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A trajetória das políticas públicas de CT&I no Brasil evidencia a priorização de setores 

econômicos para lidar com a limitação de recursos para o financiamento de projetos. Nesse 

contexto, torna-se premente a convergência entre os recursos alocados por órgãos financiadores de 

projetos e as demandas da indústria.  A análise dessa convergência configura o objetivo geral da 

pesquisa, na qual se trabalhou com foco em dois objetivos específicos: (1) identificação do perfil 

dos projetos contemplados pela agenda federal de fomento público em CT&I e (2) verificação da 

aderência do perfil dos projetos contemplados às prioridades e tecnologias-chave identificadas no 

Programa de Desenvolvimento Industrial Catarinense (PDIC). A implementação do primeiro 

objetivo deu-se por meio de um levantamento documental junto à Plataforma Aquarius, uma 

plataforma de governo eletrônico criada pelo governo federal com o objetivo de disponibilizar à 

sociedade dados relacionados aos investimentos em programas, projetos e instrumentos nacionais 

de CT&I. A delimitação desse levantamento envolveu a aplicação dos seguintes filtros na busca 

dos projetos financiados: Agência: FINEP; Ano de Início: 2010 - 2015; Categorias: Apoio à 

inovação tecnológica nas Empresas; Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento 

Social; Pesquisa, desenvolvimento e Inovação em áreas estratégicas; e Subvenção; Distribuição 

Regional: SC; Tipo de Instrumento: Chamada Pública e Subvenção.  

Aplicados os filtros, chegou-se ao montante de 20 projetos financiados. A análise dos dados 

apontou a predominância de recursos destinados a universidades, cujos projetos correspondem a 

70% do número total.  Do montante de R$ 41.133.599,54, 59% foram alocados em projetos cujas 

instituições proponentes são universidades, 19% em fundações e institutos de pesquisa e apenas 21 

% em empresas. Frente a esse cenário, os objetivos específicos inicialmente delineados passaram 

por uma adequação.  Entendeu-se que para verificar a aderência do perfil dos projetos 

contemplados às prioridades do PDIC, seria necessário antes compreender como se deu o processo 

de cooperação e transferência dos conhecimentos produzidos pelas universidades para o setor 
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industrial. A partir de então, uma nova etapa de levantamento bibliográfico foi iniciada sob o 

prisma teórico da cooperação universidade-empresa.  

Para construção da base teórica, buscou-se a literatura especializada por meio de buscas nas 

bases de dados disponíveis no portal CAPES. Além de autores clássicos como Viotti (2003), 

Freeman e Soete (2008), Nelson (2006), Tidd, Bessant e Pavitt (1997), Perkmann (2013), Plewa 

(2013), e Suzigan e Albuquerque (2008), buscou-se trabalhos específicos entre os anos de 2015 e 

2017, como forma de atualização no tema. Utilizou-se como termos de busca no título dos artigos 

a cooperação U-E, seus canais de interação, as barreiras e os fatores de sucesso na colaboração, e 

o processo de transferência de tecnologias. A busca inicial obteve cerca de 30 resultados e após a 

aplicação de filtros chegou-se a 12 trabalhos relevantes para a pesquisa. Esta revisão evidenciou 

que as conquistas recentes do Brasil na busca de uma estratégia de desenvolvimento baseada em 

CT&I, colocaram o país como um ator global emergente na economia baseada no conhecimento 

(ARBIX; CONSONI 2011). No entanto, a natureza de um sistema imaturo de inovação ainda 

prevalece na economia nacional, inclusive em termos de colaboração U-E (DE MORAES, 2017; 

RAPINI et al., 2009; FERNANDES et al., 2010; CHAVES et al., 2016).  As motivações dos 

pesquisadores para participar da cooperação U-E são heterogêneas. Diante da escassez de 

financiamento público, a cooperação com a indústria pode ser motivada pela necessidade de 

encontrar recursos complementares para financiar o projeto acadêmico, através de recursos para 

equipamentos, laboratórios, material e estudantes. As universidades e as empresas enfrentam 

grandes desafios ao tentar trabalhar em parceria. Os desafios são decorrentes de diferenças entre 

culturas organizacionais, horários, agendas ou estilos de gestão (BSTIELER; HEMMERT; 

BARCZAK 2015; BOWER, 1992; GEORGE; ZAHRA; WOOD, 2002). Além disso, barreiras 

burocráticas associados aos mecanismos de acesso aos fundos estruturais, que se relacionam com 

os aspectos da formulação de políticas, precisam ser superados (FARINHA et al., 2016). Assim 

como as barreiras em relação à limitação dos recursos (RAMLI et al., 2015), infraestrutura, falta 

de transparência na negociação da propriedade intelectual (BSTIELER et al., 2015), diferenças 

culturais e institucionais (BRUNEEL et al., 2010), barreiras regulatórias (JACOBSSON; 

KARLTORP, 2013) e distância geográfica (D'ESTE et al., 2013), a literatura trata de fatores que 

reduzem as barreiras. No estudo conduzido por Bstieler, Hemmert e Barczak (2015), é citada a 

confiança entre os parceiros colaboradores para o estabelecimento de uma colaboração bem 

sucedida. Segundo Ramli et. al. (2015), a experiência também é fator importante. A partir da base 

teórica, pode-se dizer que os processos de transferência de conhecimento constituem elemento 

chave na difusão das inovações. No Brasil, há uma crescente importância do tema no campo 

acadêmico (CLOSS et al., 2012). Entretanto, os avanços necessários exigem, segundo Rennó et al. 

(2016), a união de esforços para superar as dificuldades do processo de apropriação dos resultados 

das pesquisas no setor produtivo.  

Construída a base teórica, a pesquisa terá continuidade em campo, com foco na 

compreensão do processo de cooperação e transferência dos conhecimentos produzidos a partir dos 

projetos financiados. A abordagem da pesquisa será qualitativa. Serão entrevistados os 

coordenadores dos projetos financiados.  Essa fase será executada no segundo semestre de 2017 e 

seguida das análises que permitirão a conclusão da pesquisa em 2018.  


