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Resumo 

 
Conhecimento, tanto aquele atribuído ao senso comum como aquele identificado por 

técnico ou científico, é indispensável para que os indivíduos estabeleçam relações, 

integrando-se em um contexto social contemporâneo cada vez mais dinâmico e complexo. 

Temas recorrentes, vinculados ao desenvolvimento socioeconômico de um país, também 

estão intimamente ligados ao conhecimento nele produzido. Mais do que em qualquer outro 

momento histórico, a relação dominação/subordinação está ancorada ao conhecimento que 

uma determinada sociedade dispõe (RODRIGUES, 2001). Tendo essa problemática como 

pano de fundo, as discussões contidas nesta dissertação estão focadas na transferência do 

conhecimento gerado em centros de excelência em ensino e pesquisa, através da aproximação 

destes com a sociedade e com o mercado, compreendendo como isto pode influenciar a 

capacidade competitiva local, com vistas ao aumento da competitividade em mercados 

externos. Este processo de aproximação tem entraves e peculiaridades específicas que, nesta 

pesquisa, são analisados com suporte do Modelo Tripla Hélice de relacionamento proposto 

por Etzkowitz e Leydesdorff (1995) e, também, com base no entendimento do processo de 

aproximação entre o Centro de Informática da UFPE e o mercado. Nesse processo, são 

objetos de análise, mais especificamente, as ações que levaram à aproximação entre o CIn e o 

mercado, o que acontece desde os anos 80, quando o curricùlum da graduação foi alterado 

para reformular o perfil da mão-de-obra formada, e, em um contínuo, já nos anos 90, quando 

o mercado começou a ser efetivamente influenciado por meio surgimento do C.E.S.A.R, 

culminando com o arranjo de um sistema de inovação do qual o Porto Digital figura como 

principal articulador. 

 
Palavras-chave: Conhecimento; Economia baseada em conhecimento; Modelo Tripla Hélice 
de Relacionamento; Competitividade Local. 



 

Abstract 
 

Knowledge, either that one attributed to the common sense or that identified as 

scientific or technical, is indispensable for the individuals to establish relationships, 

integrating themselves in a contemporary social context each time more dynamic and 

complex. Recurrent issues, tied to the social and economical development of a country, also 

are closely related to the knowledge produced in that country. More than in any other 

historical moment, the domination/subordination relation is anchored to the knowledge that 

one society makes use (RODRIGUES, 2001). With this panorama as a background, the 

arguments contained in this research are focused on the transference of the knowledge 

generated in centers of excellence in education and research, through their approach to the 

society and the market, understanding how this can influence the local competitive capability, 

aiming at the increase of the competitiveness in external markets. This process of approach 

has impediments and specific peculiarities that, in this research, are analyzed with support of 

the Triple Helix Model of relationship proposed by Etzkowitz and Leydesdorff (1995) and, 

also, based on the understanding of the process of approach between the Centro de 

Informática da UFPE and the market. In this process, the actions that had led to the approach 

between the CIn and the market are, more specifically, objects of analysis. Actions that 

happens since the ’80s, when the graduation curriculum was modified to reformulate the 

graduated work force profile, and, in a continuous, already in the ’90s, when the market 

started to be effectively influenced by the arrival of C.E.S.A.R, culminating with the 

arrangement of an innovation system of which Porto Digital figure as a main dealer. 

 
Key-words: Knowledge; Knowledge-based Economy; Triple Helix Model of Relationship; 
Local Competitiveness. 
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1  Introdução: contextualizando e delimitando a 
temática do estudo 
 

Àquelas sociedades que melhor se estruturaram no decorrer da história, construindo 

competências relevantes no desenvolvimento e na transferência de ciência e tecnologia, 

melhores foram e, conseqüentemente, serão os resultados econômicos e sociais conquistados 

(BARROS, 2001). Dessa análise decorre o principal argumento deste estudo, onde se aceita a 

idéia de que é o know-how especializado que diferencia os melhores competidores, tornando-

os capazes de tensionar as redes de competitividade em âmbito transnacional de maneira a 

influenciar a dinâmica dos seus fluxos de poder.  

O conceito de redes de competitividade transnacional é resgatado da obra de Castells 

(1999). Tais redes são caracteristicamente autônomas e compostas por nós (conexões) 

capazes de se interconectar a redes distintas, formando um ambiente dinâmico, flexível e 

aberto. Por sua morfologia, as redes possuem uma capacidade ilimitada de expansão, além de 

estarem suscetíveis ao surgimento de inovações sem que estas lhes causem desequilíbrio.  

Na morfologia de redes proposta por Castells (1999), as conexões são os principais 

representantes de poder. E na disputa pela ocupação destes pontos representativos, os 

competidores mais aptos conseguem remodelar os fluxos de poder em causa própria. 

Em se fazendo uma leitura da competitividade transnacional por meio da morfologia 

de redes, cada ator precisa ter um diferencial que o qualifique à disputa. Para construção deste 

diferencial várias perspectivas podem ser analisadas, todavia neste estudo se compreende que 

a capacidade de desenvolver tecnologia de ponta a partir de uma base científica consolidada e 
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dotada de conhecimento especializado e não dependente é imprescindível para a construção 

de uma identidade competitiva capaz de pressionar as redes transnacionais.  

A análise da dinâmica dos contextos competitivos é, em geral, complexa. E torna-se 

ainda mais em alguns setores específicos, como é o caso da informática, tendo em vista a 

rapidez com que os conceitos nesta área se constituem (dando vazão a uma quantidade 

expressiva de inovações), são comercializados e se tornam obsoletos. 

Cabe, todavia, salientar que a capacidade de competir globalmente está intensamente 

relacionada à capacidade de competir regionalmente. É essencial entender como as inter-

relações do mercado estão definidas e como estas influenciam a competitividade local e a 

representatividade na rede global das empresas (PORTER, 1999). Porém surgem questões 

fundamentais nesta dinâmica de desenvolvimento que alia a capacidade competitiva das 

regiões ao seu reflexo positivo na rede global. Por que apenas algumas regiões desenvolvem 

tal habilidade, aumentando seu potencial competitivo? Há algum elemento que mobiliza o 

conhecimento em função do desenvolvimento econômico? Dessas questões emerge a idéia de 

que o Estado é um elemento fundamental na viabilização de políticas públicas que estimulem 

e sustentem a mobilização do conhecimento gerado nas universidades e centros de pesquisa 

para a constituição das inovações responsáveis pelo desenvolvimento econômico de uma 

Região. Dessa forma, o Estado exerce um papel de extrema importância, tendo em vista que 

políticas públicas adequadas podem construir tanto as condições estruturais (recursos e 

pessoal) que suportem a geração e a comercialização de conhecimento (Porter, 1999), quanto 

as regras legais e fiscais que promovam uma relação mais eficaz com as organizações de 

mercado. 

No entanto, em uma orientação politicamente equivocada, a história do 

desenvolvimento de políticas públicas para o desenvolvimento de C&T no Brasil teve sempre 

uma trajetória de ações descontinuadas (a cada novo mandato uma nova ‘prioridade’), 
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dispersas e mal administradas. Este processo de mal traçadas tentativas – que pode ser mais 

bem percebido, por exemplo, nos textos de Barros (2001), Sobrinho (2001) e Reis (2001) – 

acabou por não promover a construção de um ambiente de geração de conhecimento capaz de 

afrontar os gigantes atuais e, em um contínuo, este contexto acabou por amarrar o país à 

condição de dependência tecnológica, afetando vários setores da economia. 

Para investigar o contexto científico e tecnológico brasileiro existente nos dias de hoje 

e entender como o desenvolvimento de um sistema inovativo é capaz de subsidiar a geração 

do conhecimento e sistematizar sua utilização na economia, este estudo se utilizou das 

análises representadas na Tripla Hélice de relacionamento entre três vetores: Universidade - 

Mercado - Governo (ETZKOWITZ E LEYDESDORFF, 1995). Um desenho completo dessa 

relação implica na análise das interações dos três vetores, porém o estudo esta centrado na 

perspectiva de elucidar alguns elementos de interação entre os vetores, aprofundando 

investigações na dinâmica existente entre a universidade e o mercado. 

Como centro principal da formação de profissionais qualificados, as universidades têm 

inegável importância no estudo das inter-relações que constituem a infra-estrutura de 

conhecimento capaz de dar suporte a um sistema de inovação regional. As inovações são as 

principais determinantes do aumento da produtividade, da geração de novas oportunidades de 

investimento e, por conseqüência, do desenvolvimento econômico (LIVRO VERDE, 2001). 

E, de acordo com Donadio (1983, p.35), “a inovação tecnológica depende de recursos 

humanos altamente qualificados”. Portanto, este estudo se dedica à análise das dinâmicas 

internas do vetor universidade e de suas conexões com o vetor mercado, buscando 

compreender o papel da Universidade – mais especificamente do Centro de Informática da 

UFPE – na construção da vantagem competitiva do setor de Tecnologia da Informação do 

Recife. 
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2  Limitações do Estudo 
 

As limitações deste estudo estão atribuídas tanto a questões relacionadas ao escopo do 

projeto, como a questões relativas à abrangência dos resultados esperados. 

Considerando o interesse em compreender as questões relacionadas à Região 

Nordeste, utilizou-se das diretrizes estratégicas desenvolvidas pelo Projeto Áridas1 (1995) 

para focalizar o estudo dentro das prioridades definidas, com vista a corroborar com o 

desenvolvimento da Região. Também, tendo em vista limitações de tempo e recursos 

impostas pelo formato de uma dissertação de mestrado, optou-se por ater o estudo em apenas 

uma das dimensões estratégicas definidas pelo Projeto Áridas (1995): a dimensão científico-

tecnológica. Mais especificamente, em um dos seus eixos: o avanço científico-tecnológico e 

inovação. 

Ainda assim, o escopo do projeto torna-se por demais complexo quando pensado em 

termos de Região Nordeste. Dessa forma, o trabalho sofre mais um corte e se limita à 

promoção de um estudo focado especificamente na Região Metropolitana do Recife, donde se 

pretende analisar as conexões existentes entre o CIn – Centro de Informática da UFPE e o 

mercado e o seu entorno, segundo a percepção dos professores e pesquisadores da instituição.  

Portanto, as análises ulteriores ficam então qualificadas para a compreensão de 

algumas das conexões que influenciam o setor de tecnologia da informação da Região 

Metropolitana do Recife, não sendo consubstanciadas para análises relativas ao setor como 

um todo nem também para outras Regiões ou setores do País. 

                                                 
1 Projeto Áridas: um grande esforço de pesquisa sob a região nordestina, iniciado em 1992 sob a orientação geral 
da Secretaria de Planejamento da Presidência da República e que teve como objetivo elaborar uma estratégia 
para desenvolvimento sustentável do Nordeste e elaborar modelos de planejamento e de gestão para o 
desenvolvimento sustentável em níveis regional, estadual e municipal. 
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3  Justificativa e Relevância do Tema 

Interligadas em uma topologia de rede autônoma e auto-regulável, as nações têm se 

utilizado dos mais diversos recursos para alcançar e manter uma posição comparativamente 

vantajosa na dinâmica do mercado mundial. Dentre os recursos utilizados na competição o 

know-how tecnológico tem se mostrado como o mais eficaz e duradouro.  

