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Abstract: The rapidly changing global industrial environment is forcing companies the 
improve their competitiveness through investment in more advanced technologies and in 
innovation. On of the ways to accelerate the development of high technologies begins with 
the co-operation university-industry which makes the creation and development of new 
technologies. The technology transfer, have been considered, in several studies on the 
subject, as one of the most effective, useful modalities to revert the present backward 
technological state of industry. However, there are many factors inhibiting the technology 
transfer. In fact, in a few occasions have the universities established mechanisms and 
instruments to generate the economic impacts expected from the research. This paper 
intend showing some aspects about the technology transfer university-industry. Thus 
contributing to the understand of the barriers and of the successful factors inherent in 
technology transfer and propose some actions and mechanisms to become the relation 
between the university and the industry more dynamic. 
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1 Introdução  
 
 O colapso econômico da antiga União Soviética e as intensificações das pressões 
competitivas geradas pela globalização das economias dos países industrializados, 
provocaram uma mudança nos objetivos das políticas de C&T. 
 “Neste sentido, as políticas nacionais de C&T estão se tornando cada vez mais 
comprometidas com o planejamento e o gerenciamento das atividades econômicas”  
(WEIS, 1995:2). 
 Segundo WEISS (1995), com o fim da Guerra Fria, as prioridades de defesa 
deixaram de dominar a política tecnológica norte-americana. Como decorrência, verifica-
se uma tendência no sentido de reduzir-se consideravelmente os orçamentos de P&D na 
área de defesa. Além disso a tecnologia utilizada nas aplicações militares têm se situado 
em áreas de domínio das tecnologias comerciais, especialmente no caso das tecnologias de 
informação e de telecomunicações. 



 Por outro lado, a intensificação da competição internacional tem forçado a rápida 
absorção de tecnologias pelos setores produtivos como forma de aumentar a qualidade dos 
produtos e a eficiência dos processos produtivos. Há hoje, um reconhecimento que o 
desempenho econômico nacional, num contexto de competição globalizada, depende 
fundamentalmente do grau de utilização das bases existentes de tecnologia, e de 
treinamento profissional e científico. 
 A competitividade é, hoje, profundamente determinada pela capacidade de inovar e 
explorar efetivamente o potencial econômico dos avanços tecnológicos. 

Segundo RANGEL (1995), neste contexto, a prioridade da política de C&T deverá 
ser a de privilegiar a absorção e a difusão de novas tecnologias pelo setor industrial e em 
outros setores da vida nacional. 

“Nas últimas décadas, o processo de transferência de tecnologia tem sido 
amplamente utilizado, especialmente pelos países em desenvolvimento, como forma de 
modernizar e aumentar a competitividade de suas economias. E, no cenário atual, marcado 
pela globalização dos mercados e pela dura concorrência local e internacional, as empresas 
precisam tornar-se ainda mais ativas”  DAHAB (1995:25). 
 A transferência de tecnologia corresponde a um processo de transferência de 
conhecimentos e de competências específicas, desenvolvidas a partir da realização de 
pesquisas, que tem por finalidade promover a capacitação tecnológica das empresas 
receptoras. 
 Nos países de industrialização mais recente que se esforçaram para montar uma 
infra-estrutura de P&D, ao mesmo tempo que investiam numa industrialização rápida e 
intensa, o sistema nacional de pesquisa enfrenta, na avaliação de seu desempenho, 
dificuldades ligadas à tradicional separação institucional entre os setores de pesquisa e a 
base produtiva estruturada a partir de uma dinâmica de incorporação de tecnologia 
externa”  (BELL, 1993 apud MACULAN, 1995:5). 
 As práticas de parcerias regulares, entretanto, são difíceis de promover a 
capacitação tecnológica, por falta de mecanismos adequados e canais regulares e eficientes 
de circulação das inovações. 
 Portanto, promover, de maneira sistemática, a aplicabilidade dos conhecimentos 
desenvolvidos pelas pesquisas acadêmicas à produção industrial tornou-se uma 
preocupação permanente  no apoio à inovação e à competitividade. Integrar a pesquisa 
realizada pelas instituições de ensino e pesquisa à dinâmica produtiva, através de 
mecanismos eficientes, aparece como imprescindível no atual contexto de globalização e o 
conseqüente aumento da competitividade das indústrias nacionais e estrangeiras. 
 
