetividade e fidelidade – relacionados com o material coletado;
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produtividade – obtenção de resultados férteis em inferências,
hipóteses e dados.

Baseado na análise dos depoimentos será possível, então, elaborar o
relatório final, que fornecerá inferências sobre o que é que a interpretação dos dados
poderá indicar.
A exploração do material documental obedeceu à análise da bibliografia
existente sobre o assunto baseada nos seguintes vértices de análise:


o da educação, infraestrutura de ciência e tecnologia (C&T) e setores
estratégicos do Brasil vis-à-vis às propostas do Plano Nacional de PósGraduação 2011-2020;



o da integração do ensino-pesquisa acadêmica com a prática
empresarial frente às Realidades Regionais vis-à-vis às propostas do
Planejamento Regional Estratégico (PRE) do Grande ABC Paulista.



o da conceituação teórica, dos drivers e decisores do processo
estratégico em organizações.

A exploração das entrevistas obedeceu, por sua vez, à análise focada na
relação U-E através do estudo da parceria entre uma Universidade, no caso, a FEI, e
uma E-E, no caso, a FIESP.
As questões abordadas na entrevista procuraram abordar cada um dos
principais aspectos apontados no material documental analisado. Focou-se o
conjunto das perguntas dos dois questionários nas propostas do PNPG 2011-2020 e
do Planejamento Regional Estratégico (PRE) nas realidades regionais do recorte
geográfico objetivado e nos aspectos estratégicos da relação U-E.
A partir daí pode-se confrontar o material documental levantado nos três
vértices de análise com as respostas às perguntas formuladas de modo a se obter
as realidades quanto aos processos relacionados com a produção de PI, gestão do
processo de relacionamento U-E, comunicação entre as partes, a credibilidade e
confiança mútuas.

4.1

CONTEÚDO, CONTEXTO, PROCESSO E ALINHAMENTO ESTRATÉGICO
DAS ENTIDADES PESQUISADAS

96

Aqui o presente trabalho propõe que a pesquisa realizada junto à
Universidade e a E-E escolhidas, esclareça a procura por respostas setorizadas,
dentro dos aspectos preconizados por esse levantamento, ou seja:


A definição do processo estratégico de estabelecimento, reconhecimento e
controle de patentes e propriedade intelectual na relação U-E, que marca
a dinâmica dessa atividade em todos os níveis e setores que a compõe.
No entender de Betts e Santoro (2011), quando o foco principal de uma
relação U-E está no desenvolvimento e comercialização de novas
tecnologias, a estratégia no estabelecimento de direitos de propriedade
intelectual, na propriedade de patentes e licenciamento são estratégias
que definem como cada um dos parceiros pode conseguir esses objetivos
e podem, portanto, posteriormente, aumentar receitas, melhorar a sua
vantagem competitiva, aumentando o reconhecimento da organização.



A definição estratégica do papel dos gestores ou dos líderes do
relacionamento bidirecional U-E. Ainda de acordo com Betts e Santoro
(2011), na criação e manutenção de colaborações entre U-E, tempo
suficiente e esforços devem ser despendidos, para identificar potenciais
parceiros estratégicos e desenvolver uma agenda apropriada para garantir
que os resultados serão de fato soluções estratégicas plausíveis. A
presença dos líderes de relacionamento U-E como gestores do
relacionamento, competentes, influentes e responsáveis pela fronteira das
atividades que abrangem esse planejamento estratégico, faz muito para
assegurar que esses objetivos sejam atingidos. Os autores ainda afirmam
que esses líderes são um importante fator facilitador nas relações U-E,
porque fornecem o controle necessário e garantem a governança
estratégica do processo, atuando como escuta de possíveis ligações
potenciais; da mesma forma esses atores atuam como embaixadores
responsáveis pelo estabelecimento e manutenção das boas relações U-E.
Os líderes de relacionamento devem ser sentinelas responsáveis por
atividades de monitoramento entre a universidade e a empresa, e,
finalmente, os gestores do relacionamento devem ser responsáveis pela
proteção contra quaisquer potenciais ameaças internas e externas para o
bom relacionamento U-E.
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A definição estratégica do processo de comunicação E-U, uma vez que o
foco do nosso trabalho é de estabelecer o que é importante para as
universidades e empresas em termos de comunicações eficazes referindose à transferência de informações pela pesquisa de centros universitários
de pesquisa e inovação, para os seus parceiros empresariais e vice-versa.
Especificamente de interesse aqui é a eficácia, ou a falta dela, com o qual
os centros de pesquisa U-E fornecem feedback aos seus parceiros sobre
a situação e os resultados de seus esforços no campo da inovação,
pesquisa e desenvolvimento.



O valor da credibilidade e confiança entre os gestores acadêmicos e
empresariais. Aqui se objetiva analisar qual o arcabouço legal que
regulamentam as atividades de pesquisa realizadas por Universidade e EE, a possível falta de credibilidade na proposta tecnológica gerada no
ambiente U-E e finalmente qual o estímulo de reconhecimento mútuo do
trabalho de pesquisa acadêmica e do trabalho tecnológico das empresas.

Uma interpretação de todos esses quatro aspectos pode ser vista em Plonski
(1999), que ainda acrescenta que este posicionamento estratégico de comunicação
se inicia no entendimento da abrangência dos conceitos de universidade e empresa
sob a égide da interação, vinculação, relação e em última instancia da cooperação
U-E.
Para Plonski (1999), nos últimos anos a ênfase da discussão sobre a
cooperação U-E tem se deslocado da temática ideológica para a temática da gestão
dos meios e da comunicação entre os participantes desse processo:
Não que o debate ideológico esteja resolvido ou esgotado. Do lado
acadêmico, as administrações universitárias e, parece razoável assumir, o
mainstream acadêmico contemporâneo veem essa cooperação com bons
olhos, porem nem sempre pelos mesmos motivos. Contudo, há segmentos
da universidade que se opõem a essa integração, também por razões
diversas (PLONSKI, 1999, p. 7).

Ainda segundo Plonski (1999), essas posições tendem a exacerbar-se na
conjuntura atual de pressão econômica e publicitária crescente de determinados
grupos de interesse, com motivações variadas, sobre a universidade pública.
Podemos observar que do lado empresarial, hoje são raras as manifestações,
ao menos públicas, de confronto ideológico com a instituição universitária. Cabe
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lembrar que esta já foi vista, em outras épocas, como foco de interesses antagônicos
aos das empresas.
Isso posto, um fator crítico para o êxito da cooperação, segundo Plonski
(1999), é a gestão adequada da interface em seus vários níveis e nos seus mais
diversos aspectos, tais como: contratos e responsabilidades, indo, portanto, além do
aspecto único da visão que os atores têm da situação.
Além disso, é necessário entender também sob o ponto de vista dos que
atuam nessa arena, quais as diversas realidades que se apresentam nos dias de
hoje, e quais os possíveis caminhos que colocariam essa mesma relação em um
nível de excelência, entendendo e analisando as formas atuais de identificar e
superar as possíveis barreiras, caso existam, que podem ser apontadas como
restrições às interações entre os atores do processo de desenvolvimento econômico
e social.
O escopo do nosso trabalho é o de entender os vários aspectos que podem
cercar a relação U-E e que podem esclarecer a forma com que as partes veem essa
relação bidirecional.

4.2

REALIDADES ANALISADAS NA RELAÇÃO U-E

Relata-se a seguir, os principais achados das entrevistas feitas com os
representantes da Universidade e E-E, na resposta aos quesitos básicos da mesma
e que possivelmente permitirão levar ao entendimento das peculiaridades da relação
U-E, na forma de depoimentos em relação a cada um dos aspectos preconizados e
constantes do referencial teórico.


Quão complexo é o desafio gerencial na cooperação U-E?
Nessa questão as respostas se apresentaram no patamar formal da relação

U-E, o que se nota é um descompasso entre o pensamento acadêmico e a realidade
empresarial, refletido nos testemunhos abaixo.
Nesse aspecto a Prof.ª Dra. Rivana, ponderou que,
"... a FEI tem um relacionamento com a indústria que, na verdade, o forte é
formação de pessoal. Ele é para formação de pessoas para indústria, e se
mantém pelas pessoas que a gente tem na indústria. Ali tem um
relacionamento que não é um relacionamento de negócios, digamos assim,
é um convívio. Quando eu digo que não é negócio, que a gente não está
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fazendo nada planejado, mas, que para a gente é de grande valor, porque a
gente mantém uma visão do mundo exterior, porque a universidade, isso é
uma visão pessoal minha, precisa tomar muito cuidado da gente não ficar,
trabalhar ao largo do desenvolvimento industrial, social, que a gente fala
muito aqui em termos de indústria.”
"... esse é um aspecto. Um outro aspecto, é assim: nós temos na FEI o
Instituto de Pesquisa, que é para ter esse diálogo, aí, formal, com modelos
de projetos, modelo de contrato, de prestação de serviço, mas, que a gente
também está revendo, porque é um modelo que está mais para prestação
de serviço, e a gente quer mudar para essa nova visão para a FEI, de
pesquisa. Então, no aspecto daquilo que eu falei, de uma universidade de
ensino pesquisa e participação social. Que o nosso entendimento de
contato com a sociedade, uma parte forte que a gente teria de contato com
a sociedade, justamente com a sociedade empresarial.”

O Sr. José Roberto Damaceno Matos posicionou-se, afirmando,
"... para a FIESP, o relacionamento se faz na medida que se possam
estabelecer convênios de formação e de informação para o pessoal das
empresas. No caso do Dempi, esse aspecto é mais sentido no sentido da
procura de cursos de formação e palestras para os associados esse é um
aspecto. A FIESP tem um grande know-how do mercado e das
necessidades de seus associados e procura realizar convênios com
universidades para suprir suas demandas.”



Como funciona a cooperação da universidade moderna com o setor
empresarial?
Nota-se aqui a preocupação da FEI e da FIESP em estabelecer pontes de

contato entre os dois mundos, porém ainda dentro de um aspecto burocrático e
formal.
Aqui a posição da Prof.ª Dra. Rivana foi,
"... dentro da universidade, eu diria assim, tem uma questão de um contato
com a indústria que realimente a pesquisa e o ensino, e tem uma outra
possibilidade, que é onde eu acho que a gente precisaria avançar em
termos de país, que é, a pesquisa, ela tem uma função para a universidade
que é a geração do conhecimento. Isso por si, para a universidade, tem
valor.. Onde chega na relação com a empresa é o seguinte: a partir do
momento em que a gente gera conhecimento, esse conhecimento passa, é
duro falar que é produto, mas eu posso disponibilizar esse conhecimento
para que algum agente social transforme isso em produto, processo, mas
em riqueza. A universidade gera, ela faz a parte, o nosso produto, digamos
assim, seria o conhecimento. Você trabalha a partir do conhecimento, você
forma pessoas e você gera mais conhecimento. Então, aqui eu estou
falando de ensino e eu estou falando de pesquisa. Mas esse conhecimento,
se eu conseguir disponibilizar para alguma outra instituição, eu passo a ter
aquele conhecimento para alguém que gere riqueza para o país. É um
terceiro aspecto social o papel da universidade.”
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Já o Sr. José Roberto Damaceno Matos remeteu a sua posição dentro dos
objetivos do Programa Interação Universidade-Empresa da FIESP, ressaltando que,
"... nossa relação com a universidade se dá dentro dos objetivos
preconizados no nosso Programa de Integração e que basicamente
contempla programas de cursos, palestras, seminários e workshops, na
capital e no interior do Estado de São Paulo, programas de atendimento de
consultorias e assessorias técnicas, de forma coletiva ou individual,
permitindo o acesso à base de consultas a estudos técnicos, teses,
monografia, patentes, intercâmbio de visitas técnicas monitoradas dos
serviços das Universidades para as Micro, Pequena e Média Indústria,
encontros e mesas redondas de empresários e docentes para discussão de
propostas de pesquisa e desenvolvimento de tecnologia, banco de alunos
interessados em atuar em programas pontuais nas pequenas e médias
indústrias, pesquisas tecnológicas em parceria entre pequenas e médias
indústrias e a universidade.”