Ao longo da história, as sociedades mais desenvolvidas demonstraram ter uma 

dimensão exata de sua capacidade de gerar conhecimentos, acumulando tecnologias para 

disseminação e validação destes. Nas palavras de Rodrigues (2001, p.22), “uma sociedade é 

consciente de si quando se torna consciente do seu manancial de conhecimento; é aquela 

sociedade que tem consciência do conhecimento que produz”.  

Dentro da lógica da rede de Castells (1999), onde as estruturas competitivas são 

flexíveis e ilimitadas, cada ator pressiona os nós tentando tornar-se um conector poderoso 

dentro dos fluxos de poder. E é este o principal caminho para que se ganhe respaldo na 

dinâmica competitiva.  

Dessa forma o processo de geração de conhecimento e sua transformação em 

inovações tecnológicas é um instrumento crucial para o desenvolvimento sustentável da 

região e do país, uma vez que as inovações são as principais determinantes do aumento da 

produtividade, da geração de novas oportunidades de investimento e, por conseqüência, do 

desenvolvimento econômico. Isso aponta para a necessidade de que a tríade ciência, 

tecnologia e inovação assumam papel central na formulação das políticas econômicas e 

industriais (LIVRO VERDE, 2001). 
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Desse modo, e tendo em vista a relativa fragilidade do Brasil no contexto econômico 

global, justifica-se a iniciativa de desenvolver uma estrutura capaz de gerar conhecimento 

endógeno e relevante em C&T que, elevando o potencial competitivo da cidade do Recife 

eleve, conseqüentemente, o potencial competitivo do Estado de Pernambuco.  

Contudo, por que realizar uma pesquisa com esta temática justamente na Região 

Nordeste? De acordo com o Livro Verde (2001), o Brasil está caracterizado por 

concentrações de riqueza, renda e desenvolvimento relacionadas a Regiões específicas do 

País, o que acentua as desigualdades sociais. Esse mesmo desequilíbrio está aparente na 

forma como as atividades de pesquisa estão concentradas. Isso não significa dizer que em 

países desenvolvidos não haja concentração de pesquisa científica, mas esta se dá 

normalmente em função de suas características tradicionais, elucidando grupos de excelência 

em áreas distintas do saber. Dessa forma, muito mais que o acesso aos dados da pesquisa, 

considerou-se o compromisso de desconcentrar os esforços e trazer para a Região Nordeste a 

consciência do papel do conhecimento na construção da vantagem competitiva. 

A utilização do argumento do modelo Tripla Hélice é justificada por Dagnino (2003) 

pela intenção legítima de relacionar a produção acadêmica às tendências internacionais e, 

principalmente, pela possibilidade de tal produção ser adotada pela economia como forma de 

promover o desenvolvimento sócio-econômico das sociedades.  

Entendida a temática do estudo e sua importância para a capacidade competitiva 

global, também esclarecidas as implicações que levam a realização do estudo na Região 

Nordeste é preciso entender as razões que suportam a escolha de alguns dos principais atores 

envolvidos na pesquisa. O modelo de análise escolhido, a tripla hélice, considera a interação 

de três vetores institucionais: universidade, mercado e governo. Como já fora esclarecido no 

item limitações, os três vetores não serão investigados com a mesma profundidade, cabendo 



 23

então esclarecer o motivo pelo qual a universidade foi escolhida como eixo principal de 

análise. 

A universidade é um ator central em qualquer sistema de inovação por abrigar os 

principais centros de pesquisa e ser diretamente responsável formação de pessoal. Então seu 

papel na composição e sustentação do sistema é inegável. Assim como afirma Donadio 

(1983), “a inovação tecnológica depende de recursos humanos altamente qualificados”. 

Portanto, fica elucidada a escolha da universidade como esfera focada nas análises. Mas, por 

que estudar especificamente a Universidade Federal de Pernambuco? Com cerca de 63 cursos 

de graduação, 86 de especialização, 57 de mestrado e 32 de doutorado, a UFPE está entre as 

doze universidades do Brasil com os melhores cursos de graduação de acordo com o último 

Guia do Estudante - Melhores Universidades, da Editora Abril de 2004 e, no Nordeste, está 

em primeiro lugar em quatro cursos de graduação que receberam pontuação máxima: Ciência 

da Computação, Física, Matemática e Química (FALCÃO, 2004). Essa conjunção de fatores, 

a diversidade das áreas do saber e a reconhecida qualidade em ensino e pesquisa tornam a 

UFPE um dos principais centros geradores de conhecimento da Região justificando o foco das 

análises deste estudo. 

Estudar todas as conexões existentes na UFPE e entre esta e o seu entorno foge ao 

escopo de uma dissertação de mestrado. Por isso, uma de suas áreas de atuação em ensino e 

pesquisa teve que ser selecionada. Nesta feita o CIn – Centro de Informática foi escolhido por 

já fazer parte de um processo bem estruturado de transferência de conhecimento com o qual já 

estão interagindo o C.E.S.A.R – Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife2 e o 

Porto Digital3. 

                                                 
2 O C.E.S.A.R - Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife é uma associação civil de direito privado 
sem fins lucrativos, associada ao Centro de Informática (CIn) da UFPE. O CESAR  é considerado um dos 
principais provedores de soluções de Tecnologias de Informação e Comunicação do mercado brasileiro. 
3 O Porto Digital é um Sistema Local de Inovação com foco em desenvolvimento de software, situado em 
Recife, capital de Pernambuco, no nordeste brasileiro 
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Por fim, cabe avalizar a escolha do modelo tripla hélice para analisar o inter-

relacionamento dos três vetores: Universidade - Mercado - Governo. A partir das análises 

propostas no modelo torna-se possível fundamentar a constituição de uma infra-estrutura de 

geração e transferência de conhecimento capaz de dar suporte ao desenvolvimento regional 

(social, cultural e econômico) e, consequentemente, ao aumento da capacidade competitiva de 

uma sociedade em âmbito global. O estudo completo ou parcial dessas inter-relações traz 

novos argumentos para elucidar os desafios do modelo e contribui para o surgimento de 

componentes teóricos que sustentem ou eliminem falsas perspectivas. 

Por todos os argumentos supracitados dá-se a relevância da pesquisa ora desenvolvida, 

trazendo deste modo sugestões que contribuam para que instituições nacionais possam melhor 

enfrentar novas formas de competição estabelecidas na economia baseada em conhecimento. 
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4  Objetivos 

O estudo em questão tem como foco analisar a influência que a academia, mais 

especificamente o Centro de Informática da UFPE, pode exercer sobre a capacidade 

competitiva do setor de tecnologia da informação do Recife. Parte-se do pressuposto de que a 

capacidade de gerar conhecimento, inserida em um sistema de inovação local, pode tornar a 

transformação de conhecimento em recursos num processo sustentável ao longo do tempo. 

Dessa afirmação decorre a suposição4 de que um centro de excelência em ensino e pesquisa 

(enquanto vetor do modelo de relacionamento Tripla Hélice) tem um papel decisivo na 

formulação e manutenção da capacidade competitiva do Estado, sendo, por vezes, o principal 

responsável pela articulação e capitalização, na Região, do conhecimento que produz. 

Para análise desse sistema de inovação local, o estudo adota o modelo Tripla Hélice de 

relacionamento entre universidade, mercado e governo, entendendo que por meio da dinâmica 

de interações institucionais entre tais vetores, um sistema de inovação auto-regulável, auto-

sustentável e competitivo pode ser desenvolvido. 

No entanto, para que esse modelo de interação funcione adequadamente, ações 

específicas devem ser executadas sob pena colapsar o desdobramento do modelo. Tais ações, 

de acordo com Terra e Etzkowitz (1998, p.10), incluem: a vontade política da administração 

central da universidade e institutos de pesquisa; a vocação e convicção do corpo docente e de 

pesquisadores; uma estrutura de gestão em moldes empresariais, com a finalidade de 

funcionar como veículo de ligação institucional entre a instituição acadêmica, o mercado e as 

instituições governamentais; e a consciência política do governo, principalmente o governo 

                                                 
4 De acordo com Vergara (1998, p.29) o termo suposição é mais adequado para uso em pesquisas qualitativas. 
Este não implica em testagem, apenas confirmação ou não, via mecanismos não estatísticos. 
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local. Portanto, esses se tornaram os parâmetros orientadores da análise e foram utilizados, 

parcialmente (com exceção da última: consciência política do governo), nesta pesquisa, para a 

avaliação da interação Universidade – Mercado promovida entre o Centro de Informática da 

UFPE e o mercado de tecnologia da informação local. 

 

 

4.1  Objetivo geral  
Analisar a interação entre o Centro de Informática da UFPE e o mercado, a partir das 

dinâmicas de atuação e dos fluxos de intercessão existentes, compreendendo, dessa forma, as 

influências exercidas pela academia sobre a capacidade competitiva do setor de tecnologia da 

informação do Recife. 

 

 

4.2  Objetivos específicos  
A partir da percepção do corpo docente e pesquisadores da UFPE pretende-se identificar e 

analisar: 

1) Se há vontade política da administração central do Centro de Informática da UFPE nas 

relações universidade-mercado em um modelo Tripla Hélice; 

2) Se há vocação e convicção do corpo docente e de pesquisadores do Centro de 

Informática da UFPE nas relações universidade-mercado em um modelo Tripla 

Hélice; 

3) Se há alguma estrutura de gestão que atue com a finalidade de funcionar como veículo 

de ligação institucional entre o Centro de Informática e o mercado; 
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5  Referências Conceituais 

Tendo como referência o objetivo principal deste estudo, procurou-se na literatura 

argumentos apropriados à investigação e análise do tema, e que beneficiassem o 

esclarecimento do fenômeno em questão. Dessa forma, este capítulo tem como foco 

demonstrar o arcabouço conceitual que foi coletado das diversas obras que tratam sobre o 

tema. 

As seções que compõem este capítulo estão divididas da seguinte forma:  

1. A seção 5.1 traz uma discussão sobre o quão vantajosa e sustentável pode ser uma 

estratégia focada em inovação. Nesta sessão se propõe uma argumentação pautada em 

opiniões contrastantes de conceituados estrategistas sobre este tema, mas que sempre 

consideram o potencial de catalisação da economia dos sistemas de inovação local e 

da influência destes nas redes globais; 

2. A seção 5.2 tem o intuito de localizar as análises deste trabalho dentro das discussões 

estratégicas para o desenvolvimento sustentável da Região Nordeste, tendo em vista 

que o aumento da capacidade competitiva de um setor precisa estar orientado às 

prioridades e necessidades locais; 

3. A seção 5.3 inicia a argumentação que considera o conhecimento como insumo central 

da economia, funcionando como motor de geração de riqueza e desenvolvimento 

social; 

4. A seção 5.4 assume os pressupostos da sessão anterior e discute a influência dos seus 

argumentos na construção de sistemas inovadores/competitivos locais e, 

consequentemente, na capacidade de competir mundialmente;  
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5.  A seção 5.5 concentra-se em investigar dinâmicas de competição capazes de construir 

um sistema local de inovação, dando ênfase à influência que uma demanda sofisticada 

pode exercer sobre o setor;  

6. A seção 5.6 propõe a utilização do modelo Tripla Hélice para analisar o 

relacionamento existente entre a academia e o mercado, trabalhando, principalmente, 

as áreas de interface entre os vetores do modelo. 