2 Inovação Tecnológica 
 
 Segundo DUNKEL (1998), as nações industrializadas tem intensificado 
consideravelmente a promoção das atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e 
especialmente a inovação. 
 PORTER (1985), relata que, qualquer inovação tecnológica praticada por uma 
firma pode ser considerada como algo muito importante, porque ela representa progresso e 
afeta toda a extensão da cadeia de valor da firma.  
 PORTER (1985) apud LEMOS (1998), defende a idéia de que a inovação 
tecnológica conduzirá a empresa a ter vantagens competitivas pois ela reduz os custos, 
através da facilidade de fabricação ou simplificação da logística; e aumenta a 
diferenciação, desenvolvendo novos produtos ou melhorando os já existentes nas suas 
especificações, qualidade ou flexibilidade. 

Entretanto, de acordo com DAHAB (1995), o significado de inovação tecnológica é 
diferente de invenção, sendo este último, a concepção intelectual de novos produtos ou 
processos, bem como de modificações nos já conhecidos, o que resulta de esforço criativo 



deliberado. A invenção se apresenta como idéia, esboço ou modelo, em diferentes graus de 
desenvolvimento, sobre produtos novos ou modificados (invenção de produto); ou de 
regras, procedimentos e meios técnicos novos ou modificados para a obtenção de bens e 
serviços (invenção de processos). 
 “Inovação tecnológica é a incorporação de novos conhecimentos tecnológicos às 
atividades produtivas. É a invenção sendo aplicada efetivamente na prática. A inovação 
pode referir-se a produtos e processos produtivos. No primeiro caso, trata-se da introdução 
de novos produtos no mercado, ou de alterações em produtos conhecidos, a partir de um 
avanço no conhecimento tecnológico. A inovação de processo é a introdução de novos 
processos produtivos, bem como de aperfeiçoamento em processos existentes, para 
modificar as condições de operação de unidades produtivas instaladas”  (DAHAB, 
1995:54). 
 DAHAB (1995), ainda discute que o desenvolvimento de processos e produtos 
tecnológicos atualizados (eventualmente inovadores) é um dos principais pilares para uma 
empresa ganhar vantagens competitivas no atual cenário globalizado, pois, permite à 
empresa manter-se nas proximidades da fronteira do conhecimento, respondendo às 
contínuas mudanças exigidas pelo mercado. 

Por conseguinte, o processo de inovação tem um de seus eixos sustentado pelo 
estado atual do conhecimento humano, correndo em paralelo, a utilização econômica e 
social deste conhecimento. “Atividades de pesquisa e desenvolvimento apoiadas por 
informações técnicas já disponíveis, fomentam o processo inventivo, gerando soluções 
que, com ou sem adaptação, colocam novos produtos nos mercados”  (DAUDE, 1984 apud 
VIEIRA 1995). 
 Deste modo o processo de inovação tecnológica requer recursos humanos aptos a 
gerar novos conhecimentos e com capacidade de transmitir esses conhecimentos na 
prática; e ciência e tecnologia com base no desenvolvimento industrial. 
 Portanto como SCHWARTZMAN (1985) descreve que o sistema universitário é o 
maior depositário de competência profissional e das tradições de trabalho científico e 
tecnológico que existem no país; no atual processo de inovação, são fundamentais as 
interações entre o mercado e o progresso técnico, através de novas formas de associação 
entre empresas - as alianças estratégicas - e destas com a universidade e institutos de 
pesquisa, para o desenvolvimento conjunto de tecnologias e com elas as inovações 
tecnológicas. 
 
3 Transferência de Tecnologia 
 
 “Tecnologia é um grupo de conhecimentos e técnicas, especialmente aquelas 
baseadas nos princípios científicos, aplicados para uma determinada atividade” (LEMOS, 
1998). 
 Portanto, “transferência de tecnologia é o deslocamento de uma conjunto de 
conhecimentos e práticas tecnológicas de uma entidade para outra, incluindo as diversas 
etapas componentes do processo.” (NETO, 1983:362). 
 Segundo MACULAN (1995), a transferência de tecnologia da pesquisa para a 
indústria é um processo complexo que envolve uma troca recíproca de informações entre 
os parceiros. Diferentemente do contrato de transferência de tecnologia que ocorre entre 
duas empresas, o objetivo da transferência não é necessariamente a produção industrial 
imediata de um novo produto, mas a aquisição de um conjunto de conhecimentos que só se 
concretiza através as realização conjunta de atividades de pesquisa. 
 As instituições de pesquisa, embora vistas como fornecedoras de conhecimentos 
para as empresas receptoras, recebem também um conjunto de informações sobre 
determinados problemas técnicos que são indispensáveis para orientar a formulação das 
questões de pesquisa e a busca de soluções. 