Como se estabelece uma relação mutuamente proveitosa entre universidade
e empresa?
Aqui as respostas foram bastante objetivas e focaram no aspecto da

pesquisa, inovação e desenvolvimento de parques tecnológicos por parte da
universidade, enquanto as empresas estão mais preocupadas com aspectos de
curtíssimo prazo na formação de mão de obra qualificada para as necessidades
daquele momento.
Neste aspecto, a Prof.ª Dra. Rivana esclareceu a posição da FEI informando,
"... eu estou aqui tentando focar o formato, menos do que a parte,
digamos... conceitual. São os ambientes de inovação,... que têm essa
função de colocar os agentes em contato, quem gera conhecimento e quem
gera produto. Eu li aquele livro do Steve Jobs, aquela biografia,... no
começo dela, (relata) que eles crescem naquele ambiente de vale de silício,
a brincadeira está na inovação. É diferente da gente, que a brincadeira da
criançada ainda está em jogar bola na rua. Você vai pensar em inovação só
depois que você estiver fazendo faculdade de engenharia, aqueles que
vieram a fazer faculdade de engenharia. Aquilo foi o que me chamou muito
a atenção, eu não abri o livro em troca disso, mas é o nosso assunto, me
chama muito a atenção no livro essa questão do ambiente de inovação. Aí,
vem assim, se pensa em fazer as incubadoras de empresa, de viés
tecnológico, os parques tecnológicos, que é onde você põe os agentes
trabalhando próximo. Sem mudar o objetivo de cada ator, simplesmente
conversando. E lógico, criando os ambientes, também as estruturas
administrativas. As agências de inovação, parece que as agências de
inovação têm essa função de procurar os pontos de contato. Aí você está
trazendo para um aspecto de um trabalho mais profissionalizado. Você põe
alguém fazendo a gestão disso, alguém ou um grupo de pessoas, órgãos.
Quem tem uma estrutura bastante interessante é a PUC do Rio Grande do
Sul. Não sei se o senhor já viu o trabalho do professor Aldir, lá na PUC do
Rio Grande do Sul. Eles criaram, justamente, esse ambiente de inovação,
eles têm um parque tecnológico na própria universidade, em que eles têm o
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espaço físico para as empresas, para centro de pesquisa e
desenvolvimento, e um conjunto de alunos de pós-graduação trabalhando o
conhecimento e a pesquisa dentro da universidade, ou com bolsa, mas é
direcionada para o assunto de interesse da empresa que está lá dentro.”

Enquanto que o Sr. Damasceno esclareceu a postura da FIESP no assunto,
como sendo,
“… a relação mutuamente proveitosa só existirá quando os objetivos da
indústria estiverem refletidos nos currículos acadêmicos das universidades.
Recentemente a FIESP teve que insistir com a academia no sentido de
conseguir ver incluído no currículo dos cursos universitários no campo da
gestão de matérias relacionadas com a questão ambiental. Isso era uma
demanda que as empresas vinham pedindo que a FIESP, se posicionasse
junto às universidades, com as quais mantemos convênio, para que isso se
tornasse realidade.”



Qual é a visão acadêmica/ empresarial da cooperação com a universidade?
Aqui ambas as posições convergiram no sentido de que a relação U-E precisa

refletir uma intensa colaboração mútua e convergente para assegurar a posição de
competitividade global de nossa ciência e de nossa atividade empresarial, e, mais do
que isso, parece existir um indicativo de um nível de consciência sobre a importância
de se melhorar essa relação.
A Prof.ª Dra. Rivana, esclareceu aqui,
"... nós estamos tentando pensar num centro de... no instituto de pesquisa
nosso, que possa trabalhar com uma certa liderança esse processo. Mas
sem pensar em política pública ou em desenvolvimento regional; focado no
negócio. Quando a gente discute parque tecnológico aqui em São Bernardo,
no meio das conversas eu acabei conversando com um rapaz que estava
trabalhando, o Marcos, que estava cuidando do projeto. Quando a gente
cria, por exemplo, se pegar o modelo lá da Embraer ou de São Carlos, eu
posso estar enganada na minha leitura, porque eu não conheço muito a
fundo o projeto. Mas eles tinham conhecimentos da universidade e não
tinham o parque industrial, só que tinham um aporte de conhecimento muito
grande. Á partir daqui, você direcionar o desenvolvimento de um parque
industrial, a partir do zero é sempre mais fácil crescer. Eu acho que para a
nossa região tem um desafio, que é trabalhar o aporte de conhecimento,
mas num parque já consolidado.”

O Sr. José Roberto Damaceno Matos posicionou-se afirmando,
"... existe uma preocupação legítima da FIESP com os seus associados no
sentido de capacitá-los a exercer suas funções em igualdade de condições
nesta economia globalizada que vivemos hoje. As grandes empresas tem
um pensamento globalizante, e possuem recursos de suas matrizes para
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realizar esse trabalho, já no caso das pequenas e médias empresas,
sabemos que o segredo do sucesso delas se dará na capacidade de
atender as demandas locais para poder ganhar economia de escala no
mercado externo.”



Quais os canais de comunicação existentes na relação U-E?
Também nesse caso as respostas forma convergentes e sinalizaram nas

palavras da Prof.ª Dra. Rivana que,
"... a gente quer trabalhar, manter o máximo de proximidade. Nesse sentido,
eu acho que se a gente comparar a FEI com vários outros modelos de
universidade, eu diria que a gente atinge sim. A gente tem um
relacionamento, um diálogo bom com as empresas. Não significa que a
gente tenha atingido o ideal de relacionamento, estamos trabalhando nesse
avanço. É bom para aquilo que a gente tem de objetivo, não é o suficiente
para aquilo que a gente pensa. Nossos objetivos, por enquanto, ainda estão
bem modestos, mas com olhar bem maior.”
"... eu, como química, por exemplo, eu posso ir para um laboratório de
química orgânica e desenvolver uma rota de síntese, ou desenvolver uma
molécula, e ficar estudando o desenvolvimento daquela molécula sem
conhecer uma finalidade, é uma maneira. Quando você está olhando para o
aspecto de.., eu preciso desenvolver uma medicação, sei lá, para dengue,
eu vou construir minha molécula com uma visão de mercado.”

Enquanto que o Sr. Damaceno afirmou no mesmo sentido,
"... os canais de comunicação entre universidade e empresa tem que estar
baseados na realidade do mercado. As empresas podem competir a partir
do desenvolvimento de tecnologia local e adaptação de tecnologia
importada, por isso a comunicação deve precisa existir em todos os níveis e
em todas as formas. Quero esclarecer, entretanto, que temos um longo
caminho a percorrer neste campo.”



Quem são os líderes de relacionamento em cada ponta do relacionamento UE?
No aspecto abordado neste tópico houve uma reafirmação e confirmação dos

aspectos abordados na questão anterior pelos dois interlocutores deste trabalho.
A Prof.ª Rivana, afirmou que,
"... se for um relacionamento pessoal, uma determinada universidade, uma
determinada empresa, a liderança é uma questão de negócio. Para ir para
uma coisa de desenvolvimento regional, a gente pode, ou qualquer
universidade até pode assumir para si o desenvolvimento de um parque
tecnológico na sua área, ou nas áreas de expertise que tem. É possível, eu
reconheço aquilo que eu sei fazer, reconheço aquilo que está na região,
abro um espaço e crio um parque tecnológico.
“... o responsável por P&D da empresa. Seria o diretor ou vice-presidente, o
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doutor [00:34:03] vice presidente o P&D, né? Embora seja mais D que P. O
doutor Pedro, por exemplo, é uma pessoa bastante presente na FEI. O
doutor Pedro é ex-aluno, é isso que eu falo, ele é presente porque ele é exaluno. Agora, a gente assinou o Pace com a GM. O Pace é um programa da
GM, que para a gente ficou assim: montagem de laboratório, mas na
verdade, o objetivo é muito mais amplo, é desenvolvimento de soluções
automotivas globais, trabalho em grupo. Grupo assim: aluno da FEI com
aluno da Coréia, com aluno dos Estados Unidos, desenvolvimento de
produto, super. conceito, carro conceito, mas que gera ideia, e mais que
isso, forma pessoas abertas para o novo. Eu acho que tem um papel de
informação muito importante. Então, eles estão atentos a essa formação de
pessoas, também, para desenvolvimento, que é o ambiente.”

Enquanto o Sr. Damaceno confirmou o já exposto, Prof.ª Rivana, afirmou
que,
“... como já me referi durante nossa conversa, os líderes desse
relacionamento na nossa experiência, são os gestores das duas
organizações que estão mais em contato com o mercado, e com as
necessidades de cada lado.”



Qual o arcabouço legal que regulamentam as atividades de pesquisa
realizadas por U-E?
No aspecto abordado neste tópico ficou demonstrado que existe uma

consciência da problemática que envolve as questões relacionadas com os aspectos
de PI, porém foi constatado que os aspectos jurídicos não deveriam ser os únicos a
serem considerados na análise da abordagem desse ponto. Houve uma reafirmação
e confirmação dos aspectos abordados na questão anterior pelos dois interlocutores
deste trabalho.
A Prof.ª Rivana afirmou que,
“... é comum, eu diria que quase, não é comum que a gente faça contratos,
não é um volume de contratos. A gente não tem contratos de pesquisa em
grandes números ainda, queremos migrara para isso, sim. É objetivo nosso.
A gente tem modelos de contratos para começar a conversar, têm
empresas, mas a gente está construindo isso tudo ao longo desses últimos
dois anos, que a coisa tem crescido e que gente está estruturando a escola
para isso.”

E o Sr. Damasceno lembrou,
"... o direito à propriedade industrial é um campo que temos que caminhar
muito, ainda. Na FIESP esse é um dos assuntos que estão
permanentemente na pauta de discussão e análise, pois implica além de um
entendimento de todas as partes envolvidas no processo, em um trabalho
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jurídico institucional, onde os governantes tem um papel muito importante, e
precisam de amparo técnico que pode ser fornecido pelas partes da relação
U-E.”



Falta credibilidade na proposta tecnológica gerada no ambiente U-E?
Aqui apareceram posições um pouco difusas, podendo mostrar que o tema da

credibilidade na relação U-E não é bem compreendido pelas partes, além de não
ocupar um grau elevado de prioridade nas agendas desses pares.
A Prof.ª Rivana, explicou que,
"... é possível que tenha, mas, dentro daquilo que eu sei dos nossos
recentes contratos, que a gente está falando mais de pesquisa
propriamente, se estabelece o responsável aqui, se estabelece um
responsável lá, e me parece que a coisa tem fluido bastante bem.
Desconheço, não me lembro de algum caso. Não é nem uma questão de
confiança, se as coisas não andam no ritmo que se espera. Mas, do ponto
de vista de conhecimento, a gente tem muito mais discussão no geral
contrato entre os jurídicos que entre os técnicos. Entre engenheiros todo
mundo confia em todo mundo, é perfil de pessoa.”