 

 

5.1  Inovação como foco estratégico: vantagem competitiva 
sustentável? 

 
Estratégias com foco inovador viabilizam o desenvolvimento tecnológico, a evolução 

do pensamento científico e a modernização dos sistemas produtivos, tendo em vista o 

desenvolvimento de novas soluções (bens, serviços e processos) capazes de levar uma 

empresa à liderança do mercado onde atua ou à conquista de outros novos. Sua inserção pode 

mover o status da concorrência, corroendo, uniformizando ou impulsionando a vantagem 

competitiva de uma empresa, garantindo sua sobrevivência ou condenando-a ao fracasso.  

Entretanto, promover e sobreviver a um processo de inovação não é uma tarefa 

simples: primeiro, por sua natureza incerta e dispendiosa – mesmo que tecnicamente bem 

sucedida a inovação pode não apresentar retorno; segundo, pela dificuldade em se gerenciar 

processos de inovação. Tais processos, em geral, quebram as condicionantes do conhecimento 

anteriormente adquirido pela empresa, tornando obsoleto todo um investimento feito em 

tecnologia, em capacitação de pessoal e infra-estrutura; em terceiro, pelo risco na ausência de 

um pleno retorno no investimento devido à precoce obsolescência tecnológica acarretando sua 

substituição por outra mais moderna.  
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Em seu estudo sobre a dinâmica do processo de inovação, Utterback (1996) observa 

que após a entrada de uma empresa pioneira, que inicia a movimentação com um produto 

inovador, os concorrentes começam a entrar no mercado com suas próprias versões. Nesta 

fase de ebulição criativa do mercado onde os clientes e os concorrentes estão experimentando 

os novos produtos, surge, eventualmente, um modelo chamado de projeto de produto 

dominante, que sintetiza um conjunto de características (formato, capacidades, etc.) que 

satisfaz aos usuários. Depois de tomada da decisão, por parte da empresa, pelo produto mais 

adequado às necessidades dos clientes, a competição tende a mudar de foco. A corrida, que 

até então se dava pela busca da inovação do produto, dá lugar à inovação do processo e às 

suas abordagens baseadas em custo, escala e desempenho do produto.  

Na tentativa de posicionar a inovação como origem da vantagem competitiva percebe-

se algumas divergências nas opiniões de conceituados estrategistas, principalmente quando tal 

vantagem sugere a necessidade de trazer retorno financeiro sustentável ao longo do tempo 

para quem a idealiza.  

Para Vasconcellos (1993), a capacidade de inovar constitui um dos fatores-chave para 

o sucesso de uma organização Essa capacidade se traduz no potencial de transformar 

aprimoramentos tecnológicos de processos e produtos em realidade de mercado. 

Em coerência com essa visão, Hamel (2002) afirma que desde a ruína das 

“ponto.com”, houve uma mudança substancial na organização da nova economia: “A medida 

da competitividade de uma empresa não é a capacidade de competir nos Estados Unidos, na 

Europa ou em qualquer outro lugar, mas sim a de transformar seu setor para que gere nova 

riqueza” (HAMEL, 2002, p.32). Duas questões são primordiais nesta análise: a primeira diz 

respeito aos novos entrantes – a maior parte da riqueza teve sua origem na última década e é 

advinda dos recém-chegados; A segunda questão trata da redução do tempo de vida dos 

produtos e serviços, o que por conseqüência implica no encurtamento do ciclo de vida das 
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estratégias. As empresas deverão ser capazes de se movimentar na economia fazendo 

alterações em suas estratégias, porém não apenas em momentos de crise ou de dez em dez 

anos, e sim com maior freqüência. Por este prisma a inovação passa a ser o valor maior para o 

êxito organizacional. 

Para Ansoff e McDonnell (1996), desde os anos 50 que a tecnologia vem se 

transformando em uma força motriz capaz de condicionar o futuro estratégico de uma 

organização. Os autores ainda ressaltam a importância das ondas tecnológicas na evolução do 

ciclo de vida da demanda. 

Para Ferraz, Kupfer e Hagnauer (1997), o resultado econômico da empresa está 

profundamente relacionado com sua capacidade de promover o progresso tecnológico. No 

mesmo texto os autores apontam dois fatores nos quais P&D contribuem para a 

competitividade empresarial: (1) habilidade em lidar com atividades que apresentam alto grau 

de incerteza quanto aos resultados; e (2) a necessidade de forte inter-relação destas atividades 

com as demais atividades da empresa. 

Os depoimentos apontam para uma perspectiva clara onde a capacidade de promover 

progresso tecnológico, criar novas soluções estimulando novas necessidades, revolucionar a 

maneira como um produto ou processo será produzido e utilizado pela sociedade, entre outras 

formas de falar de inovação, são fatos geradores, incontestavelmente, apropriados à geração 

de vantagem competitiva. No entanto, quando os conceitos de sustentabilidade (KAY, 1998, 

p.175-196) e apropriabilidade (KAY 1996 p. 197 – 208) são propostos como fundamentos de 

tal vantagem, todos estes fatos tornam-se incapazes de assegurar a continuidade do sucesso 

organizacional. Em se analisando a história empresarial é possível identificar diversos casos 

onde as empresas inovaram, mas fracassaram em transformar tal inovação em vantagem 

competitiva sustentável. Freqüentemente as empresas que possuem o conjunto mais forte de 
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capacidades diferenciadoras e os ativos estratégicos complementares5 mais poderosos são as 

que melhor se apropriam da vantagem competitiva oriunda da inovação, mesmo que não 

tenham sido estas as responsáveis pelo processo.  

A capacidade de produzir valor agregado em longo prazo e de reter para si, se não 

todo, mas ao menos a maior parte do valor agregado que cria, são atributos fundamentais e 

que definem a forma como as organizações vão sobreviver às duras intervenções do mercado.  

Uma quantidade razoável de respeitadas teorias e seus intrincados detalhamentos dão 

subsídio ao difícil trabalho de fazer prosperar organizações de mercado. No entanto, quanto 

mais inovador for o setor estudado, mais dinâmico e complexo se torna o processo de criação 

e desenvolvimento de estratégias de sucesso. Todavia, e se para além das empresas 

inovadoras, o raciocínio se voltar para os sistemas regionais de inovação? E, se muito mais de 

que a sobrevivência de uma empresa de mercado, se estiver considerando o desenvolvimento 

sustentável de todo um setor econômico de uma região específica? E ainda, se não se trata 

mais de operar os recursos e competências empresarias e sim do gerenciamento dos 

relacionamentos entre os pilares da economia de uma região, no caso deste estudo, do 

relacionamento entre universidades, empresas e governo? A complexidade da concepção 

estratégica aumenta substancialmente e os esforços em planejamento e execução das ações 

públicas e privadas assumem uma amplitude sistêmica. 

No Nordeste, mais precisamente na cidade do Recife, um dos principais exemplos 

desse esforço está caracterizado no Porto Digital, que é um sistema local de inovação com 

foco em desenvolvimento de software, responsável por fomentar o ambiente de negócios, a 

infra-estrutura urbana e de serviços, além de atrair de recursos para a região. O Porto Digital, 

fundado em 2000, é um projeto de desenvolvimento econômico que reúne investimentos 

                                                 
5 (KAY, 1999, p.123-135) Os ativos estratégicos são de três tipos principais: o monopólio naturais, a curva da 
experiência e os custos irrecuperáveis e as restrições de mercado que resultam de licenças e de regulamentações. 
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públicos, iniciativa privada e universidades. O esforço de criação do Porto Digital tem uma 

base colaborativa, onde há interação e cooperação entre universidades, empresas, 

organizações não governamentais e governamentais do Estado de Pernambuco, tendo como 

missão projetar o Estado no cenário tecnológico mundial. 

Para o Estado, assim como para qualquer outra região do país, competir de maneira 

sustentável com os sistemas mundiais a partir de um sistema local de inovação torna-se o 

principal desafio. 

 

 

5.2  Ciência, tecnologia e inovação: estratégia para um 
desenvolvimento regional sustentável  

 
A tentativa de consolidar uma identidade competitiva para o setor de informática no 

Recife tem como orientação uma das dimensões estratégicas que compõem a estrutura de 

desenvolvimento sustentável do Estado de Pernambuco. Tal perspectiva se ampara nos 

esforços de pesquisa discutidos no Projeto Áridas (1995), onde se propõe que o 

desenvolvimento sustentável para o Nordeste deve ser prospectado em quatro dimensões 

estratégicas (quadro 01) a serem consensualmente impulsionadas, tendo em vista necessidade 

de promover o desenvolvimento sustentável da Região. São elas: a dimensão econômico-

social, a dimensão político-institucional, a dimensão geoambiental e a dimensão científico-

tecnológica. Tais dimensões seriam decompostas em seis eixos: (1) o ambiente e o (2) 

espacial-regional, integrantes da dimensão geoambiental, (3) produtivo e o (4) social, que 

integram a dimensão econômico-social, o (5) científico-tecnológico e o (6) político-

institucional. A integração dinâmica e sistêmica destes eixos produz um modelo analítico que 

objetiva a geração de mais e melhores empregos, suportados pela capacitação dos recursos 
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humanos locais. “O modelo visa, portanto, ao crescimento acelerado com inclusão 

econômico-social” (ARIDAS, 1995, p.97). 

Cada uma das dimensões possui vulnerabilidades que são recorrentes de décadas e que 

continuam ameaçando o desempenho econômico do Nordeste e condenando sua trajetória 

futura. A questão das secas, por exemplo, acentua a condição de pobreza de algumas regiões, 

usurpando a qualidade de vida da população, caracterizando um desequilíbrio econômico-

social que se manifesta em sérias crises. Tais vulnerabilidades tornam necessárias pesquisas 

centradas na apreciação de cada dimensão, especificamente focadas nas peculiaridades e 

desafios que constituem cada uma delas, com esforços dirigidos à minimização de questões 

limitantes e recorrentes que suprimem o potencial competitivo da Região. 

De acordo com as preocupações dispostas no Livro Verde da Ciência, Tecnologia e 

Inovação (2001), o crescimento econômico, estabelecido em uma perspectiva competitiva, 

precisa incluir propostas que resultem tanto em melhoria da qualidade de vida da sociedade, 

como na incorporação do conhecimento cientificamente desenvolvido com vistas à 

ascendência da capacidade produtiva da nação. Essas preocupações também devem ser 

contempladas nas orientações estratégicas das Regiões, sendo, no entanto, respeitadas suas 

problemáticas mais peculiares.  