 De acordo com ZAGOTTIS (1995), a viabilidade dos processos de transferência de 
tecnologia depende, no entanto, que as empresas receptoras de tecnologia disponham de 
um conjunto mínimo consolidado de competências em engenharia. A capacitação 
tecnológica é, pois, uma condição necessária para que a transferência de tecnologia se 
consolide. 
 As modalidades de transferência de tecnologia entre universidades e empresas 
referem-se a um conjunto de relações como transferência de conhecimentos formalizados e 
codificados; intercâmbio de pessoas; estágios de estudantes trabalhando no projeto de 
pesquisa nas empresas, monitoração da implantação e operação de novas plantas, serviços 
de consultoria, entre outros. Mesmo tendo capacidades de P&D internas, as empresas não 
se tornam independentes das fontes de conhecimentos científicos para inovar. Elas 
precisam se apoiar sobre uma cooperação regular com pesquisadores especializados para 
assegurar a formação complementar de seus próprios pesquisadores e acabam gerando uma 
demanda permanente para mais recursos tecnológicos. 
 Para NETO (1983), entre o laboratório de pesquisa e o sistema produtivo, uma 
inovação tecnológica requer tratamento e processamento especiais, para tal concorrendo 
diversos atores. Cada um deles desempenha papéis específicos necessários ao processo de 
transferência, funcionando como “transdutores” , possibilitando que as informações de 
mercado e de operação comercial como um todo sejam transformadas ou traduzidas em 
problemas de engenharia, de desenvolvimento de processo, de ensaios de laboratório, etc. 
 A Figura 1, a seguir, mostra os principais atores, quais sejam a empresa produtora, 
o fabricante de equipamentos, o instituto de pesquisa, a empresa de engenharia e a 
universidade. 

Figura 1 - Os Atores do Processo de Geração e Transferência de Tecnologia 
Fonte: NETO (1983:363)  

 
 Segundo REINHART & SELTER (1998), existem muitos benefícios para ambas as 
instituições, universidades e empresas, que usufruem destes modelos de transferência de 
tecnologia.  

Para as empresas, os modelos fornecem: 
• aumento do pessoal cientificamente treinado; 
• uma janela para o futuro da tecnologia; 
• oportunidades para os empregados aumentarem suas bases de conhecimento; 
• aumento do acesso à propriedade intelectual, patentes, e publicações, e 
• acesso aos laboratórios, faculdades e outros recursos destas instituições. 
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Para as universidades, os modelos fornecem; 
• uma alternativa para o declínio dos fundos governamentais; 
• expansão nas oportunidades de aprendizado dos estudantes; 
• aumento das publicações e patentes, e 
• oportunidades para consultarem-se fora da academia. 

 
4 Obstáculos na Interação Universidade-Empresa 
 
 Segundo VEDOVELLO (1998), um ponto importante é que as universidades e as 
empresas são entidades diferentes. “Elas diferem consideravelmente na natureza e 
objetivos de suas atividades”  (PAVITT, 1993 apud VEDOVELLO, 1998). 
 As universidades tem como missão, a formação de recursos humanos e a realização 
de pesquisas de caráter eminentemente exploratório, que complementam essa tarefa e 
aumentam o nível geral de conhecimentos disponíveis para a sociedade. As universidades 
buscam a qualidade das pesquisas e a ampla divulgação dos resultados obtidos. As 
empresas visam ao lucro e, para tal, selecionam criteriosamente os projetos nos quais 
deverão se engajar, segundo sua potencialidade comercial, risco e retorno econômico-
financeiro. Todas as informações relevantes são cuidadosamente resguardadas de seus 
concorrentes. Assim, a empresa, em oposição à universidade, é fechada quanto a 
informações e estritamente seletiva quanto a sua utilização. 
 A tabela 1 ilustra a distinção dos propósitos e resultados dados pelas universidades 
e indústrias para o desenvolvimento das pesquisas dentro de seus ambientes. 
 