Já o Sr. Damasceno esclareceu que,
“... esse assunto me remete a minha resposta ao assunto de PI.
Normalmente não me parece haver problemas no trato desse tema, pois
nos dias atuais o tema de pesquisa e propriedade industrial tem um
tratamento e proteção jurídicos, muito bem estabelecido.”



Qual o estímulo de reconhecimento acadêmico do trabalho tecnológico das
empresas e vice-versa?
Este foi o tópico abordado de forma vaga pelos dois interlocutores. Tanto

Universidade quanto Empresas não foram específicas na definição de estímulos e
reconhecimento ao trabalho de cada parte na produção de conhecimento.
Este aspecto a Prof.ª Dra. Rivana esclareceu a posição da FEI informando,
"... isso é, também, algo que a gente está discutindo bastante. As empresas
podem dar bolsa para professor. Se a gente fala de projeto parceria com
Finep, tem outra, cada um tem um aspecto. Se é professor aulista ele
recebe por hora, por exemplo, se é professor da casa tem outras restrições.
Nós não temos, ainda, bem da verdade, essa resposta formulada do ponto
de vista, mesmo, de contrato, de legalidade. A gente ainda está trabalhando
nos modelos, temos discutido muito isso.”
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Enquanto o Sr. Damaceno ponderou o que a FIESP tem a dizer sobre o
assunto,
"... aqui está outro aspecto em nossa relação com as universidades que
precisa ser melhor definido, nos seus vários aspectos, tanto os éticos,
quanto os econômicos, os motivacionais e mesmo os jurídico-legais. Temos
trabalhado com programas de incentivo a estudantes e pesquisadores,
porém existe uma preocupação nossa em aperfeiçoar esse sistema. Isso é,
também, algo que a gente está discutindo bastante. As empresas podem
dar bolsa para professor. Se a gente fala de projeto parceria com Finep, tem
outra, cada um tem um aspecto."

Para fins de consulta ou maior detalhamento, os apêndices fornecem a
transcrição completa das entrevistas.

4.3

AS DIFERENÇAS NA RELAÇÃO U-E NA VISÃO DOS ATORES DO
PROCESSO DE INTERAÇÃO

Tendo em vista que um dos objetivos desta pesquisa é o de analisar de
que forma cada um desses atores focais estão conseguindo superar as barreiras
apontadas como restrições às interações entre eles, no processo de transformação
do conhecimento em riqueza social, é importante destacar alguns pontos levantados
nas entrevistas, que não foram identificados de forma consensual entre a
Universidade e a E-E:


necessidade de maiores fontes de incentivo à pesquisa;



carência de atividade sistemática de troca de informações de P&D na
relação U-E;



maior e melhor divulgação das necessidades de desenvolvimento
conjunto de atividade científica, para melhoria da competitividade;



identificação e investimento em recursos humanos multitarefas, tanto na
indústria

quanto

na universidade,

via

programas

de

treinamento

formalmente organizados para atender às necessidades dos envolvidos
neste processo;


incentivo à cooperação na relação U-E, como forma de garantir
competitividade e crescimento econômico;
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trabalho conjunto para o desenvolvimento de polos tecnológicos regionais
vinculados à realidade de cada local, cidade ou região;



preparação e utilização de mão de obra qualificada nos vários níveis de
formação (técnico, graduação, especialização, mestrado e doutorado),
tanto na universidade como nas empresas, como forma de ganhar e
manter vantagem competitiva.

107

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como conclusão deste trabalho, são apresentadas as possíveis limitações do
método de pesquisa aplicado no estudo e, tendo como base essa mesma limitação,
são apresentadas as principais conclusões e possíveis desdobramentos gerados
pela análise conduzida.

5.1

LIMITAÇÕES DO MÉTODO DE PESQUISA APLICADO

Levando-se em consideração a especificidade do relacionamento U-E e a
variante da intervenção governamental no setor, isso por si só apresenta limitações
neste campo de estudo que é controverso e baseado em conceitos divergentes na
sua natureza e forma, repleto de posições ideológicas, sociais, políticas, econômicas
e estruturais diversas.
Usar-se-á do maior rigor científico possível em cada uma das etapas do fluxo
de trabalho, já descrito, mesmo considerando o noviciado do pesquisador como
elemento condutor do processo.
Outra constatação que limita os resultados dessa pesquisa estará relacionada
com o fato de que os dados coletados, as análises feitas a partir deles, bem como as
conclusões obtidas se restringirão ao recorte estabelecido na pesquisa, não
devendo ser extrapolados para outras realidades e inter-relações regionais ou
funcionais.
A própria metodologia para coleta de dados baseada em pesquisa
exploratório-descritiva tem suas limitações. De acordo com Triviños (2011, p. 109),
um estudo que utiliza esse escopo não elimina o cuidadoso tratamento científico
esperado, apenas,
Que todo o investigador tem presente em trabalhos de pesquisa. Este tipo
de investigação, por exemplo, não exime a revisão da literatura, as
entrevistas, o emprego de questionários, tec., tudo dentro de um esquema
elaborado com a severidade característica de um trabalho científico
(TRIVIÑOS, 2011, p. 109).

O método de análise escolhido através de estudo de caso apresenta, de
acordo com Yin (2010), muitos preconceitos em relação ao seu uso: a aparente falta
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de rigor da pesquisa no estudo de caso, confusão entre os conceitos de ensino por
estudo de caso com o conceito de pesquisa do estudo de caso, o fato de que
aparentemente fornecem pouca base para fazer uma generalização científica, e
finalmente, de que os estudos de caso são muito difíceis de serem realizados.

5.2

CONCLUSÕES FINAIS

O primeiro dos objetivos específicos dessa dissertação foi o de entender
qual é e como são formuladas as estratégias propostas pelas Universidades e a
prática do setor empresarial, bem como analisar de que forma esses atores focais
estão conseguindo superar as barreiras apontadas como restrições às interações
entre eles, no processo de transformação do conhecimento em riqueza social.
Nosso estudo enfocou a análise da relação existente entre uma Universidade
e uma E-E, e, em resposta ao questionamento proposto, pode-se concluir que:


o acesso a recursos, conhecimentos e todos os aspectos que
complementam a relação U-E podem otimizar essa mesma relação,
minimizando as possibilidades de incertezas no ambiente da inovação;



a existência de cooperações entre os vários componentes do sistema
contribuem para o estabelecimento de um ambiente propício para a
inovação;



a geração de ciência e tecnologia de forma cooperativa, promove o
aumento

da

credibilidade

na

relação

U-E,

difundindo

assim

o

conhecimento e realizando sua função social de transformar conhecimento
em riqueza social;


f a z- se necessário manter e incrementar a atualização tecnológica tanto
via pesquisa como via práticas empresariais, para manutenção e incremento
da competitividade;



as realidades regionais, o surgimento de grandes conglomerados urbanos
como os identificados por Klink (2000) como sendo cidade-região, devem
contemplar um planejamento estratégico regional integrado de forma a
otimizar todos os recursos disponíveis para otimizar a relação U-E, com o
intuito de promover a distribuição de benefícios por toda a sociedade
daquele espaço urbano;
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quanto ao aspecto estratégico, fica ressaltada

a influência nos

planejamentos estratégicos regionais, da participação de todos os
segmentos da sociedade, com ênfase aos dois que constituem a relação
U-E, visto que a produção de conhecimento e sua transposição à atividade
empresarial garantem os fatores sociais estabilizadores do tecido social;


nota-se um descompasso entre o pensamento acadêmico e a realidade
empresarial,

gerando

ineficiências

que

influenciam

a

perda

de

competitividade;


a relação U-E precisa refletir uma intensa colaboração mútua e
convergente para assegurar a posição de competitividade global de nossa
ciência e de nossa atividade empresarial, e mais do que isso, parece
existir um indicativo de um nível de consciência sobre a importância de se
melhorar essa relação;



existe uma consciência da problemática que envolve as questões
relacionadas com os aspectos de PI, porém foi constatado que os
aspectos jurídicos não deveriam ser os únicos a serem considerados na
análise da abordagem desse ponto;



o tema da credibilidade na relação U-E não é bem compreendido pelas
partes, além de não ocupar um grau elevado de prioridade nas agendas
desses pares.

O outro objetivo específico foi o de levantar a produção bibliográfica sobre o
tema proposto por entidades acadêmicas e empresariais que possam ser utilizadas
na promoção do desenvolvimento da Região do Grande ABC Paulista, o que
permitiu identificar motivadores promocionais da relação U-E, tipos de ligações e
resultados que a literatura apresentou que são próprios desse tipo de
cooperação, sendo que todos os atores que foram apontados pela literatura da
temática U-E foram identificados e as propostas dos setores acadêmicos e
empresarias foram analisadas e serviram de base para o entendimento das
realidades abordadas no item anterior das conclusões deste trabalho.
Uma constatação nesse aspecto foi do desconhecimento por parte dos
interlocutores entrevistados, e mesmo a ausência de menção de documentos
setoriais, regionais e nacionais que regulam, esclarecem e fornecem bases
estratégicas para o desenvolvimento da relação U-E. Esse é o caso do PNPG 2011-
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2020 e do 2o. PRE, que praticamente passaram desapercebidos nas análises
fornecidas pelos representantes da Universidade e da E-E.
Como consequência dos possíveis resultados deste trabalho, assume-se que
haverá a possibilidade de realizar estudos e pesquisas adicionais com a criação de
modelos sistemáticos para troca de informações entre os gestores da relação U-E, à
luz das propostas do PNPG 2011 - 2020, frente às realidades acadêmicas e
empresariais da Região do Grande ABC.
Desta forma, pode-se sugerir como temas de pesquisa acadêmica e
proposições de caminhos de solução para os temas relacionados com:


estudo das implicações dos planos setoriais e regionais nas comunidades
acadêmica e empresarial para garantir cumprimento de metas de inovação
e competitividade, de acordo com estratégias preconizadas;



estudo das implicações dos processos gerenciais de governança na
relação U-E;



estudo de determinação de demandas sociais que possa ser supridas
pelos setores acadêmicos e empresarial em conjunto;



estudo de implementação de políticas públicas que favoreçam a busca e
divulgação do conhecimento.

Apesar das limitações apresentadas, este trabalho procurou contribuir para o
entendimento das alianças organizacionais para inovação tecnológica entre
organizações de natureza distinta e também buscou um melhor entendimento do
processo de interação U-E, de forma a garantir a disseminação do
conhecimento, a distribuição de renda e a distribuição equânime da
riqueza social, em nosso país.
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA – GESTOR DA UNIDADE DE
GESTÃO

E

DESENVOLVIMENTO

TECNOLÓGICOS

NO

ÂMBITO

DA

UNIVERSIDADE

1. Quão complexo é o desafio gerencial na cooperação U-E?

2. Como funciona a cooperação da universidade moderna com o setor empresarial?

3. Como se estabelece uma relação mutuamente proveitosa entre universidade e
empresa?

4. Qual é a visão acadêmica da cooperação com a comunidade empresarial?

5. Quais os canais de comunicação existentes na relação U-E?

6. Quem são os líderes de relacionamento em cada ponta do relacionamento U-E?

7. Qual o arcabouço legal que regulamentam as atividades de pesquisa realizadas
por U-E?

8. Como o fator credibilidade influencia na proposta tecnológica gerada no ambiente
U-E?

9. Qual o estímulo de reconhecimento acadêmico do trabalho tecnológico das
empresas?
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA – GESTOR DA UNIDADE DE GESTÃO
E

DESENVOLVIMENTO

TECNOLÓGICOS

NO

ÂMBITO

DA

ENTIDADE

EMPRESARIAL.