Tendo como parâmetro a temática do estudo e as limitações anteriormente explicadas, 

este estudo parte para a compreensão das vulnerabilidades características da dimensão 

científico-tecnológicas presentes na Região.  
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Quadro 1: Dimensões estratégicas para o desenvolvimento sustentável do Nordeste 
Fonte: Projeto Áridas, 1995, p.22. 

 
 

GEOAMBIENTAL 
ECONÔMICO-

SOCIAL 
CIENTÍFICO-
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INSTITUCIONAL 
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produtiva e 
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Capacitação de 
recursos humanos e 

equidade 

Avanço científico- 
tecnológico e 

inovação

Ação política, 
gestão e controle 

social 

 
Otimização dos 

recursos hídricos 

Previsão do clima e 
defesa contra os 
efeitos das secas 

Conservação dos 
solos 

Ampliação da 
biodiversidade 

Controle 
 ambiental 

Zoneamento 
ecológico-
econômico 

Reorganização do 
meio rural 

Desenvolvimento 
urbano 

Reforço da infra-
estrutura 

Saúde e habitação 
para todos 

Educação para a 
modernidade 

Qualificação para a 
produtividade 

Combate à  
pobreza 

Tecnologia para o 
semi-árido 

Tecnologia 
agropecuária 

 

Tecnologia 
Industrial 

Tecnologia para a 
mudança social 

Modernização e 
expansão 

agropecuária 

Reestruturação e 
expansão industrial 

Promoção do 
turismo 

Gestão integrada e 
descentralizada do 
desenvolvimento 

Dimensões 
Estratégicas 

Áreas 
Estratégicas 

Programas 
Prioritários 
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A dimensão científico-tecnológica trata da continuidade do processo de inovação com 

base na geração de conhecimento, e que é transferido para a sociedade. Quanto à geração de 

conhecimento, que é função primordial dos centros de pesquisa e das universidades, sendo 

esta ultima responsável, também, pela capacitação de pessoal, o Nordeste possui instituições 

suficientemente qualificadas, com alto potencial técnico e científico. Todavia, a mobilização 

deste conhecimento em direção do desenvolvimento e de sua sustentabilidade é “tênue, 

assistemática, ineficaz e inefetiva [...]” (PROJETO ÁRIDAS, 1995). Estruturar as conexões 

entre conhecimento e inovação, tendo em vista as orientações estratégicas de 

desenvolvimento do Nordeste, é o principal desafio no estudo desta dimensão, tornando-se 

também um dos argumentos centrais desta pesquisa. 

 

 

5.3  Economia do Conhecimento e Economia Baseada em 
Conhecimento  

 
Conhecimento, tanto aquele atribuído ao senso comum como aquele identificado por 

técnico ou científico, é indispensável para que os indivíduos estabeleçam relações, 

integrando-se em um contexto social contemporâneo cada vez mais dinâmico e complexo. 

Questões recorrentes, vinculadas ao desenvolvimento social e econômico do país, também 

estão intimamente ligadas ao manancial de conhecimento que o país produz. Dessa forma, 

como um exemplo daquelas questões, se o binômio dominação/subordinação, seja cultural, 

política ou religiosa, estava associado a fatores econômicos, geográficos e até mesmo 

populacionais, atualmente, mais que em qualquer outro momento histórico, está ancorado no 

nível de conhecimento que uma determinada sociedade dispõe. (RODRIGUES, 2001, p.22-

23) 
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Também para Barros (2001), o conhecimento técnico-científico tornou-se um fator 

crucial para o processo de desenvolvimento econômico e social, de tal maneira que o 

reconhecimento daquelas sociedades que atingiram maior dinamismo econômico e social está 

diretamente relacionado à identificação dos grandes centros de produção e absorção do 

conhecimento. 

A produção/transferência de conhecimento técnico-científico para a economia 

impulsiona o sistema de inovação tecnológica (NELSON, 1993), levando ao mercado local, 

com possíveis reflexos na rede competitiva global, a capacidade de desenvolver novos 

produtos e serviços de maneira vantajosa (the first mover) e sustentável, baseada numa infra-

estrutura de conhecimento que se retroalimenta. 

É a percepção da necessidade de constituir uma infra-estrutura de conhecimento que 

traz para a discussão deste trabalho de pesquisa o imperativo de diferenciar termos que, 

mesmo sendo utilizados como sinônimos, têm, de fato, entendimentos e abrangências 

diferenciadas: Economia do Conhecimento e Economia Baseada em Conhecimento. 

A expressão mais antiga – economia do conhecimento – tem sua origem nos anos 50, e 

revela que a idéia de que o conhecimento é uma componente estrutural da economia não é, 

em verdade, uma idéia nova. Schumpeter, em 1911, foi um dos primeiros a reconhecer a 

importância do conhecimento na economia. O autor refere-se a “new combinations of 

knowledge” como o coração da inovação e do empreendedorismo. Depois, Marshall ([1916] 

1985), assim como Nonaka e Takeuchi (1997), reconheceu que o capital consiste, em grande 

parte, de conhecimento, sendo este o motor mais poderoso da produção e de organização, que 

agrega e aumenta o conhecimento existente. 

Os autores supracitados, assim como outros escritores típicos da economia 

neoclássica, não trataram do conhecimento em si, mas, fundamentalmente, perceberam-no 

como componente essencial para o funcionamento de outros aspectos da economia como a 
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inovação. Apenas em 1959 que Edith Penrose visualizou o conhecimento propriamente dito 

como o mais importante recurso econômico, capaz de determinar os limites da capacidade de 

crescimento de uma empresa. Mais tarde, baseada em outras observações empíricas, Penrose 

(1962) notou que uma característica crucial aumentava o valor da execução de transferências 

de conhecimento com a economia mundial, afirmando:  

A evolução rápida e intrincada da tecnologia moderna frequentemente torna 
necessário que empresas em áreas relacionadas ao redor do mundo estejam 
em contato com desenvolvimentos na pesquisa e inovação de firmas em 
muitos centros. Relações formais entre tais firmas podem aumentar o poder 
competitivo de cada uma delas; fazer alianças pode não ser apenas uma 
resposta racional, mas em alguns momentos, até uma resposta necessária. 
(PENROSE, 1962, p. xix). 

A autora reforça a importância de construir redes de inovação na discussão das 

metamorfoses (PENROSE, 1962, p. xix), que consistem em considerar alianças estratégicas e 

de cooperação como uma característica essencial e necessária para assegurar o processo de 

inovação das empresas. Para Cooke e Leydesdorff (2005), este último posicionamento de 

Penrose tem a chave para o termo economia baseada em conhecimento, pois a mudança na 

natureza da organização industrial, onde o conhecimento considerado valioso deveria ser 

compartilhado e não escondido, seria então um precedente do que hoje se entende como 

economia global. 

A expressão economia baseada em conhecimento encontra sua origem nas mais 

recentes discussões sobre perspectivas sistêmicas, adicionando ao termo anterior aspectos 

estruturais do processo de inovação e das trajetórias tecnológicas. De acordo com Cooke e 

Leydesdorff (2005), os estudos concentrados em economia baseada em conhecimento focam, 

além do capital humano, nas características do setor estudado e no fator conhecimento. 

Dentro da perspectiva dos sistemas de inovação, os estudos em nível nacional estão 

pioneiramente referenciados em Freeman (1987, 1988), Lundvall (1988, 1992) e Nelson 

(1993). Os em nível regional, em Cooke (1992) e Cooke et al (2004) ou, especificamente em 



 38

termos de Modelo Tripla Hélice e a dinâmica de seus vetores (Governo, Universidade e 

Mercado), em Etzkowitz & Leydesdorff (1995 e 2000).  

Em coerência com a proposta de estudo deste trabalho de pesquisa, onde utilizar-se-á 

o modelo Tripla Hélice como parâmetro para execução das análises de dados, opta-se por 

fazer uso do termo economia baseada em conhecimento, tendo em vista uma abrangência 

capaz de operacionalizar dados em uma perspectiva sistêmica. 

 

 

5.4  “Rede Global” e “Sistema Local” em uma Economia 
Baseada no Conhecimento  

 
Os países cujas populações não alcançarem o nível educacional requerido para 

acompanhar e se adiantar aos avanços tecnológicos estarão condenados a um atraso crescente 

e a uma dependência política opressora jamais vista na história da humanidade. Não se trata 

de subjugação militar ou econômica, mas trata-se de uma subjugação completa, invisível e 

inescapável (LIVRO VERDE, 2001). 

De acordo com Baumgarten (2001), o nível de desenvolvimento científico alcançado 

por uma sociedade, as condições econômicas e as homogeneizações ideológicas que são feitas 

sobre ciência e tecnologia determinam o campo de manifestação de interesses, e estes são 

passíveis de afetar o avanço científico e tecnológico. Para Castells (1999), a habilidade ou 

inabilidade de as sociedades dominarem a tecnologia, mais especificamente aquela definida 

como estrategicamente decisiva em seu respectivo período histórico, tem reflexos peculiares 

dentro da própria lógica instrumental capitalista e se reflete, de maneira impiedosa, no 

posicionamento de cada ator dentro e fora das redes competitivas. “[...] as redes globais de 

intercâmbios instrumentais conectam e desconectam indivíduos, grupos, regiões e até países, 
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de acordo com sua pertinência na realização dos objetivos processados na rede, em um fluxo 

contínuo de decisões estratégicas” (CASTELLS, 1999, p.23).  

A lógica instaurada pela nova economia fundamenta-se na evolução social e das 

tecnologias da informação donde se estabelece uma base material para o desempenho de todas 

as atividades da estrutura social, tornando os códigos interoperacionais das múltiplas redes 

existentes fontes fundamentais de concepção, orientação e desorientação das sociedades. É 

essa base material, constituída em redes, que acaba por definir os processos sociais 

predominantes, conseqüentemente dando forma à própria estrutura social (CASTELLS, 1999, 

p.499). O autor afirma ainda que o domínio de know-how tecnológico especializado é 

essencial para se fazer parte da rede, com capacidade de influenciar os fluxos de poder, ou 

seja, configurar entre os conectores da rede. Assim sendo, ou se capacita a sociedade para 

configurar entre os nós ou se estará destinando a mesma à subordinação e aos mandos e 

desmandos desta lógica.  