Aspectos Técnicos Universidades Indústr ias 
Foco do P&D Pesquisa básica Pesquisa aplicada 

Fundamento Básico Avanço do conhecimento Aumento da eficiência 
Propósito Novas idéias Lucros 

Características Centralizada nas idéias Centralizada no produto 
Estrutura Aberta Fechada, confidencial 
Avaliação Pelos pares Pelos patrões 

Reconhecimento Reputação científica Aumento do salário 

Tabela 1 - Diferenças entre a Pesquisa Acadêmica e a Pesquisa Industrial 
Fonte - (PARKER, 1992 apud VEDOVELLO, 1998) 
 
 Para TORKOMIAN (1997), um dos principais obstáculos reside no fato de que os 
prazos fixados pela universidade são maiores do que aqueles que interessam à indústria e 
por isso haveria uma “ incompatibilidade  de objetivos”  para o desenvolvimento de ações 
conjuntas. 
 Segundo VOGT & CIACCO (1995), as universidades, por outro lado, presas a uma 
máquina burocrática e a um emaranhado de normas, além de não terem tradição no 
desenvolvimento da pesquisa tecnológica, carecem de solidez institucional necessária a 
uma interação positiva com o setor empresarial. 
 
5 Mecanismos de Interação Universidade-Empresa 
 
 Pretende-se aqui ilustrar o que tem sido feito nas universidades brasileiras para 
promover o relacionamento com empresas. Os mecanismos abaixo fazem parte das 
universidades estaduais paulistas que, dentro do quadro de universidades públicas, têm 
desempenhado papel de destaque. 
• Disque tecnologia/USP - DT - USP 
 O projeto Disque tecnologia faz parte do programa de cooperação universidade-
empresa da USP. Segundo MORAES & STAL (1994:109), é um mecanismo informal de 



consulta e atendimento a micro, pequena e média empresa, cujo objetivo é selecionar 
problemas específicos de natureza não somente tecnológica, mas também administrativa, 
gerencial, mercadológica, de aprimoramento profissional, de relação de trabalho e de 
difusão cultural. Por qualquer meio - mas, em geral, o telefone, ou o fax - a empresa ou o 
empreendedor contata a equipe do DT-USP, que codifica o problema apresentado, 
identifica a potencial fonte de sua solução - que pode ser uma empresa júnior, um 
estudante de pós-graduação ou um docente - e acompanha o seu atendimento. Alguns casos 
são repassados para especialistas externos. 
• Escritório de Transferência de Tecnologia/ UNICAMP - ETT 
 O ETT subordina-se à pró-reitoria de extensão e assuntos comunitários da 
UNICAMP. Suas principais ações segundo MORAES & STAL (1994:110) são: 

• levantamento e divulgação do potencial tecnológico da universidade; 
• divulgação, no âmbito da universidade, da demanda do setor produtivo por 

conhecimentos científicos tecnológicos; 
• intermediação de acordo de transferência de tecnologia, de prestação de serviços 

tecnológicos, de consultoria e de treinamento especializado, e 
• assessoria jurídica na interação com o setor empresarial e na formulação de pedidos 

de privilégios e patentes. 
• Rede UNESP de Difusão da Ciência e da Tecnologia 
 A Rede UNESP organiza-se em dois níveis: Escritório Geral, sediado em São 
Paulo, e Escritórios Regionais, localizado nas Unidades Universitárias. “Suas principais 
metas são apoiar e estimular as atividades de cooperação mútua entre a UNESP/CEETEPS 
- Centro Empresarial de Educação Tecnológica Paula de Souza, o setor empresarial e a 
administração pública para a atualização e capacitação de recursos humanos, realização de 
pesquisas e a geração/transferência de tecnologia, visando ao desenvolvimento da 
educação, da economia e da sociedade” (UNESP, 1995:1). 
 Apesar desses mecanismos, as universidades brasileiras tem encontrado 
dificuldades para transferir a tecnologia desenvolvida no seu interior. 
 A partir do modelo de gestão tecnológica (Figura 2), proposto por TORKOMIAN 
(1997:235), e a conclusão de que é de vital importância a criação de canais intermediários 
e centros de prestação de serviços que viabilizem e estimulem o aproveitamento pela 
sociedade, do potencial latente na universidade, o desenvolvimento destes deve ser posto 
em prática. 
 

Figura 2: Modelo Detalhado de Gestão Tecnológica na Universidade 
Fonte: TORKOMIAN (1997:235) 
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 A atenção às características do relacionamento universidade-empresa e o 
aproveitamento de experiências, através dos mecanismos já existentes, podem contribuir 
em muito na definição de uma estrutura e com esta programas facilitadores na interação. 
 Em outras palavras, deve-se buscar no interior da universidade uma estrutura ágil e 
flexível que possibilite as condições apropriadas para que a pesquisa básica e a inovação 
sejam repassadas de fato ao setor produtivo. 
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