1. Quão complexo é o desafio gerencial na cooperação U-E?

2. Como funciona a cooperação da comunidade empresarial com os representantes
da universidade?

3. Como se estabelece uma relação mutuamente proveitosa entre empresa e
universidade?

4. Qual é a visão empresarial da cooperação com a universidade?

5. Quais os canais de comunicação existentes na relação U-E?

6. Quem são os líderes de relacionamento em cada ponta do relacionamento U-E?

7. Qual o arcabouço legal que regulamentam as atividades de pesquisa realizadas
por U-E?

8. Como o fator credibilidade influencia na proposta tecnológica gerada no ambiente
U-E?

9. Qual o estímulo de reconhecimento empresarial do trabalho tecnológico das
universidades?
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APÊNDICE C - TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM A GESTORA DA UNIDADE
DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICOS NO ÂMBITO DA
UNIVERSIDADE – PROF.ª DRA. RIVANA BASSO FABBRI MARINO DA
FACULDADE DE ENGENHARIA INDUSTRIAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO
(FEI-SBC).
Tempo total: 01h01m47
Participantes:
Entrevistador - Jose Antônio Massaroppe (JAM)
Entrevistada - Prof.ª Dra. Rivana Basso Fabbri Marino (RBFM)

Jose Antônio Massaroppe (JAM)
Estamos gravando, aqui, entrevista com a professora Rivana, acerca da
opinião, então, de um gestor de unidade de relacionamento de políticas entre
universidade e empresa, no âmbito de uma entidade acadêmica, no caso, a FEI.
Hoje nós estamos no dia 19, e agora são 15h21. Professora Rivana, a relação, são
25 perguntas e, só para a gente introduzir o assunto, eu estou fazendo um trabalho
de mestrado, de dissertação de mestrado, e o meu trabalho a proposta é tentar
entender essa dicotomia que existe entre o que pensa a empresa e o que pensa a
escola, o que pensa a escola e o que pensa a empresa em termos dessa integração
das duas atividades. Geralmente, o que a gente vê é a empresa dizendo que escola
está distanciada da realidade do dia a dia das empresas. E o que, muitas vezes, a
gente vê é a escola dizendo exatamente o oposto, que a empresa não se utiliza de
tudo aquilo que ela tem pesquisado e procurado, em termos de material, de
pesquisa. Então, o meu trabalho a tentativa é verificar, e eu estive com o pessoal da
Fiesp pegando posições do lado da empresa, e agora através de vocês, tentando
estabelecer o contraponto da escola, as mesmas perguntas foram feitas para o lado
de lá e do lado de cá. A ideia, ao contrapor essas duas ideias, tentar jogar isso
contra três coisas: uma, a realidade aqui do ABC, como que isso pode estar
diretamente ligado à realidade aqui do ABC, e como que isso pode estar
influenciando nesse relacionamento. O segundo aspecto do meu estudo, está
relacionado justamente com o aspecto estratégico, como é que, estrategicamente,
essa relação pode ser melhorada ou pode ser aprofundada. E, finalmente, um
terceiro aspecto, que é justamente de tentar verificar, então, com base nessas duas
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ou três realidades que eu lhe apresentei, contrapor isso contra o plano nacional de
pós-graduação que pede uma série de coisas, em relação tanto ao desenvolvimento
da escola quanto da empresa, onde existem alguns itens específicos que tratam
desse tipo de relacionamento. Então, juntar essas informações todas e tentar montar
um material que mostrasse como que funciona essa parceria entre empresa e
escola. Nesse sentido, é que eu elaborei essas perguntas e gostaria de ter a sua
visão em cima delas. Eu entendo que muitas das perguntas não têm, talvez,
significado ou resposta concreta por parte de vocês. Mas é apenas a forma com que
a FEI ou a organização está vendo essa situação. Em termos de relacionamento
com o setor empresarial, como que a FEI vê o seu relacionamento, como um
processo planejado de troca de informações, como resultado de uma atividade
planejada ou é alguma coisa a mais que funciona na base, digamos assim, do menu
de vir aqui alguém pedir alguma coisa, ou a escola ter alguma coisa e ir oferecer à
empresa? A senhora, mais ou menos, respondeu isso na sua palestra, né?
Prof.ª Dra. Rivana Basso Fabbri Marino (RBFM)
A FEI tem um relacionamento com a indústria que, na verdade, o forte é
formação de pessoal. Ele é para formação de pessoas para indústria, e se mantém
pelas pessoas que a gente tem na indústria. Ali tem um relacionamento que não é
um relacionamento de negócios, digamos assim, é um convívio. Então, a gente tem
ex-alunos que vêm fazer palestras, vêm e conversam com professor, traz projetos, é
uma coisa informal. Isso é uma coisa que acontece pelo ambiente que a gente se
encontra; isso é uma coisa que é forte. Então, por exemplo, a gente tem, não é o
caso de indústria, mas, por exemplo, o pessoal da engenharia civil faz um encontro
de ex-alunos, que no fundo, é um relacionamento com o pessoal que está no
mercado de trabalho. Quando eu digo que não é negócio, que a gente não está
fazendo nada planejado, mas que para a gente é de grande valor, porque a gente
mantém uma visão do mundo exterior, porque a universidade, isso é uma visão
pessoal minha, precisa tomar muito cuidado da gente não ficar, trabalhar ao largo do
desenvolvimento industrial, social, que a gente fala muito aqui em termos de
indústria. Esse é um aspecto. Um outro aspecto, é assim, nós temos na FEI o
Instituto de Pesquisa, que é para ter esse diálogo, aí, formal, com modelos de
projetos, modelo de contrato, de prestação de serviço, mas, que a gente também
está revendo, porque é um modelo que está mais para prestação de serviço, e a
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gente quer mudar para essa nova visão para a FEI, de pesquisa. Então, no aspecto
daquilo que eu falei, de uma universidade de ensino pesquisa e participação social.
Que o nosso entendimento de contato com a sociedade, uma parte forte que a gente
teria de contato com a sociedade, justamente com a sociedade empresarial. É,
também sociedade. A gente fala de atividade comunitária e pensa muito em lidar
com

comunidades

carentes,

em

projetos

sociais.

É

também,

mas

não

exclusivamente.
(JAM)
A senhora já está entrando na resposta da segunda pergunta, que é a
complexidade dessa relação. Como que essa relação se torna, mais ou menos, qual
é o desafio para quem, por exemplo, está numa reitoria ou numa área que está
preocupada com essas posições, mais de inserção da universidade, quais são os
grandes desafios? A senhora já apontou dois, por exemplo, um é essa dicotomia,
não estabelecer uma distância ou não deixar que uma distância muito grande se
estabeleça entre a realidade da escola e a realidade do mundo empresarial, que foi
o que a senhora disse há pouco. A outra, essa preocupação da FEI de estar focando
muito mais no aspecto de pesquisa, dentro da política de ensino e pesquisa e
participação social. Existiria algum outro desafio gerencial que a senhora vê nesse
momento?
(RBFM)
Aqui, por enquanto, a gente está falando de gestão acadêmica.
(JAM)
Isto, exatamente, é sobre o ponto de vista da universidade.
(RBFM)
Mas mesmo dentro da universidade, eu diria assim, tem uma questão de um
contato com a indústria que realimente a pesquisa e o ensino, e tem uma outra
possibilidade, que é onde eu acho que a gente precisaria avançar em termos de
país, que é, a pesquisa, ela tem uma função para a universidade que é a geração do
conhecimento. Isso por si, para a universidade, tem valor. Na medida que a ciência
tem avançado, de forma muito rápida, principalmente, para a gente acompanhar o
desenvolvimento da ciência, a gente tem que estar dentro do processo. Então, tem
um aspecto de alimentação do conhecimento ao próprio corpo docente. Onde que
chega na relação com a empresa é o seguinte: a partir do momento em que a gente
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gera conhecimento, esse conhecimento passa, é duro falar que é produto, mas eu
posso disponibilizar esse conhecimento para que algum agente social transforme
isso em produto, processo, mas em riqueza. A universidade gera, ela faz a parte, o
nosso produto, digamos assim, seria o conhecimento. Você trabalha a partir do
conhecimento, você forma pessoas e você gera mais conhecimento. Então, aqui eu
estou falando de ensino e eu estou falando de pesquisa. Mas esse conhecimento, se
eu conseguir disponibilizar para alguma outra instituição, eu passo a ter aquele
conhecimento para alguém que gere riqueza para o país. É um terceiro aspecto
social o papel da universidade.
(JAM)
Que é gerar riqueza.
(RBFM)
É. Agora, gerenciar isso eu acho que ainda não é a nossa questão. Tem as
questões de propriedade intelectual. A gente gera um conhecimento que, em tese, é
público. O papel da universidade, embora a gente seja uma universidade privada,
mas olhando no aspecto bem amplo, a universidade gera um conhecimento que
deveria ser público, e daí a gente publica no tal dos papers. Quando eu vou
trabalhar com desenvolvimento de conhecimento que, de alguma maneira possa
gerar patente, por exemplo, ou produto. Se for gerar produto, aí a gente começa a
olhar para a questão de propriedade intelectual e de patente. Isso é uma coisa que,
tem universidades que parece que estão encontrando o caminho, a gente está
procurando, mas eu não acho que seja uma coisa já clara, essa questão do publicar
versus a questão do patentear. Mas tem caminho, tem que ter, a gente vai ter que
encontrar esses caminhos. Não acho que a gente vá parar de fazer pesquisa, ou
fazer uma pesquisa absolutamente independente do desenvolvimento industrial por
essas questões, eu acho que a gente tem que buscar. Então, eu acho que um dos
principais desafios é cuidar desse relacionamento publicar e patentear. Isso eu diria,
talvez, mais um desafio gerencial, mas eu acho que, também, falta, eu entendo
como desafio da relação, não diria nem de gerenciamento, mas da relação
universidade-empresa, é a questão do diálogo. Do diálogo no sentido assim: a gente
faz pesquisa, a indústria faz produto. Da pesquisa para o produto, tem um espaço.
Esse espaço depende da gente fazer uma pesquisa mais tecnológica, no caso da
gente aqui, de engenharia, mas também da indústria ter um centro de pesquisa dela.
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A gente não tem produto de prateleira na universidade. Não é papel da universidade
desenvolver produtos prontos para a indústria. Eu acho que é isso que a gente sente
quando a gente sente essa distância. A empresa acha que o que a universidade faz
está longe do que a empresa precisa, e a universidade acha que a empresa quer
produto de prateleira; falta esse alinhamento. Segundo o que a gente tem visto, ou
que tenha acontecido, acompanhado em termos de Brasil, e aí a gente olha, o
senhor deve conhecer, o senhor está fazendo pesquisa na área, aquele artigo
clássico do professor Brito Cruz, ali ele comenta muito. O próprio João Steiner, num
outro artigo sobre parque tecnológico, que é essa questão de ter pessoas
preparadas para a pesquisa dentro das indústrias, porque aí a universidade gera o
conhecimento, empresa, parte de marketing, comercial, produção, tem a visão de
colocar no mercado. Mas quem vai transformar conhecimento em produto, o modelo
que se tem no mundo não é universidade, são as empresas. Mesmo que aí entre
uma participação mais intensa da universidade, eu acho que é possível e é por aí
que os centros de pesquisa e tecnologia, os modelos que a gente tem visto fora
funcionam, pelo menos contam para a gente que funcionam. A gente nunca conta o
que não funciona nos modelos. Mas é o que tem funcionado, por exemplo, nos
modelos aí, os três nossos clássicos que são: Embraer, o Cenpes como Petrobras e
Embrapa. Agora, aí têm três questões que eu ousaria apontar para a sua pesquisa,
não para eu responder, que é o seguinte: as três, elas, de alguma maneira, são
empresas nacionais. Eu não sei se o senhor ficou até o fim da apresentação,
quando o professor [00:15:46] fez a intervenção, aquilo é fundamental. A gente não
vai fazer pesquisas se o dono do capital não quiser desenvolver no Brasil. Tem essa
questão, também. Então, os modelos que a gente olha para fora, eu sempre tenho
essa questão, essa dúvida de quem é o capital de quem faz pesquisa e
desenvolvimento? E aí não é uma questão de relação empresa-escola, é uma
questão de interesse. A gente passou por um país, por exemplo, quando eu me
formei, eu sou engenheira química, a Rodhia tinha um centro de pesquisas lá em
Campinas, no sítio de Paulínia, deles, que era um encanto. Aquilo foi se perdendo,
se jogou toda a pesquisa para a matriz, aquele centro de pesquisa que fazia
desenvolvimento de processos e produtos. Ao que eu saiba, se perdeu muito, eu
não acompanhei mais. E agora, a gente vê alguns movimentos de centro de
pesquisa mais globalizados, esse tipo de coisa. Então, eu não sei, ainda, por
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exemplo, como que o centro de pesquisa das montadoras, que a GM tem instalada
não é de pesquisa, é desenvolvimento, tem que tomar cuidado aí. Essa é a grande
diferença, a pesquisa ainda é feita lá na matriz, aqui tem centro de desenvolvimento.
E aí, se a decisão de uma grande multinacional é que a pesquisa seja feita na
matriz, não tem, não chega nesse nível de discussão nosso.
(JAM)
A empresa onde eu trabalhei 17 anos era bastante pragmática em relação a
isso. A [00:17:56] ela tem um centro de pesquisa maravilhoso no estado de Nova
Iorque e ela, basicamente, uma das atividades que ela se propõe e faz, é correr o
mundo. Ela tem gente na empresa especializada em recursos humanos correndo o
mundo, pegando os melhores cérebros para levar para dentro da empresa.
(RBFM)
Mas vai para lá, guarda lá e esconde lá.
(JAM)
Eles não trazem o centro de pesquisa para o Brasil, eles pegam os brasileiros
e levam para lá.
(RBFM)
Que é uma solução.
(JAM)
O centro de pesquisa lá parece que você está no ONU, porque tem gente de
todo lugar do mundo. Tem cientistas de todas as partes.
(RBFM)
O avanço da indústria farmacêutica é um outro modelo, é pesquisa, pesquisa
e pesquisa a farmácia. E é dentro da empresa, não tem muito a ver com
relacionamento. Eu desconheço, pode ser mau informação da minha parte, mas eu
desconheço pesquisas avançadas em universidades, nessa área. O modelo é...
(JAM)
Mesmo porque, aí entra o problema do capital, que é muito grande nesse tipo
de indústria.
(RBFM)
É um investimento muito grande me pesquisa, por isso que os medicamentos
têm um custo alto no lançamento, mas se perde muito, é um capital muito grande
investido.