Submetidos à autonomia desta morfologia, os atores disputam pela possibilidade de 

configurarem entre os conectores, tornando-se por isso capazes de tencionar a composição e a 

dinâmica da rede. A morfologia de redes pode ser compreendida como uma fonte drástica de 

reorganização das relações de poder, sendo as suas conexões instrumentos privilegiados de tal 

poder. Para além da abstração teórica proposta por Castells (1999), pode-se formular uma 

representação real de tal morfologia: 

Concretamente, o que um nó é depende do tipo de rede concreta de que 
falamos. São mercados de bolsas de valores e suas centrais de serviços 
auxiliares avançados na rede dos fluxos financeiros globais. São conselhos 
mundiais de ministros e comissários europeus da rede política que governa a 
União Européia. São campos de coca e de papoula, laboratórios clandestinos, 
pistas de aterrisagem secretas, gangues de rua e instituições financeiras para 
a lavagem de dinheiro, na rede de tráfico de drogas que invade as economias, 
sociedades e Estados do mundo inteiro. São sistemas de televisão, estúdios 
de entretenimento, meios de comunicação gráfica, equipes para a cobertura 
jornalística e equipamentos móveis gerando, transmitindo e recebendo sinais 
na rede global da nova mídia no âmago da expressão cultural e da opinião 
pública, na era da informação (CASTELLS, 1999, p. 498). 
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A morfologia das redes deixa clara a posição de Castells (1999) quanto ao fato de a 

produtividade e a competitividade serem, em grande parte, função do conhecimento – como 

algo que a sociedade é capaz de gerar – e dos processos de informação. Esta forma 

diferenciada de pensar a nova economia evidencia o conhecimento como fator determinante 

para avaliar os padrões de sobrevivência das sociedades. E assim como afirmam Cooke e 

Leydesdorff (2005) tal fator apresenta-se hoje mais importante do que a terra, o capital ou o 

trabalho. 

Burton-Jones (1999) observa que há um gap entre nações ricas e pobres que é bastante 

acelerado pelo “capitalismo do conhecimento”. Quanto maior o conhecimento de uma 

sociedade maior o gap entre ela e outras sociedades mais pobres e maiores as diferenças entre 

os mecanismos de retenção de riqueza, que induzem as dinâmicas de ganho em escala6 e 

escopo7, e os mecanismos de produção em massa. 

Os sistemas regionais de inovação têm ganho cada vez mais importância. O 

conhecimento científico, técnico e simbólico por eles gerado atravessa e influencia toda a 

economia regional assim como as outras ao seu redor (Cooke e Leydesdorff, 2005). O alcance 

deste conhecimento, seja ele básico ou aplicado, perpassa a economia por ser produzido 

institucionalmente, mas controlado sistematicamente. Nesta perspectiva as políticas voltadas 

para o desenvolvimento de C&T têm um papel essencial, dando suporte às conexões de 

geração e transferência de conhecimento. 

A formulação de políticas claras de C&T não deve ter como foco apenas o 

crescimento do potencial econômico de uma região. Tais políticas devem ser responsáveis, 

                                                 
6 (HITT, IRELAND e HOSKISSON, 2003, p.70-71) Economias de escala: significam que à medida que a 
quantidade de um produto fabricado durante um determinado período aumenta, os custos de fabricação de cada 
unidade se reduzem. 
7 (HITT, IRELAND e HOSKISSON, 2003, p.239) Economias de escopo: são economias de custo atribuídas à 
transferência das capacidades e competências desenvolvidas em um negócio para os novos negócios, por 
compartilhamento de atividades e transferência de habilidades ou competência. 
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primordialmente, pelo desenvolvimento da região como um todo. O desenvolvimento sócio-

econômico de uma região e a ampliação da competitividade sistêmica de suas empresas está 

fortemente relacionado à capacidade do país de realizar inovações tecnológicas e estas 

dependem da forma como a estrutura de geração e transferência de conhecimento está 

definida. Mas o que vem a ser desenvolvimento? Uma das mais recentes e apropriadas 

definições de desenvolvimento foi dada por Adbus Salam, Prêmio Nobel de Física:  

O desenvolvimento se define quase exclusivamente em termos de capacidade 
de geração autônoma do conhecimento, da capacidade de disseminá-lo e da 
capacidade de utilizá-lo. Esta é a verdadeira diferença entre os países cujos 
cidadãos são capazes de realizar plenamente o seu potencial como seres 
humanos e aqueles que não têm esta capacidade (In: Nussenzveig, 1994, 
p.73). 

Cabe salientar que o desenvolvimento de qualquer região só se sustenta no longo 

prazo quando baseado em forças endógenas, capazes de orientá-lo de acordo com as 

demandas e visões da comunidade diretamente interessada (LIVRO VERDE, 2001).  

Assim como as políticas de C&T, um outro componente emerge nesta discussão, 

influenciando as orientações do desenvolvimento regional: os esforços das organizações 

voltados para os seus setores de P&D. Estes são essenciais na definição de como as inter-

relações do mercado poderão influenciar a competitividade local e a representatividade na 

rede global das empresas (PORTER, 1991). No entanto, as empresas brasileiras ainda estão 

longe de alcançar percentuais equivalentes aos praticados no mundo. De acordo com 

Nussenzveig (1994), são raras as empresas privadas que investem em laboratórios próprios de 

P&D, e para aquelas que os possuem, o percentual sobre o faturamento destinado a P&D não 

chega à vigésima parte do que é aplicado pelas empresas em países desenvolvidos. A grande 

maioria das empresas brasileiras se restringe às melhorias incrementais do produto e do 

processo produtivo. 

Todavia, a falta de investimentos focados em P&D nas empresas brasileiras não é 

único fator que inibe a construção de fortes sistemas locais de inovação, pois estes são 
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resultantes da interação de vários aspectos igualmente importantes: a formação de recursos 

humanos especializados; a formulação de políticas públicas claras para investimento público e 

privado; o repensar da tributação existente – para Musa (1994), a tributação no Brasil é mais 

um “mata-burro” para os possíveis investimentos e precisa ser eliminado; entre outros fatores 

que ainda serão discutidos neste trabalho. A questão fundamental é que todos os fatores 

devem ser alinhados na consecução de um sistema de inovação local capaz de produzir 

capacidade competitiva, em áreas estrategicamente definidas (não se pode ser bom em tudo), 

ao menos compatível com o praticado no mundo e suficiente para ecoar e influenciar o 

sistema competitivo global.  

 

 

5.5  Vantagem Competitiva Baseada em conhecimento: 
construindo competências em um ambiente inovativo local 

 
De que forma o conhecimento pode ser articulado às ações estratégicas de uma 

localidade para que esta se desenvolva e, em decorrência, a nação possa configurar entre os 

principais concorrentes da rede competitiva transnacional? A questão fundamental está em 

perceber se existem ligações entre a vantagem competitiva das organizações e suas 

articulações com os atores locais e a vantagem competitiva da nação. Mais especificamente, 

trata-se de avaliar de que forma as articulações estratégicas de uma localidade, tendo por base 

o desenvolvimento de conhecimento e o know-how tecnológico, podem influenciar na 

composição de um ambiente competitivo que, pela sofisticação do que oferece ao mercado 

mundial, torna-se capaz de configurar entre os nós e de tencionar a rede competitiva.  

Porter atentou para o fato de que algumas empresas obtinham mais sucesso na 

competição por mercados externos do que outras. E, na tentativa de compreender este 

fenômeno por meio de diversas e consolidadas teorias da estratégia, tais como a teoria dos 
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jogos e a visão baseada em recursos, o autor percebeu que estas não eram suficientes para 

preencher todas as lacunas abertas pela reflexão e ainda, em alguns pontos, o autor considerou 

que as visões eram falhas em explicar as questões levantadas. 

 Estas inquietações o levantaram à percepção de que algum outro elemento 

influenciava a definição do sucesso diferenciado de algumas organizações. Em um apanhado 

de indústrias pertencentes a 10 nações líderes de mercado, Porter (1991) percebeu que a 

vantagem competitiva residia tanto em firmas individualmente analisadas, quanto no local de 

origem das mesmas. Como resultado da pesquisa o autor observou que a vantagem 

competitiva em indústrias particulares, era, em geral, concentrada em um ou dois países e, 

além disso, que muitos outros competidores de sucesso estavam também no mesmo local. 

Entre si os competidores possuíam estratégias diferenciadas, no entanto suas ações se 

articulavam de maneira a fazer com que um “empurrasse” o outro para a construção de 

melhorias e inovações mais rapidamente do que os competidores de outras localidades, 

dando-lhes condições para penetrar e prosperar em mercados externos.  

Em virtude da pesquisa supracitada, a análise dos contextos proposta por Porter (1991) 

elucidou quatro dos atributos importantes sobre a influência do ambiente periférico na 

habilidade das firmas para inovar e crescer. Estes atributos foram modelados e organizados 

em uma estrutura denominada como modelo “diamante” (FIGURA 01). 
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Figura 1: Determinantes da Vantagem Competitiva Nacional 
Fonte: Porter, 1991, p. 111. 

 
O primeiro atributo traz à discussão os fatores condicionantes. Para Porter: 

Os fatores mais importantes da produção são fatores altamente 
especializados adaptados às necessidades de indústrias particulares. Grupos 
de fatores generalizados são ou facilmente disponíveis ou fáceis de originar 
através de redes globais. Grupos de fatores especializados locais dão suporte 
a uma cumulação mais rápida de habilidades e uma maior taxa de inovação. 
Tecnologia genérica é facilmente originada de fornecedores distantes, mais a 
transferência de know-how se beneficia da proximidade. Fatores 
especializados são quase sempre criados através de investimentos privados e 
sociais. A presença de mecanismos únicos institucionais para criá-los em 
indústrias particulares é um importante determinante do sucesso competitivo 
(PORTER, 1991, p. 111-112). 

Os fatores condicionantes especializados dizem respeito à capacidade de atender às 

especificidades de uma indústria. Tal capacidade seria decorrente de um processo contínuo de 

melhoria e desenvolvimento de inovações. A importância deste argumento está na percepção 

de que quando o ambiente é farto em conhecimentos especializados sobre áreas específicas do 

saber, este se torna mais propício para que as organizações desenvolvam habilidades que 

viabilizam o surgimento de inovações. Isso não significa dizer que em se tendo uma estrutura 

de desenvolvimento de ciência e tecnologia ter-se-ia necessariamente empresas altamente 

competitivas no mercado global. No entanto, sem o suporte de conhecimentos especializados 

providos no meio onde a organização está inserida dificilmente uma nação estaria 

representada na rede global por organizações originalmente nacionais. 
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Como segundo atributo do modelo o autor analisou a demanda local tal qual um 

elemento que também influencia a obtenção de vantagem competitiva da empresa, tendo em 

vista a sua capacidade de impelir melhorias e sofisticação à qualidade dos produtos e serviços 

oferecidos pela organização. “A demanda local é mais importante por suas características do 

que por seu tamanho. Clientes locais sofisticados e/ou com demandas especiais normalmente 

estimulam sucesso competitivo, tais como as necessidades de mercado antecipam este sucesso 

em qualquer outro lugar” (PORTER, 1991, p. 112). 

O terceiro atributo avalia a rapidez com a qual as organizações se desenvolvem na 

produção de inovações ao mercado em decorrência da proximidade e do relacionamento com 

fornecedores e indústrias correlatas: 

A vantagem competitiva é também fortemente influenciada pela presença de 
fornecedores locais e indústrias relacionadas àqueles produtos, componentes, 
máquinas, ou serviços que são especializados e/ou integrados ao processo de 
inovação. Fornecedores locais e indústrias relacionadas fornecem vantagens 
em termos de informação, sinalização e acesso a novas tecnologias e 
pressões de mercado. Em muitas indústrias a tecnologia escassa é know-how, 
que pode ser difícil de transferir sem proximidade cultural e física 
(PORTER, 1991, p. 112). 

Torna-se clara a necessidade de compor um ambiente integrado onde, além das 

organizações, o mercado em geral também tenha acesso a um conhecimento especializado, 

visto que é por meio da formulação de demandas por especificidades da indústria que as 

organizações são empurradas à produção de melhorias e inovações. Sem o conhecimento e a 

utilização de um nível tecnológico mais sofisticado não há como transformar o ambiente local 

em agente pela sofisticação da demanda.  

É preciso atentar para um novo elemento que surge desta nova abordagem, e que tem 

como argumento de leitura da vantagem competitiva o Modelo Diamante, em contraste ao 

conceito de cluster. Este último está limitado à análise dos benefícios obtidos pela junção de 

organizações de uma mesma indústria, onde cada uma delas faz uma parte especializada do 

todo. Por essa perspectiva ter-se-ia sim o desenvolvimento, mas este ficaria retido numa 
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cadeia de valores circunscrita. Nesta nova abordagem o que se considera como ponto 

nevrálgico da competição, além da proximidade, é a capacidade de mobilizar toda uma região 

pela busca de know-how tecnológico sofisticado e raro para dar suporte a uma capacidade 

competitiva global. A força deste novo elemento está na consistência da estrutura que o 

define, pois para se obter e articular know-how tecnológico especializado para a rede global 

faz-se necessária a constituição de uma estrutura de desenvolvimento de ciência e tecnologia 

que produza conhecimento endógeno e raro. 

Por fim, como último atributo, o modelo considera a influência do ambiente 

competitivo, tendo em vista a rivalidade entre os atores no processo de definição das 

estratégias da firma. Os ambientes nacionais e locais têm uma forte influência nas práticas 

gerenciais, na forma como a organização se estrutura e nos objetivos planejados por 

indivíduos e empresas. Para o autor, “a presença da rivalidade local também tem uma 

profunda influência nas taxas de melhoria, inovação e sucesso final em uma indústria”; e 

continua: “proximidade acelera o fluxo de informação e aumenta incentivos para a 

competição”.  

Este último argumento indica a necessidade de uma análise detalhada da morfologia 

de cada localidade, com vistas à identificação de características que podem fortalecer um 

ambiente ou enfraquecer seu potencial. Cada ambiente competitivo precisa ser analisado 

como um sistema interligado que se auto-alimenta e suporta, onde o governo, os centros de 

pesquisa e o mercado são os principais provedores, mantenedores e produtores do 

conhecimento científico necessário à acumulação de know-how relevante no cenário 

competitivo. Em locais onde o foco organizacional é restrito e mal definido (por exemplo, 

apenas ao varejo de produtos e serviços), onde as atividades com maior potencial para o 

surgimento de inovações tecnológicas não recebem suporte necessário para o 

desenvolvimento e a comercialização de suas potencialidades, e onde as instituições de ensino 
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e pesquisa não recebem subsídio necessário à manutenção da produção científica, ter-se-iam 

danificado todos os elementos responsáveis pela capacidade competitiva daquela região. 

Além dos quatro atributos apresentados o autor confere devida importância a um outro 

elemento que influencia a manutenção dos ambientes locais e a geração de vantagem 

competitiva: o papel do governo, tendo este uma parte fundamental na modelagem das 

pressões, dos incentivos e das capacidades das organizações: 

O governo em todos os níveis pode melhorar ou impedir a vantagem 
nacional através de seus investimentos em criação de fatores, através de sua 
influência nos objetivos de indivíduos e firmas, através de seu papel como 
comprador ou influenciador da necessidade dos compradores, através de suas 
políticas de competição, através de seu papel nas indústrias de suporte e 
relacionadas entre outras maneiras (PORTER, 1991, p. 112-113). 

A ação do governo, que se materializa por meio das políticas públicas, atua no 

ambiente como um catalisador, desafiando e encorajando as organizações para o alcance de 

níveis mais altos da performance. Com base neste argumento, cabe fazer uma análise do papel 

que o governo precisa desenvolver em outros níveis do ambiente e que também asseguram a 

capacidade competitiva de uma localidade. 

Os argumentos de Porter analisam a vantagem competitiva como sendo resultado de 

uma demanda da indústria interna, onde a dinâmica do mercado viabiliza condições para o 

desenvolvimento dos recursos competitivos da empresa, mas não oferecem explicações sobre 

o porquê de algumas regiões conseguirem progredir e outras não.  

A vantagem competitiva da região e a capacidade de competir externamente ficam 

configuradas como fenômenos que precisam ser construídos ao longo do tempo por meio da 

articulação entre recursos competitivos locais e os atores que constituem o complexo sistema 

social de efeito comumente dependente, pois a situação de um dos pontos de diamante 

depende da condição dos outros. “Compradores sofisticados não se traduziram em produtos 

avançados, por exemplo, a menos que a qualidade dos recursos humanos permita às empresas 

atenderem às necessidades do comprador” (MONTGOMERY e PORTER, 1998, p.162). Em 
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função da necessidade de haver interdependência entre os atores de um sistema competitivo 

local, o modelo escolhido para investigar o relacionamento entre o Centro de Informática e o 

mercado foi o modelo Tripla Hélice, tendo em vista que o seu ponto focal está na 

possibilidade de sobreposição de vetores e no surgimento de instituições de interface que 

viabilizam o processo de interação.  

 

 

5.6  Sistemas Complexos e o Modelo Tripla Hélice 
 
Esta seção do estudo traz noções básicas sobre alguns conceitos oriundos da 

matemática e da física que dão suporte a modelagem das relações entre universidade, mercado 

e governo em uma configuração Tripla Hélice.  

A configuração Tripla Hélice, de acordo com Leydesdorff (2003), pode ser descrita, 

em termos gerais, como uma rede onde as esferas (vetores) estão parcialmente sobrepostas, 

como acontece, por exemplo, no diagrama de Venn Por meio desta configuração é possível 

mensurar as dinâmicas do modelo em instantes no tempo ou ao longo de uma trajetória. Ao 

longo do tempo, um sistema evolucionário – como no caso dos sistemas de inovação – acaba 

por sofrer influências e reconstruções do sistema complexo existente em seu entorno. Este 

último é composto por subdinâmicas que podem se recombinar como em um algoritmo, 

constituindo um sistema com vários níveis de complexidade. Goguen e Varela, em 1979 

(apud, LEYDESDORFF, 2003), propuseram uma representação de um sistema complexo e 

auto-organizável, utilizando um modelo holográfico de três dinâmicas interativas (Figura 2). 

Nesta representação, o sistema atual é resultado dos efeitos das interações internas (i-1, i, i+1) 

em cada dinâmica participante e das interações entre as mesmas, ao longo do tempo.  
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Figura 2: Representação de um sistema complexo e auto-organizável 
Adaptado de Goguen & Varela (1979) 

Em outras palavras, o sistema atual (Si+1) é resultado das interações dos subsistemas 

existentes (ex.: Si*) e estes são resultantes das ações e interações das suas subdinâmicas (Si*i-

1, Si**i-1 e Si***i-1), em uma trajetória definida ao longo do tempo. 

Voltando ao diagrama de Venn (Figura 3), considera-se que as interações são 

recursivas também dentro das dinâmicas do sistema complexo. Nesta configuração existe uma 

sobreposição entre os subsistemas. Assim sendo, as esferas podem compartilhar de uma área 

comum indicada por “a”, o que implica em uma área de coordenação e comunicação comum 

para o sistema. Todavia, e sobre certas condições, a área “a”, existente na figura anterior, 

pode se tornar nula e até negativa como representado na figura 4: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 3: Configuração com três 
subdinâmicas onde há uma sobreposição 
comum positiva em a. 
Fonte: Leydesdorff (2003, p.07) 

Figura 4: Configuração com três subdinâmicas 
onde existem apenas sobreposições bilaterais. 
Fonte: Leydesdorff (2003, p.07) 

Na representação da figura 4, as esferas se distanciam até o ponto de a área “a” ser 

completamente anulada. A comunicação, portanto, se estabelece de maneira diferenciada nas 
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intercessões (ex.: axz). O processo de comunicação não acontece, necessariamente, nas três 

dimensões, nem ao mesmo tempo e nem com a mesma intensidade. Em um modelo Tripla 

Hélice, isto significa dizer que as relações entre universidade-mercado-governo podem 

ocorrer apenas por meio de comunicações bilaterais. Por exemplo, uma universidade pode 

estar negociando o recebimento de recursos públicos para pesquisa (axz) e, ao mesmo tempo, 

fechando uma parceria com empresas de mercado para pesquisas aplicadas (axy), sem que o 

governo esteja inserido neste último evento ou o mercado no primeiro, ou ainda, que ambos 

sejam sequer comunicados. 

A ocorrência de comunicação mútua entre as esferas reduz as incertezas do sistema 

como um todo (LEYDESDORFF, 2003). No entanto, quando a comunicação bilateral 

acontece apenas entre duas esferas específicas, por exemplo, entre ax e ay, o desenvolvimento 

do sistema ao longo do tempo pode gerar uma entropia8 positiva (LEYDESDORFF, 2003a). 

Quando há comunicação em todas as esferas pode-se perceber, não instantaneamente, mas ao 

longo do tempo, a formação de um hiperciclo que integra, simbolicamente, as subdinâmicas 

(Figura 5). O hiperciclo é o resultado da recombinação de diferentes integrações. Se forem 

feitos cortes ao longo do tempo, pode-se observar falhas na comunicação entre as esferas. No 

entanto, neste mesmo período, a recombinação das interações nas intercessões molda o 

hiperciclo. 

                                                 
8 De acordo com a 2º Lei da Termodinâmica: “Quanto maior a desordem de um sistema, maior a sua entropia”. 
 



 51

 

 

 

 

 

Figura 5: 
Integração ex-post em um hiperciclo emergente de recombinações de diferentes 
interações 
Adaptado de Leydesdorff (2003, p.08) 

 
No modelo Tripla Hélice de relações entre universidade, mercado e governo, o 

hiperciclo pode ser identificado entre as intercessões nas negociações e nas relações da troca 

entre os atores institucionais da dinâmica. “À medida que o hiperciclo opera, ele funciona 

como um feedback virtual na rede de relacionamentos entre os agentes institucionais, em cada 

momento do tempo” (LEYDESDORFF, 2003).  