126

(JAM)
É uma coisa interessante, também, só um ponto aí para a sua informação,
que nessa empresa onde eu trabalhei durante 17 anos, o esquema de pesquisa que
eles usam é envolver o cientista na pesquisa pura, juntamente com as áreas que
serão áreas operacionais daquela linha ou daquele possível produto que será
gerado nessa pesquisa pura. Então, você tem, no corpo de pesquisadores, além dos
cientistas específicos, no caso da área de química, ou seja lá o que for, você tem os
marqueteiros, você tem os engenheiros de processo, e você tem os advogados para
cuidar de como que eu vou produzir isso que eu estou inventando, como que eu vou
vender isso que eu estou inventando e, principalmente, como eu vou patentear,
como eu vou proteger esta invenção que está sendo feita.
(RBFM)
Faz todo sentido, desde o nascedouro. O que acontece? A gente corre o
risco, por exemplo, nessa área. Eu, como química, por exemplo, eu posso ir para um
laboratório de química orgânica e desenvolver uma rota de síntese, ou desenvolver
uma molécula, e ficar estudando o desenvolvimento daquela molécula sem conhecer
uma finalidade, é uma maneira. Quando você está olhando para o aspecto de... eu
preciso desenvolver uma medicação, sei lá, para dengue, eu vou construir minha
molécula com uma visão de mercado. Aqui, no caso, [00:21:07] uma doença e
dizer... mas tem todo um desenvolvimento que é bem isso, eu preciso do
conhecimento estritamente científico, e olhar para o mercado. É nesse sentido que
eu digo que essa parceria informal, para a gente já é uma boa alimentação. Eu
preciso olhar para fora, para saber, para direcionar aquilo que eu estou fazendo
dentro. Não que a gente não deva fazer pesquisa a fundo perdido, a universidade é
o espaço de fazer pesquisa sem saber para que serve. É importante isso. Eu tenho
um amigo que é pesquisador na USP, uma vez ele comentou comigo, falou: Rivana,
cuidado, o Thomas Edison não escreveu um projeto com o título de descobrir e
evento da luz elétrica. É da universidade o espaço de fazer pesquisa só pelo
conhecimento, esse espaço a universidade tem que ter, é parte do desenvolvimento
do conhecimento. Quem estudou micro-ondas não foi um projeto para forninho de
micro-ondas. A gente tem que ter esse espaço de não sei para que serve esse
conhecimento que eu estou gerando. Eu estou gerando conhecimento para
conhecer. Isso também é fundamental para a ciência avançar. Á partir do avanço da
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ciência, é que tem que ter um olhar, á partir desse meu conhecimento, eu posso
disponibilizar isso para gerar riqueza? Para gerar riqueza não só financeira, pode ser
um medicamento, pode ser qualidade de vida de uma população, pode ser conforto.
Também acho