Uma trajetória de interações entre as subdinâmicas levaria, de acordo com a teoria 

supracitada, à emergência de um hiperciclo simbólico das comunicações entre as esferas e 

uma tendência de entropia negativa (equilíbrio). Porém, como garantir que o sistema não 

venha a sucumbir, de modo que as esferas se sobreponham de tal forma, chegando à extinção 

de suas configurações originais? De acordo com Leydesdorff (2003), a entropia negativa 

(equilíbrio) é gerada porque os fluxos de interação são restringidos de acordo com as 

estruturas institucionais de cada esfera. Os fluxos são determinados pelos limites de 

sobreposição entre as esferas, ou seja, são especificações de até que ponto uma esfera vai 

poder interagir com a outra. Em um modelo Tripla Hélice são estes fluxos que determinam os 

limites entre o público e privado, entre a universidade e o mercado, ou seja, uma 

determinação de responsabilidades e possibilidades de trocas de papéis. Por exemplo, a 

universidade, por ser um ambiente adequado tanto para a aprendizagem clássica quanto para 

as práticas experimentais (ETZKOWITZ & LEYDESDROFF, 1995), se envolve com os 
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processos de incubação, absorvendo preocupações características do mercado, mas, no 

entanto, não abre mão de manter-se autônoma e fiel à sua missão fundamental em ensino e 

pesquisa que independe da lógica de mercado. 

Por meio das explicações obtidas até este ponto do texto, pode-se distinguir alguns 

conceitos importantes para o entendimento dos sistemas de inovação a partir dos sistemas 

complexos. Primeiro, que tanto aqueles como estes são resultantes de uma trajetória temporal 

onde cada ação promovida ao nível das subdinâmicas e entre as dinâmicas, ao longo do 

tempo, interfere na constituição do sistema atual. Dessa forma, cada interação que é 

promovida nas interseções constrói o que ao longo do tempo vai se perceber como um 

hiperciclo e com ele uma entropia negativa, por exemplo: projetos multidisciplinares 

(exemplo de uma interação ao nível das subdinâmicas), contratos consolidados ou desfeitos, 

opções tecnológicas, intercâmbios que levam graduados, mestres e doutores para fora do país 

ou políticas para regulamentar investimentos públicos ou privados. Segundo, tendo em vista 

que o sistema é evolucionista e sustentado por interações recursivas, a comunicação precisa 

acontecer entre todas as esferas, pois se em alguma das interseções não houver comunicação e 

associado a este fato existir uma comunicação contínua entre as demais esferas, todo o 

sistema tenderá à entropia positiva. Um terceiro e último ponto diz respeito aos fluxos, o que 

exige uma percepção muito clara de quais são as responsabilidades possíveis de serem 

transferidas e assumidas por outras esferas. Consequentemente, o sistema não corre o risco de 

ser “abarcado” e dominado por apenas uma das esferas que ditará a forma como as outras 

devem se relacionar. Com estes parâmetros de análise fica mais simples entender a 

modelagem que os precursores Etzkowitz e Leydesdorff, em 1995, estabeleceram com o título 

Universities and the Global Knowledge Economy: A Triple Helix of University-Industry-

Government Relations, entre as relações universidade, mercado e governo com os sistemas 

complexos. 
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A sessão a seguir traz um resumo da trajetória dos conceitos que constituem a teoria 

da inovação, da qual decorre a análise das relações entre universidade, mercado e governo em 

um modelo Tripla Hélice.  

 

 

5.6.1  As Relações Universidade-Mercado-Governo em um 
Modelo Tripla Hélice 

 
A evolução histórica, que inicia em uma perspectiva na qual a empresa é o principal 

agente da inovação e chega à percepção de que existem fatores competitivos sistêmicos que 

influenciam o ambiente nos arredores de onde a empresa está estabelecida, surge de uma 

inspiração schumpeteriana e se organiza em uma corrente onde a matriz é conhecida como 

Teoria da Inovação. 

No núcleo desta corrente está a idéia do empresário schumpeteriano, e este possuía 

qualidades excepcionais, sendo, portanto, capaz de idealizar inovações de caráter radical. 

Schumpeter ([1911] 1961) foi o primeiro a reconhecer a importância do conhecimento na 

economia. Para ele as inusitadas combinações de conhecimento eram o coração da inovação e 

dos empreendimentos. 

Em Rosenberg (1979), novas considerações entenderam que o processo inovativo não 

seria resultado apenas da inovação singular, radical. Seria, sim, composto por inovações 

menores, dentro de um processo contínuo. 

Autores que se sucederam nessa corrente continuavam a considerar a empresa como 

agente principal da inovação. No entanto, aos poucos, maior importância passa a ser conferida 

aos agentes de competitividade sistêmica que atuavam no ambiente ao redor da empresa. A 

capacidade de entender a inovação a partir de seus fatores condicionantes permitiu uma maior 
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intervenção do Estado na elaboração de políticas públicas que, atuando no entorno da 

empresa, poderiam promover competitividade (Freeman, 1988).  

Outras perspectivas adicionaram elementos que reforçaram a importância da relação 

entre os atores do ambiente inovativo. Cabe salientar que alguns dos autores a seguir serão 

aqui apenas citados. Em Lundvall (1988), chama-se atenção para importância dos conceitos 

da relação entre usuário-produtor. Porter (1990 e1991), para os conceitos da competitividade 

sistêmica, tendo em vista a natureza evolutiva da competição internacional. Especificamente 

focados em sistemas nacionais de inovação encontram-se Freeman (1987 e 1988), Lundvall 

(1992), Nelson (1993) e Niosi et al (1993). Ainda que mantendo a ênfase na empresa, todos 

declaram a importância de estabelecer relações com os demais atores do ambiente inovativo, 

formando uma complexa malha que sustentaria a inovação. Todas estas contribuições 

adicionaram complexidade ao estudo do ambiente inovativo, reforçando as reflexões sobre as 

relações de cooperação entre Universidade, Mercado e Governo (U-M-G).  

Na América Latina, os estudos acerca das relações de cooperação entre Universidade, 

Mercado e Governo possuem um incontestável ponto de partida: o artigo de autoria de Jorge 

Sábato e Natalio Bonata, intitulado La ciencia y la tecnología en el desarrollo futuro de 

América Latina, publicado em novembro de 1968 na Revista Integración Latino-americana, 

na Argentina. 

 O artigo de Sábato e Bonata trouxe, com base em estudos prospectivos e com o ano 

2000 como horizonte, fortes argumentos que elucidavam que os países latino-americanos 

deveriam realizar ações sustentáveis e contínuas no campo da pesquisa científica e 

tecnológica, com vistas à superação do subdesenvolvimento das regiões. Quatro argumentos 

são analisados pelos autores: O primeiro trata da absorção de tecnologia. Todo país necessita 

importar alguma tecnologia, entretanto a recepção de tecnologia é mais eficiente quando já 

existe uma sólida infra-estrutura técnico-científica e esta é criada, se mantém e prospera com 
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base nas suas próprias pesquisas; O segundo diz respeito ao uso inteligente dos recursos 

naturais, do capital, da mão-de-obra e das matérias-primas, o que está associado à realização 

de pesquisas específicas em cada país; O terceiro argumento associa o sucesso na capacidade 

de industrialização e exportação de produtos manufaturados com um maior potencial 

científico e tecnológico dos países; Em um último argumento os autores afirmam que a 

ciência e a tecnologia são catalisadores da mudança social. 

Para Sábato e Bonata, seria necessária a criação de uma estratégia para inserir a 

ciência e a tecnologia no processo de desenvolvimento latino-americano. De acordo com os 

autores, a história demonstrara que tal inserção é resultado da ação coordenada de três 

elementos: o governo, a estrutura produtiva e a infra-estrutura técnico-científica.  

A figura 6 traz uma representação dos três elementos e que ficou conhecida pelos 

estudiosos como Triângulo de Sábato. Cada vértice constitui um centro de convergência onde 

se aglutinam várias instituições, unidades de produção, etc. Dessa maneira, o Triângulo se 

definiria pelas intra-relações que configuram em cada vértice, pelas inter-relações que se 

estabelecem entre os três vértices e pelas extra-relações que se estabelecem entre os vértices e 

os ambientes nos quais estiveram estabelecidos. 

Dentro da evolução dos sistemas de inovação, o Triângulo de Sábato está entre os 

primeiros modelos que refletiram a variedade de arranjos institucionais da relação entre 

universidades, empresas e governo. 

De acordo com a taxonomia proposta por Etzkowitz e Leydesdorff (2000), quatro 

fases do processo evolutivo da relação universidade, empresas e governo podem ser 

distinguidas na história. 
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Figura 6: Triângulo Sábato 
Adaptado de Sábato e Bonata (1968) 
 

Na primeira configuração (figura 07), o Estado-Nação abarca a Universidade e o 

Mercado e dirige as relações entre eles. Aqui, de acordo com os autores, as ações parecem 

afundar as inovações, pois estas são mais desencorajadas do que encorajadas. Uma versão 

forte desta configuração pôde ser vista na antiga União Soviética e em países do Leste 

Europeu, e versões mais frágeis serviram de base para formular as políticas de muitos países 

da América Latina. 

 . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Configuração 01 entre U-M-G 
Fonte: Etzkowitz e Leydesdorff (2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8: Configuração 02 entre U-M-G 
Fonte: Etzkowitz e Leydesdorff (2000) 

 
O segundo modelo (FIGURA 8) consiste na separação institucional das esferas, com a 

expressão de fortes bordas dividindo as mesmas e circunscrevendo suas relações. Até hoje o 

modelo preocupa-se mais em advogar por uma terapia de choque em prol da redução do papel 

do Estado nas relações (Etzkowitz e Leydesdorff, 2000, p.03) do que em fomentar um 

processo inovativo. De acordo com Etzkowitz e Leydesdorff (2000), não há, de qualquer uma 

das esferas, um posicionamento claro que vise à regulação das relações. Também não há 
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nenhuma interseção entre as instituições, portanto as ações orquestradas não estão 

necessariamente alinhadas com a estratégia local (regional) ou com perspectivas sistêmicas.  