importante

que

a

gente

consiga

identificar dentro

desse

conhecimento gerado o potencial de colocar para fora.
(JAM)
Acho que a gente conseguiu cobrir aqui mais uns três aspectos. Que bom, eu
fico contente e vejo que o senhor está me ajudando bastante. Nessa linha, quais os
canais que, hoje, existem, ou quais os canais que a senhora imagina que deveriam
existir, para que isso tudo que a gente está conversando pudesse acontecer? Qual o
tipo de relacionamento que deveria existir? Qual o tipo de meio? Eu estou aqui
tentando focar o formato, menos do que a parte, digamos...
(RBFM)
Conceitual. São os ambientes de inovações, isso conceitual. Os ambientes de
inovação, eles têm essa função de colocar os agentes em contato, quem gera
conhecimento e quem gera produto. Eu li aquele livro do Steve Jobs, aquela
biografia, não sei se o senhor chegou a ler. O começo dela, que eles crescem
naquele ambiente de vale de silício, a brincadeira está na inovação. É diferente da
gente, que a brincadeira da criançada ainda está em jogar bola na rua. Você vai
pensar em inovação só depois que você estiver fazendo faculdade de engenharia,
aqueles que vieram a fazer faculdade de engenharia. Aquilo foi o que me chamou
muito a atenção, eu não abri o livro em troca disso, mas é o nosso assunto, me
chama muito a atenção no livro essa questão do ambiente de inovação. Aí, vem
assim, se pensa em fazer as incubadoras de empresa, de viés tecnológico, os
parques tecnológicos, que é onde você põe os agentes trabalhando próximo. Sem
mudar o objetivo de cada ator, simplesmente conversando. E lógico, criando os
ambientes, também as estruturas administrativas. As agências de inovação, parece
que as agências de inovação têm essa função de procurar os pontos de contato. Aí
você está trazendo para um aspecto de um trabalho mais profissionalizado. Você
põe alguém fazendo a gestão disso, alguém ou um grupo de pessoas, órgãos.
Quem tem uma estrutura bastante interessante é a PUC do Rio Grande do Sul. Não
sei se o senhor já viu o trabalho do professor Aldir, lá na PUC do Rio Grande do Sul.
Eles criaram, justamente, esse ambiente de inovação, eles têm um parque
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tecnológico na própria universidade, em que eles têm o espaço físico para as
empresas, para centro de pesquisa e desenvolvimento, e um conjunto de alunos de
pós-graduação trabalhando o conhecimento e a pesquisa dentro da universidade, ou
com bolsa, mas é direcionada para o assunto de interesse da empresa que está lá
dentro.
(JAM)
Pensando, aqui, em termos de região, a senhora vê condição de criar alguma
coisa, de alguém pensar alguma coisa nessa linha?
(RBFM)
São as estruturas de parque tecnológico que a prefeitura quer montar. As
prefeituras, porque o que era para ser um polo, seria o conjunto de parques dentro
dessa linha do trabalho que a agência começou lá atrás, no próprio documento que
foi discutido naquela reunião de terça feira, era a criação do parque tecnológico para
mudar a vocação da região. Não mudar a vocação em si, mas de aportar tecnologia,
os parques tecnológicos e as incubadoras. Quando a gente discute parque
tecnológico aqui em São Bernardo, no meio das conversas eu acabei conversando
com um rapaz que estava trabalhando, o Marcos, que estava cuidando do projeto.
Quando a gente cria, por exemplo, se pegar o modelo lá da Embraer ou de São
Carlos, eu posso estar enganada na minha leitura, porque eu não conheço muito a
fundo o projeto. Mas eles tinham conhecimentos da universidade e não tinham o
parque industrial, só que tinham um aporte de conhecimento muito grande. Á partir
daqui, você direcionar o desenvolvimento de um parque industrial, á partir do zero é
sempre mais fácil crescer. Eu acho que para a nossa região tem um desafio, que é
trabalhar o aporte de conhecimento, mas num parque já consolidado. Os modelos
que eu vejo, e aí repito mil vezes, não é minha área de conhecimento os parques
tecnológicos, é a minha leitura externa. Os modelos que eu vejo me parece que
fomentam o desenvolvimento industrial da região. Talvez, a exceção seja a Embraer,
lá com São José dos Campos. São José já tinha lá a Embraer, e montaram um
parque tecnológico. Talvez, esse modelo seja o mais próximo do nosso, porque a
gente já tem um parque industrial bastante grande. A primeira questão aqui é o
seguinte: quem que precisa do aporte de conhecimento das universidades? Eu acho
que essa é a grande questão. Nós vamos para áreas novas do conhecimento, eu
não sei nos demais municípios, São Bernardo nós chegamos a discutir isso. Por
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exemplo, com a parte de aeronáutica, de defesa, é uma área nova para o município.
Eu não sei se quem vem vai abrir para pesquisa no Brasil, por que, de novo, nós
estamos falando num modelo de multinacional com centro de pesquisa, com alta
tecnologia que vem para cá. O que disso a gente gera de patentes, vamos colocar
patente como unidade de conversão, de conhecimento gerado para produto. Então,
eu acho que a gente precisa olhar primeiro assim: o que nós queremos no ABC?
Tem uma leitura daquele documento que é assim: a gente precisa repensar nossa
indústria. Era uma indústria intensiva de mão de obra, hoje não é mais. Mas, qual é
o aporte, aonde que essa relação universidade-empresa vai correr? O que nós
queremos? Nós queremos fomentar microempresas? Para quê? Nós queremos
trabalhar, sei lá, com fornecimento de autopeças? Nós vamos desenvolver uma
indústria aqui que seja base para petróleo e gás? Talvez seja aí uma boa, porque aí,
nós estamos falando de indústria nacional. Eu acho que precisaria pensar nessa...
(JAM)
Nesse ponto, né? Quem deveria ser, então, se existe... Vamos colocar da
seguinte fórmula, assim a gente consegue cobrir duas das questões, nesse caso, na
sua opinião, esse processo de relacionamento, quem seria o iniciador, o
incentivador, ou melhor, quem seria o líder, quem deveria, na sua opinião, ser o líder
desse relacionamento? Como que a senhora vê esse aspecto?
(RBFM)
Se for um relacionamento pessoal, uma determinada universidade, uma
determinada empresa, a liderança é uma questão de negócio. A gente está tentando
pensar num centro de... no instituto de pesquisa nosso, que possa trabalhar com
uma certa liderança esse processo. Mas sem pensar em política pública ou em
desenvolvimento regional; focado no negócio. Para ir para uma coisa de
desenvolvimento regional, a gente pode, ou qualquer universidade até pode assumir
para si o desenvolvimento de um parque tecnológico na sua área, ou nas áreas de
expertise que tem. É possível, eu reconheço aquilo que eu sei fazer, reconheço
aquilo que está na região, abro um espaço e crio um parque tecnológico. Têm
universidades assumindo essa liderança.
(JAM)
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Na medida em que a universidade assumiria essa liderança, quem, na sua
opinião, seria a contrapartida? Quem estaria do lado de lá, do lado da empresa?
Quem deveria estar? Qual é a figura?
(RBFM)
O responsável por P&D da empresa. Seria o diretor ou vice-presidente, o
doutor [00:34:03] vice-presidente o P&D, né? Embora seja mais D que P. O doutor
Pedro, por exemplo, é uma pessoa bastante presente na FEI. O doutor Pedro é exaluno, é isso que eu falo, ele é presente porque ele é ex-aluno. Agora, a gente
assinou o Pace com a GM. O Pace é um programa da GM, que para a gente ficou
assim: montagem de laboratório, mas na verdade, o objetivo é muito mais amplo, é
desenvolvimento de soluções automotivas globais, trabalho em grupo. Grupo assim:
aluno da FEI com aluno da Coréia, com aluno dos Estados Unidos, desenvolvimento
de produto, super, conceito, carro conceito, mas que gera ideia, e mais que isso,
forma pessoas abertas para o novo. Eu acho que tem um papel de informação muito
importante. Então, eles estão atentos a essa formação de pessoas, também, para
desenvolvimento, que é o ambiente.
(JAM)
Qual é a prioridade que a universidade dá às demandas de pesquisa e
desenvolvimento, gerada pelas empresas, se é que existem?
(RBFM)
Depende da universidade.
(JAM)
No caso, aqui da FEI.
(RBFM)
A FEI a gente faz o que é possível, a gente não é prioridade. Se a gente
entende que tem potencial de pesquisa, hoje, a gente está trabalhando com um
olhar mais interessado. Até por que, antes a gente não tinha, também, a
competência da pesquisa como temos hoje. Então, hoje, se a empresa nos traz um
desafio que a gente entenda que esteja dentro da nossa área de conhecimento, que
colabore com o grupo de pesquisa acadêmico, a gente está assumindo.
(JAM)
Ótimo, é a resposta que eu esperava. Em termos legais, em termos de
regulamentação dessa atividade, a senhora citou anteriormente aspectos que dizem
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respeito a patentes, todo esse aspecto mais formal do desenvolvimento de um
programa de pesquisa. Como que a senhora vê isso caminhando? Ou seja, lá atrás
a senhora citou o fato de quem é que vai ser o dono. Aliás, a senhora acrescentou
um item que eu achei muito interessante: quem paga? E na sequência: com quem
fica? Como que a senhora vê esse aspecto legal da situação? Se é que existe
alguma ideia, da sua parte, nesse sentido?
(RBFM)
A gente faz contrato com participação de quem é direito de quê, cláusulas de
sigilo, o que pode ser divulgado e o que não pode, divisão de direitos autorais,
cláusula de contrato entre as partes.
(JAM)
É muito comum assinatura de [00:37:47] de acordos de confidencialidade?
(RBFM)
É comum, eu diria que quase, não é comum que a gente faça contratos, não é
um volume de contratos. A gente não tem contratos de pesquisa em grandes
números ainda, queremos migrara para isso, sim. É objetivo nosso. A gente tem
modelos de contratos para começar a conversar, têm empresas, mas a gente está
construindo isso tudo ao longo desses últimos dois anos, que a coisa tem crescido e
que gente está estruturando a escola para isso.
(JAM)
Caminhando um pouquinho na nossa conversa, vamos focar agora um outro
aspecto que, no meu trabalho, eu tento verificar, que é o aspecto de credibilidade.
Quando se faz um processo de integração entre empresa e escola, pressupõe-se
que dois lados têm que ceder para tentar conseguir juntos um conhecimento
adicional. Existe aí toda aquela jogada, e eu vejo isso muito forte no lado
empresarial. Queria ter a ideia do lado acadêmico, como é que funciona esse
aspecto de credibilidade, ou seja, nos jogamos de cabeça nessa pesquisa, abrimos
o nosso coração, a nossa mente e vamos até o fundo na busca desse conhecimento
ou a senhora sente que existe, ou da parte da universidade ou da parte da empresa,
uma certa prevenção de caminhar. Ou esse caminho não é tão, assim, tranquilo, tão
seguro? Em outras palavras, por exemplo, citando uma linha de pensamento, como
é que a empresa reconhece o trabalho tecnológico da universidade?
(RBFM)
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Eu não sei dizer, não. Eu desconheço qualquer problema que a gente tenha
tido.
(JAM)
A senhora não vê isso como problema?
(RBFM)
É possível que tenha, mas, dentro daquilo que eu sei dos nossos recentes
contratos, que a gente está falando mais de pesquisa propriamente, se estabelece o
responsável aqui, se estabelece um responsável lá, e me parece que a coisa tem
fluido bastante bem. Desconheço, não me lembro de algum caso. Não é nem uma
questão de confiança, se as coisas não andam no ritmo que se espera. Mas, do
ponto de vista de conhecimento, a gente tem muito mais discussão no geral contrato
entre os jurídicos que entre os técnicos. Entre engenheiros todo mundo confia em
todo mundo, é perfil de pessoa.
(JAM)
Ainda

caminhando,

considerando

pesquisa

e

desenvolvimento,

especificamente pesquisa e desenvolvimento, como que isso se insere, a senhora já
respondeu, eu só quero ter certeza de que eu entendi. A sua ideia de que a área de
pesquisa e desenvolvimento se insere nessa relação universidade-empresa, na
medida em que exista essa possibilidade de utilização do conhecimento da empresa
e do conhecimento da universidade, e que exista alguns pontos em comum para que
esse trabalho possa seguir. É assim mesmo que eu entendi? O que a senhora
colocou foi de que universidade, ela tem suas capacidades, suas capacitações e têm
as suas especificidades. Está situada dentro de um parque, de uma região que
possui uma certa flexibilidade industrial, uma certa especificidade industrial. Na
medida em que essas duas realidades caminham juntas é que existe, então,
abertura para o trabalho de pesquisa e desenvolvimento. É isso que eu entendi ou
não?
(RBFM)
Para parceria. Pesquisa da universidade não olha só para parceria. A
pesquisa da universidade, lógico que ela acaba estando integrada ao ambiente,
porque ela vem da qualificação dos professores da graduação. A história da FEI é
um pouco diferente das universidades públicas. A gente é uma escola de graduação,
então, a partir da oferta da graduação que tem um certa relação com a região, você
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tem o corpo docente, mas o corpo docente é que está qualificado para determinadas
áreas

de

conhecimento.

Então,

as

áreas

de

conhecimento

não

vêm

necessariamente do externo, não numa parceria assim: eu só gero conhecimento se
a indústria me trouxer esse conhecimento. Eu gero conhecimento porque eu tenho
pessoas qualificadas em algumas áreas que a gente definiu como prioritárias. Lógico
que na definição das áreas, a região conta. A gente tem toda a parte de eletrônica,
automação, a parte de engenharia mecânica, mecânica automobilística. Mas até,
assim, automobilística é uma área difícil de pesquisa, até pela própria qualificação
de pessoas.
(JAM)
Aqui na universidade, vocês têm conseguido atingir os objetivos que vocês e
preconizam, nesse relacionamento, nessa parceria, com as empresas? Como que a
senhora vê isso?
(RBFM)
Na verdade, a gente não tem esses objetivos muito..., não é prioridade, a
gente não tem como meta, não tem um objetivo delineado como indicador, como
aquela coisa de prioridade. Então, o que a gente quer? A gente quer trabalhar,
manter o máximo de proximidade. Nesse sentido, eu acho que se a gente comparar
a FEI com vários outros modelos de universidade, eu diria que a gente atinge sim. A
gente tem um relacionamento, um diálogo bom com as empresas. Não significa que
a gente tenha atingido o ideal de relacionamento, estamos trabalhando nesse
avanço. É bom para aquilo que a gente tem de objetivo, não é o suficiente para
aquilo que a gente pensa. Nossos objetivos, por enquanto, ainda estão bem
modestos, mas com olhar bem maior.
(JAM)
Em termos de mecanismos de recompensa motivadores, o que existe, se é
que existe alguma coisa de um lado ou de outro, em termos de mecanismo de
recompensa, se existe? Como é que eles funcionam, esses motivadores desse
relacionamento, dessa pesquisa, dessa procura, dessa integração?
(RBFM)
Isso é, também, algo que a gente está discutindo bastante. As empresas
podem dar bolsa para professor. Se a gente fala de projeto parceria com Finep, tem
outra, cada um tem um aspecto. Se é professor aulista ele recebe por hora, por
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exemplo, se é professor da casa tem outras restrições. Nós não temos, ainda, bem
da verdade, essa resposta formulada do ponto de vista, mesmo, de contrato, de
legalidade. A gente ainda está trabalhando nos modelos, temos discutido muito isso.
(JAM)
Existe pesquisa encomendada?
(RBFM)
Sim.
(JAM)
E como é que funciona esse processo de pesquisa encomendada?
(RBFM)
Na verdade, é mais na área de desenvolvimento tecnológico do que pesquisa.
Se o senhor tiver, por exemplo, um problema na empresa que queira contratar um
professor nosso, que tenha conhecimento e expertise, ele pode desenvolver. De
maneira geral, por exemplo, o convênio com a Embraer é uma linha de pesquisa, é
uma área de conhecimento nosso que é interesse da Embraer. A Embraer trabalha,
tem professor da FEI, alunos de mestrado nosso, [00:47:40] Embraer. Eu não sei o
quanto isso é uma pesquisa encomendada, mas é uma necessidade da Embraer
que a gente está desenvolvendo em conjunto. É um modelo dentro do mestrado,
mas, também temos professores assim: que são contratados para desenvolver
solução para um determinado problema da indústria.
(JAM)
Mas esses professores são contratados em função de estar dentro do
ambiente FEI. É isso?
(RBFM)
Sim.
(JAM)
Não por uma característica, digamos, de consultoria pessoal?
(RBFM)
É quase uma..., professor tem a competência, o instituto de pesquisa
remunera esse professor normal. Por isso que a gente precisa olhar os dois
modelos. Se o professor é aulista, ele recebe por aula dada. A empresa vem e
contrata o professor para aquele projeto, desenvolvimento de projeto via FEI, ou
grupo de professores, prestação de serviços pelo nosso instituto de pesquisa. Outra
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maneira é aproveitar a estrutura de Pós-Graduação com bolsistas de mestrado. Os
dois modelos a gente tem trabalhado, com características diferentes. E eu entendo
que com níveis de desenvolvimento e pesquisa, também, diferenciados. Um é mais
pesquisa e o outro é mais desenvolvimento.
(JAM)
Qual é a avaliação que a senhora faz da formação e capacitação em pesquisa
e desenvolvimento dos dois lados da equação? Aqui é uma pergunta mais no
aspecto nosso, aqui, na nossa região, do que nós temos de indústria aqui, do que
nós temos de arcabouço acadêmico. Qual é a avaliação que a senhor faz do nível
dos atores? São bons atores? São atores que merecem ganhar Oscar ou é gente,
ainda, que tem que caminhar muito?
(RBFM)
Tem que caminhar muito. Aí vou para aquela linha do Brito Cruz, a gente
forma... o Brasil, em termos de..., a FEI está começando a formar doutores agora, a
gente não formou nenhum ainda. Mas o Brasil já tem formado bastante mestres e
doutores e, ainda, só se colocam praticamente dentro da academia. Então, a gente
precisa formar mais e precisa dessas pessoas fazendo pesquisa dentro das
indústrias.
(JAM)
Uma pergunta que me motivou a fazer o trabalho. E o inverso, como que a
senhora vê isso? A senhora está dizendo que falta inserção, nós formamos mestres,
formamos doutores, mas eles ainda ficam dentro da academia. Como que a gente
consegue levar eles de volta para a indústria, ou leva-los para a indústria?
(RBFM)
Parte da política industrial de fazer pesquisa. Quem tem uma política legal,
por exemplo, é a Braskem, capital nacional. A Braskem tem um grupo lá, a gente
tem ex-alunos lá com doutorado. Na [00:51:27] tinha um que saiu agora, com pós
doc. A indústria precisa olhar como valor para a empresa. Formação acadêmica,
formação científica, ela tem valor na medida em que a empresa vá fazer pesquisa.
Então, voltamos lá para o começo, ela tem que ter um setor de pesquisa aqui. Ela,
tendo um ambiente de pesquisa e desenvolvimento, a qualificação para pesquisa
passa a ter valor e aí, vão começar ou a qualificar ou a contratar. A gente, embora
tenha montado os programas de pós-graduação aqui, olhando para o público de

136

empresa, ao mesmo tempo a gente entende isso como uma boa resposta ter quase
todo mundo trabalhando em [00:52:24], é Mercedes, é Volks, é Scania, as
montadoras qualificando pessoal. Alguns projetos bastante acadêmicos, os novos
materiais, deformação de material, outros na área de engenharia de produção.
Começou muita gente qualificando na área de engenharia de produção, no
mestrado.
(JAM)
O que mais motiva a FEI para iniciar, manter ou aprofundar esse trabalho que
ela está fazendo?
(RBFM)
A gente faz a história da FEI. Quando, lá na apresentação, eu contei a história
da FEI, é porque é a nossa história, não conseguimos enxergar a escola de outra
maneira. É uma vocação, a gente mantém o conselho de curadores até hoje, é de
empresários, mas é vocação nossa, é perfil nosso. Tanto que o nosso grande
desafio ao montar as linhas de mestrado, sempre foi assim: nós não podemos, não
faz sentido a gente montar um programa de pós-graduação aqui, que vá concorrer
com o programa da Poli, porque lá é de graça e aqui é pago; começa daí. Por que
eu vou montar aqui alguma coisa para fazer o que eles fazem lá bem feito? Aonde
que encaixa o nosso programa de pós-graduação? E aí foi para essa linha, qualificar
pessoas para indústrias. Na verdade, a gente muda, muda, mas enxerga o nosso
papel com qualificar pessoas para a indústria. E a gente está falando aqui de
pesquisa e não sei o quê, mas a gente olha o qualificar pessoas para indústria,
também para assumir lideranças na indústria. É uma preocupação de formação não
só técnica, mas, humana. Uma formação mais ampla, porque a gente, aqui, está
falando só da questão de desenvolvimento e pesquisa.
(JAM)
Uma pergunta que não está aqui, mas que está me batendo aqui, eu gostaria
de ter a sua opinião. Como é que a senhora vê o aproveitamento de gente que tem
uma grande vivência na indústria, pela própria inserção na indústria, não teve a
possibilidade, digamos assim, de continuar os seus estudos além da universidade,
além do curso universitário regular, curso de graduação. E não teve a possibilidade,
então, de entender a tecnologia que está atrás de pesquisa, de trabalho científico,
de entendimento das realidades, de desenvolvimento, de conhecimento. Dou um
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exemplo para a senhora: um profissional que viveu seus trinta anos dentro de uma
empresa, que adquiriu uma série de conhecimentos, seria importante, na sua
opinião, que esse indivíduo voltasse para a universidade para ser, digamos assim,
absorvido pela academia e, ao mesmo tempo, que a academia absorvesse esse
conhecimento prático, vamos chamar assim, que ele traz da vida para o dia a dia?
(RBFM)
Depende de como ele cresceu lá dentro. A gente passou por um período no
Brasil que não se fez nada de desenvolvimento de engenharia. Então, a maioria das
pessoas acabou fazendo carreira, mas, numa área de gestão.
(JAM)
Isto, era essa a minha dúvida.
(RBFM)
A gente tem professores aqui que vêm de montadora. A questão é, pegar
uma pessoa que cresceu na indústria, com a prática de gestão, por mais que ela
tenha acompanhado o desenvolvimento tecnológico, eu não sei se ela serviria para
dar a parte de desenvolvimento tecnológico. Por exemplo, eu, sem sair da
universidade, já sofro a parte de softwares. Hoje, o seu projeto é feito quase tudo por
elemento finito, por software disso, por software daquilo. Então, quem viu isso
crescer, acompanhou paralelo, mas não acompanhou..., se a pessoa cresceu junto,
mesmo sem ter feito a pós-graduação, mas cresceu lá dentro, fez o curso, fez o não
sei o quê, e acompanhou tecnicamente isso, embora hoje não se aceite, o MEC não
aceita, tem que ter pós-graduação, aí é um caso à parte. Mas teria uma inserção
interessante. A questão é, que eu imagino assim, quem cresceu, cresceu na área de
gestão. Mesmo acompanhando o desenvolvimento tecnológico, não está apto a
ensinar o tecnológico.
(JAM)
Para encerrar, professora, um resumo. Quais são, então, os fatores
motivadores ou os fatores, na sua opinião, restritivos, os principais que motivam
essa relação empresa-escola? O que a senhora acha que mais motiva, e o que a
senhora acha que mais restringe? Quais são aqueles dois, três pontos cruciais
positivos e os dois, três pontos?
(RBFM)
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Eu acho que o que motiva é o valor que se tem dessa relação, o ganhaganha. Tem um potencial de ganho mútuo aí bastante grande.
(JAM)
E em termos de restrição?

(RBFM)
A falta de modelo, não saber fazer. Não „não saber fazer‟.
(JAM)
Não saber fazer eficientemente.
(RBFM)
É, exatamente. Fazer isso efetivo, o próprio diálogo entre as partes. Mas eu
acho que o potencial dessa parceria é para a gente olhar para as restrições e
trabalhar nelas para fazer a coisa acontecer, porque eu acho que é um potencial
muito grande.
(JAM)
E o filhote da pergunta, como última, mesmo. Quais são os fatores que, na
sua opinião, mais favoreceriam e mais prejudicariam esta relação na nossa região?
O que ajuda, aqui, o que é bom, o que vai favorecer empresa-escola trabalharem
juntos, e o que acontece nesse pedaço do mundo que atrapalha muito, na sua
opinião?
(RBFM)
É o modelo nosso. Eu não tenho isso muito claro, porque, por exemplo, a
gente sabe que as fornecedoras de autopeças precisariam, algumas, de um aporte
tecnológico. Mas a gente sabe, também, que tem a questão de comprar das
matrizes, dos contratos fechados. A gente já tem um arcabouço aqui de negócios,
que eu não sei desembaraçar e saber da onde puxar, eu não tenho essa visão. Ou
partir para uma coisa assim: vamos incubar empresas e vamos para uma área que
tenha um mercado mais aberto. Eu não sei, não conheço muito a cadeia de
polímeros e petroquímicos, que seria uma outra área. Eu não tenho clareza não,
dizer o que falta para a região.
(JAM)
E o que mais favorece aqui na região?
(RBFM)
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Contraditório isso tudo, o nível de escolaridade. Eu não tenho dados, mas eu
acho que o número de engenheiros que a gente forma na região, o número de
escolas de engenharia e tecnologia, de maneira geral, ele é bem significativo. E já
tem um parque, já tem todo um nível de industrialização bastante positivo. Mas para
essa relação, a situação do jeito que está, ás vezes é mais fácil você começar daqui
e construir, do que desfazer qualquer detalhezinho aqui. É essa visão que eu não
consigo ter clara.
(JAM)
Ok, professora. Eu agradeço muito, me comprometo, quando tiver terminado
o trabalho, trazer uma cópia. Me permita citar o seu nome nesse material, por favor.
E agradeço muito a sua disponibilidade.
(RBFM)
E se o senhor tiver dúvida sobre o que eu falei, eu não vou lembrar, mas está
gravado.
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APÊNDICE D - TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA COM O GESTOR DA UNIDADE
DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICOS NO ÂMBITO DA
ENTIDADE EMPRESARIAL – FIESP, SR. JOSÉ ROBERTO DAMASCENO MATOS,
DO DEPARTAMENTO DE MICRO, PEQUENA E MÉDIA INDÚSTRIA – DEMPI, DA
FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (FIESP)

Tempo total: 36m12
Participantes:
Entrevistador - José Antônio Massaroppe (JAM)
Entrevistado - Sr. José Roberto Damasceno Matos (JRDM)

Jose Antônio Massaroppe (JAM)
Nossa entrevista hoje, está sendo feita com o Sr. José Roberto Damasceno
Matos, do Departamento de Micro, Pequena e Média indústria, o DEMPI da FIESP.
O foco dessa nossa entrevista é o determinar a opinião de um representante da
entidade empresarial escolhida, sobre as políticas entre universidade e entidades
empresariais, sob o ponto de vista da FIESP. A data dessa gravação é 19 de
setembro e agora são 16hs45. A entrevista está sendo realizada na sede da
Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, localizada na Avenida
Paulista, número 1313, 5º Andar. Temos 25 perguntas que pretendemos fazer ao Sr.
Damasceno relacionadas com a minha dissertação de mestrado. O objetivo da
entrevista é o de tentar entende a visão que existe entre o que pensam as entidades
empresariais e o que pensa a escola, relacionada com a integração da relação
universidades e empresas. A visão que cada uma delas tem do problema e a forma
de superar essas divergências é o objeto do meu estudo. Outro aspecto é o de
entender essa realidade dentro da perspectiva regional, ou seja dentro da região do
Grande ABC Paulista. O segundo aspecto do meu estudo, é o estratégico e verificar
sob esse ponto de vista, como a relação universidade empresa pode ser melhorada.
Já o terceiro aspecto é o relacionar os dois anteriores com as propostas do plano
nacional de pós-graduação que apresenta propostas específicas no que diz respeito
a esse relacionamento. Baseado nessa entrevista e em uma semelhante a essa, que
realizarei com uma universidade que possua relacionamento bem resolvido com a
FIESP e que esteja localizada no Grande ABC, tentarei montar um material que
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mostre como que funciona essa parceria entre empresa e escola.

Para tanto

preparei uma relação de 25 perguntas que enviei anteriormente via e-mail ao
senhor, e gostaria hoje de conversar sobre as mesmas e ter a visão da FIESP sobre
essas questões. Pode ser que algumas dessas perguntas fiquem sem resposta por
parte da FIESP, por que não se enquadram na vossa prática empresarial, ou da
prática empresarial das empresas que a FIESP representa. Ou seja, capturar a visão
que a FIESP tem em relação ao assunto de parceria entre universidade e entidades
empresariais, mais objetivamente a integração do conceito ensino-pesquisa e a
pratica empresarial observada pela FIESP. Vamos então a primeira pergunta, como
a FIESP, vê seu relacionamento com o segmento Em termos de relacionamento com
o setor empresarial, como a FIESP vê seu relacionamento com o segmento
acadêmico? Como um processo planejado de troca de informações? Como
resultado de uma atividade planejada?
José Roberto Damasceno Matos (JRDM)
Para a FIESP, o relacionamento se faz na medida que se possam estabelecer
convênios de formação e de informação para o pessoal das empresas. No caso do
Dempi, esse aspecto é mais sentido no sentido da procura de cursos de formação e
palestras para os associados esse é um aspecto. A FIESP tem um grande know-how
do mercado e das necessidades de seus associados e procura realizar convênios
com universidades para suprir suas demandas. Nossa relação com a universidade
se dá dentro dos objetivos preconizados no nosso Programa de Integração e que
basicamente contempla programas de cursos, palestras, seminários e workshops, na
capital e no interior do Estado de São Paulo, programas de atendimento de
consultorias e assessorias técnicas, de forma coletiva ou individual, permitindo o
acesso à base de consultas, a estudos técnicos, teses, monografia, patentes,
intercâmbio de visitas, técnicas monitoradas dos serviços das Universidades para as
Micro, Pequena e Média Indústria, encontros e mesas redondas de empresários e
docentes para discussão de propostas de pesquisa e desenvolvimento de
tecnologia, banco de alunos interessados em atuar em programas pontuais nas
pequenas e médias indústrias, pesquisas tecnológicas em parceria entre pequenas
e médias indústrias e a universidade
(JAM)
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Praticamente o senhor já respondeu minhas 3 primeiras perguntas nessa sua
resposta, ou seja, a questão do relacionamento, a questão do processo gerencial e a
questão relacionada com o processo de cooperação universidade empresa. Vamos
então explorar outro aspecto dessa relação, sempre sob o ponto de vista da FIESP.
Como se pode estabelecer uma relação mutuamente proveitosa, quando se fala do
relacionamento [00:08:32] entre a FIESP e as universidades, e mais particularmente
aquelas universidades situadas na região do Grande ABC Paulista?
(JRDM)
A relação mutuamente proveitosa só existirá quando os objetivos da indústria
estiverem refletidos nos currículos acadêmicos das universidades. Recentemente a
FIESP teve que insistir com a academia no sentido de conseguir ver incluído no
currículo dos cursos universitários no campo da gestão de matérias relacionadas
com a questão ambiental. Isso era uma demanda que as empresas vinham pedindo
que a FIESP, se posicionasse junto às universidades, com as quais mantemos
convenio, para que isso se tornasse realidade.
[interrupção na entrevista provocada pelo serviço de agua e café oferecidos durante
a entrevista 00:09:56]
(JAM)
Grato senhor Damasceno pela gentileza e amabilidade com essa água e café.
Vamos prosseguir. Outro aspecto que gostaria de ouvir a posição da FIESP é aquele
que diz respeito à visão da FIESP em relação ao processo de cooperação com as
universidades?
(JRDM)
Existe uma preocupação legítima da FIESP com os seus associados no
sentido de capacitá-los a exercer suas funções em igualdade de condições nesta
economia globalizada que vivemos hoje. As grandes empresas tem um pensamento
globalizante, e possuem recursos de suas matrizes para realizar esse trabalho, já no
caso das pequenas e médias empresas, sabemos que o segredo do sucesso delas
se dará na capacidade de atender as demandas locais para poder ganhar economia
de escala no mercado externo, por isso o processo de cooperação com as
universidades pode ser um das formas que as empresas podem se utilizar para
melhorar a sua competitividade.
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[interrupção na entrevista provocada por atendimento de telefone celular por parte
do Senhor Damasceno].
Me desculpe por ter que atender esses telefonemas, mas é que teremos o
sétimo congresso da micro e pequena indústria, organizado pela FIESP, no próximo
dia 10 de outubro, e sou o encarregado da organização desse evento e, portanto,
peço desculpas pelas interrupções. Inclusive gostaria de convidar o professor para
participar desse evento, que abordará temas que creio serão do seu interesse. O
tema do congresso será: Da Sobrevivência à Excelência e abordará temas sobre o
cenário econômico, tendências e oportunidades para as pequenas e micro
empresas. Especificamente teremos painéis para discutir a gestão de pessoas
alinhada à estratégia das micro e pequenas empresas, o financiamento para o
crescimento das empresas, falaremos também sobre a inovação como processo
para agregar valor aos negócios e finalmente será abordado o tema do comércio
eletrônico e mídias sociais e de como as micro, pequenas e médias empresas
poderão se utilizar desses instrumentos como alavanca comercial de seus negócios.
[00:21:05] Como o senhor pode ver, professor Massaroppe, creio que a sua
participação neste evento será muito conveniente.
(JAM)
Realmente são temas interessantes, e vou verificar sobre a possibilidade de
estar com os senhores nele. Voltando a nossa entrevista e usando o congresso que
o senhor acabou de mencionar como um exemplo do tema que pretendo abordar em
seguida, pergunto quais são os canais de comunicação mais efetivos que existem
na relação U-E?
(JRDM)
Os canais de comunicação entre universidade e empresa tem que estar
baseados na realidade do mercado. As empresas podem competir a partir do
desenvolvimento de tecnologia local e adaptação de tecnologia importada, por isso a
comunicação deve precisa existir em todos os níveis e em todas as formas. Quero
esclarecer, entretanto, que temos um longo caminho a percorrer neste campo.
(JAM)
Como assim, o que o senhor quer dizer com a sua última afirmação?
(JRDM)
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No ponto de vista da FIESP, a relação da universidade conosco ainda é muito
incipiente. Nós vemos a universidade muito distante da realidade do dia a dia das
empresas. O nível e conteúdo programático dos cursos não correspondem a
realidade vivida pelas micro, pequenas e médias empresas. Muitas vezes nós
mesmos é que temos que solicitar a inclusão de um item específico nos programas
de ensino, como foi o exemplo o caso do tema sustentabilidade. Esse tema só
entrou no curriculum de algumas universidades após muita insistência nossa.
(JAM)
Entendo, é concordo que devamos nos aproximar cada vez mais para
aumentar

a

competitividade

das

empresas.

Aproveitando

esse

tema

de

comunicação, gostaria de entender como a FIESP vê a designação dos líderes do
relacionamento universidade-empresa. Mais especificamente, quem são eles, na
vossa opinião?
(JRDM)
Como já me referi durante nossa conversa, os líderes desse relacionamento
na nossa experiência são os gestores das duas organizações que estão mais em
contato com o mercado, e com as necessidades de cada lado.
(JAM)
Mudando um pouco o foco da nossa conversa, gostaria agora de entender
como a FIESP vê o aspecto legal da relação universidade empresa. Aqui estou me
referindo a itens como, por exemplo, o da propriedade industrial.
(JRDM)
O direito à propriedade industrial é um campo que temos que caminhar muito,
ainda. Na FIESP esse é um dos assuntos que estão permanentemente na pauta de
discussão e análise, pois implica além de um entendimento de todas as partes
envolvidas no processo, em um trabalho jurídico institucional, aonde os governantes
tem um papel muito importante, e precisam de amparo técnico que pode ser
fornecido pelas partes da relação universidade empresa. Outro ponto que gostaria
de abordar é que quando se trata de aspectos legais da relação de empresas com
academia, a FIESP avalia muito o aspecto de credibilidade entre as partes e esse
assunto me remete a minha resposta ao assunto de PI. Normalmente não me parece
haver problemas no trato desse tema, pois nos dias atuais o tema de pesquisa e
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propriedade industrial tem um tratamento e proteção jurídicos, muito bem
estabelecidos.
(JAM)
Grato pelas respostas e de alguma forma o senhor cobriu não só a pergunta
que eu fiz, mas também se antecipou a questão seguinte. Então vamos abordar
agora o estímulo de reconhecimento acadêmico do trabalho tecnológico das
empresas e vice versa. Qual a posição da FIESP a esse respeito?
(JRDM)
Aqui está outro aspecto em nossa relação com as universidades que precisa
ser melhor definido, nos seus vários aspectos, tanto os éticos, quanto os
econômicos, os motivacionais e mesmo os jurídico-legais. Temos trabalhado com
programas de incentivo a estudantes e pesquisadores, porém existe uma
preocupação nossa em aperfeiçoar esse sistema. No caso da região do Grande
ABC, temos trabalhado muito com várias instituições de ensino superior com
excelentes resultados. Esse é o caso do nosso relacionamento com a FEI, a Mauá, a
Fundação Santo André e a Metodista.
(JAM)
Agradeço muito a sua participação nesta minha entrevista e faço uma última
pergunta, com o intuito de ouvir da FIESP quais fatores motivadores e os restritivos
na relação da FIESP com a academia?
(JRDM)
Sem dúvida o que motiva a FIESP a perseguir essa relação com academia é
o fato de entendermos que a universidade pode ajudar a melhorar a atuação de
nossos associados, porém volto a dizer que essa relação está muito aquém do que
poderia ser. Peço desculpas por ter sido um pouco econômico em minhas respostas,
mas como lhe disse e o senhor pode observar estamos numa correria aqui, por
causa do congresso e não pude lhe atender bem. Porém se ficarem dúvidas o
senhor pode me ligar para esclarecer.
[interrupção na entrevista provocada por atendimento de telefone celular por parte
do Senhor Damasceno].