No terceiro modelo (figura 9) as instituições são capazes de gerar uma estrutura de 

conhecimento baseada na sobreposição das esferas, onde surgem organizações híbridas, 

iniciativas bilaterais e/ou trilaterais que compõem o desenvolvimento da região 

(LEYDESDORFF e MEYER, 2003). Nas interseções, cada uma das esferas acaba por 

desempenhar um papel que mais caberia à outra esfera, por exemplo: quando as chamadas 

universidades empreendedoras (ETZKOWITZ et al, 2000) acolhem, preparam e entregam 

para a economia empresas prontas para sobreviver ao mercado; ou quando assumem uma 

performance quase governamental, como o papel de organizar o sistema de inovação local 

(LEYDESDORFF e ETZKOWITZ, 1998). 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9: Configuração 03 entre U-M-G. 
Fonte: Etzkowitz e Leydesdorff (2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10: Configuração 04 entre U-M-G. 
Fonte: Etzkowitz e Leydesdorff (2000) 

 
No modelo representado pela figura 10, o contínuo relacionamento entre as esferas, ao 

longo do tempo, projeta um hiperciclo de comunicação simbólica (conceito explicado na 

sessão anterior), produzido em um sistema evolutivo, de interações recursivas e com 

capacidade de se auto-organizar por meio da redução de incertezas que a comunicação mútua 

produz. 
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O estudo das diversas versões do Modelo Tripla Hélice oferece vantagens para ambos 

os lados, teoria e prática. Na teoria, de acordo com Etzkowitz (2002, p. 82-83), a Tripla 

Hélice pode ser expressada em oito proposições: 

1. Mais do que de nenhum outro agente, a inovação resulta dos acordos e das redes 

que existem entre as esferas institucionais da Tríplice Hélice. A inovação é um 

fenômeno mais amplo do que qualquer outro dentro de uma esfera institucional, 

sendo assim resultado da interação dos fenômenos institucionais; 

2. A criação de novos acordos sociais é tão importante quanto a criação de 

mecanismos com uma entidade física. Novos organismos organizativos, como são 

as incubadoras, os parques tecnológicos e as redes existentes entre eles se 

convertem em novos negócios e em fontes de atividade econômica; 

3. Os novos canais de interação vinculam as diferentes esferas institucionais e 

aceleram o ritmo da inovação. A interação entre estas duas forças dinâmicas, o 

modelo linear de transferência (onde o conhecimento surgido em instituições 

acadêmicas é transferido ao mercado) e o modelo linear inverso (onde os 

problemas partem do mercado e da sociedade para compor os programas de 

pesquisa acadêmica), conduz ao surgimento de um modelo de inovação interativo; 

4. A geração de capital enfrenta novos desafios à medida que vão surgindo novas 

formas de capital. A geração de capital não é mais um resultado apenas do 

esforço das empresas de mercado, estando assim baseada na acumulação e na 

interação do capital intelectual e social; 

5. A globalização se descentraliza e tem lugar através das redes que se estabelecem 

entre as universidades e através de corporações multinacionais e organizações 

internacionais. À medida que as estratégias para a transferência tecnológica são 
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estabelecidas de um canto a outro do mundo, as interações ao longo das regiões e 

nações fortalecem a globalização; 

6.  Os países e regiões em desenvolvimento contam com a possibilidade de 

progredir rapidamente à medida que as fontes de conhecimento sejam absorvidas 

pela política econômica. Os acordos políticos e sociais, fundamentados nos 

princípios da eqüidade e da transparência, assentam sua bases em um meio 

estável; 

7. As oportunidades que surgem com as novas tecnologias convidam à 

reorganização as esferas institucionais, os setores industriais e os Estados. As 

inovações dão um novo formato ao desenvolvimento de nichos e agrupamentos 

(novos sistemas organizativos), às relações entre empresas de diferentes tamanhos 

e tipos e à criação de novas fontes de capital de risco publico e privado; 

8. As universidades se erigem, cada vez mais, como fonte do desenvolvimento 

econômico regional. E, ou as instituições acadêmicas existentes recebem uma 

nova orientação ou são criadas novas instituições com esse propósito. O 

surgimento e a consolidação de agrupamentos industriais ao redor das 

universidades, apoiados por fundos governamentais para pesquisa, tem se 

convertido em um marco de modelo empresarial de desenvolvimento. Um 

exemplo clássico é o Vale do Silício. Casos como o de Karlskronna Ronneby na 

Suécia e o da Universidade Estadual do Rio de Janeiro em Friburgo demonstram 

como estas estratégias de desenvolvimento podem ser usadas para reviver regiões 

em declínio ou desenvolver zonas rurais. 

Na prática, o surgimento da dinâmica de uma relação Tripla Hélice pode ser 

distinguido em quatro etapas (ETZKOWITZ et al, 2000 e ETZKOWITZ, 2002): a) a 

transformação interna em cada uma das esferas: cada esfera institucional repensa seus 
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limites de atuação e suas responsabilidades com vistas ao desenvolvimento socioeconômico 

da região – empresas trabalhando de maneira compartilhada com o P&D de outras empresas, 

governos fazendo papel de capitalistas e universidades empreendedoras que ultrapassam os 

limites da sua missão fundamental; b) a influência de uma hélice sobre a outra: as esferas 

desenvolvem capacidades distintas no intuito de poder re-endereçar demandas e supri-las 

dentro da rede. Para que isso seja possível, regras e políticas seguras (por exemplo, a 

instituição da Lei Bayh-Dole nos Estados Unidos em 1980), incluindo negociações 

simplificadas, influenciam uma ação diferenciada das hélices, tornando a transferência mais 

clara, simples e proveitosa para todos os atores envolvidos; c) a criação de uma nova 

sobreposição de redes e organizações trilaterais a partir da interação entre as hélices: diz 

respeito à formação de grupos heterogêneos de discussão para criação de novas idéias, por 

exemplo, por meio de brainstorms, que incluam pequenas e grandes empresas, governo local 

e instituições acadêmicas; e d) se dá um efeito recorrente destas redes tanto sobre a região 

onde surgiram como sobre a sociedade em geral, mas também se dá um efeito sobre a 

própria ciência: a “capitalização” do conhecimento afastou, por exemplo, a idéia de que a 

ação dos cientistas deveria ser desinteressada, que o conhecimento deveria se espalhar 

livremente e que apenas o reconhecimento dos pares era suficiente. A dinâmica do modelo 

estabelece uma nova norma que surge a partir das práticas da ciência industrial e de uma 

dinâmica interna de caráter empresarial dentro das instituições acadêmicas.  

Ao longo do tempo, as dinâmicas de interação entre universidade, mercado e governo 

vão ficando mais intensas e são afetados tanto o lugar que a ciência e a tecnologia têm na 

sociedade quanto a forma como tal sociedade faz uso destas em sua economia. Da mesma 

maneira, a divisão entre as áreas institucionais de cada esfera vai ficando menos nítida e se 

torna cada vez mais difícil separar as atividades institucionais de cada uma das esferas, por 

exemplo: grupos de pesquisa acadêmica e empresas baseadas em ciência demonstram cada 



 61

vez mais o desejo de, além de terem suas descobertas reconhecidas pelo pares, terem também 

resultado econômico a partir destes esforços (ETZKOWITZ, 2002). 

Organizações híbridas são criadas com foco de promover interação entre as esferas 

institucionais e, consequentemente, viabilizar a inovação. São exemplos de tais organizações: 

ambientes de incubação, centros de investigação cooperativos e alianças estratégicas entre 

áreas de P&D (LEYDESDORFF e ETZKOWITZ, 1998). 

A perda da nitidez do que delimita as instituições ajuda na constituição de 

organizações híbridas, mas tem despertado discussões sobre a imersão da academia no 

mercado e, em um contínuo, na dependência desta à lógica industrial. A preocupação é de fato 

válida, no entanto, à medida que as universidades criam entidades lucrativas, a partir de suas 

atividades de investigação e docentes, financiando, desta maneira, uma parte de suas 

investigações, seu enfoque institucional se move para a autogeração de fundos, donde se 

espera que estas possam manter um equilíbrio entre as várias fontes de financiamento (estatal, 

privada e autofinanciamento), aumentando, desta forma, sua independência. 

Além da preocupação supracitada, vários outros fatores devem ser discutidos em 

profundidade, no intuito de alcançar um equilíbrio no intercâmbio dos fluxos entre as esferas. 

Por isso Terra e Etzkowitz (1998) alertam para a importância de se idealizar e planejar 

cuidadosamente o processo de interação entre universidade-mercado-governo. De acordo com 

a orientação dos autores, algumas ações devem ser incluídas neste processo: a vontade 

política da administração central da universidade e institutos de pesquisa; a vocação e 

convicção do corpo docente e de pesquisadores; uma estrutura de gestão em moldes 

empresariais, com a finalidade de funcionar como veículo de ligação institucional entre a 

instituição acadêmica, o mercado e as instituições governamentais, usualmente denominado 

Centro de Transferência de Tecnologia; e a consciência política do governo, principalmente o 

governo local. Tais ações de mudança trazem conseqüências para todas as esferas 
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institucionais e para todos os níveis de suas estruturas. É essencial que as ações acima 

enumeradas componham a base do relacionamento universidade-mercado-governo para que 

esse modelo de interação funcione adequadamente. Por isso tais recomendações foram 

determinantes na elaboração dos objetivos desta pesquisa.  

 

 

5.6.1.1  Universidades Empreendedoras 
 
Apesar de ser um conceito consolidado e requerido pela nova economia mundial, cabe 

sempre ressaltar a importância da educação superior no desenvolvimento sustentável, na 

capacidade de reforçar e garantir democracia e no respeito aos direitos e liberdades 

fundamentais. Nos países em desenvolvimento, a educação torna-se ainda mais importante, 

assumindo o papel essencial de contribuir para solucionar problemas graves e recorrentes da 

sociedade: a redução da pobreza, da desigualdade e da devastação ambiental, a luta contra 

epidemias como a AIDS, e a promoção e a manutenção dos direitos humanos, das diversas 

culturas e da paz. (SEDDOH, 2002). 

Recorrendo ao conceito de desenvolvimento proposto por Adbus Salam e tendo em 

vista os argumentos propostos acima, torna-se inegável a necessidade de dominar o processo 

de fazer uso do conhecimento gerado em prol da economia e do bem estar social de uma 

região. Sem este know-how a sociedade pode pôr em risco a soberania do Estado-Nação, 

submetendo-se ao imperativo de nações mais desenvolvidas. É neste contexto que as 

universidades, centros de pesquisa, e até mesmo os centros de P&D das empresas, tornam-se 

essenciais para a economia local. As universidades assumem um papel de destaque neste 

contexto, porque têm um ambiente adequado para ambas as funções, tanto para a integração 

quanto para a diferenciação, de fatores que constituem a infra-estrutura do conhecimento, tais 
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como a aprendizagem clássica, a teoria, e práticas experimentais (ETZKOWITZ E 

LEYDESDORFF, 1995). 

Esta nova forma de relacionamento, pautada no modelo Tripla Hélice, acrescenta à 

missão da universidade (ensino e pesquisa) uma nova função que é a comercialização dos 

resultados produzidos. Como um novo importante ator econômico e social, esta nova função é 

legitimada e requerida em uma economia baseada em conhecimento (TERRA e 

ETZKOWITZ, 1998). Tal função já é parte da proposta do modelo, onde, nas interseções, as 

esferas acabam por desempenhar as responsabilidades umas das outras, em geral, por meio da 

formação de empresas híbridas. 

Com o passar do tempo, os limites que diferenciam as instituições, no modelo Tripla 

Hélice, vão se tornando menos nítidos, assim como fora tratado na sessão anterior. No caso da 

academia, à medida que vai se envolvendo na transferência tecnológica e na criação de 

empresas (incubação), vai também adquirindo uma identidade empresarial. No entanto, e ao 

contrário do que alegam alguns estudiosos, este processo de interação entre as esferas não está 

fazendo a universidade se subordinar nem ao mercado nem ao governo. Ela está de fato se 

transformando em um agente fundamental e ao mesmo tempo em um valoroso sócio na 

promoção da inovação. (ETZKOWITZ, 2002). 

 Esta nova postura institucional, intitulada de universidade empreendedora, não se 

constitui de maneira impositiva ou forçosa pelo modelo, já que “a universidade é uma 

incubadora natural” (ETZKOWITZ, 2002), pois é formada por profissionais, em geral, 

extremamente capacitados, por alunos e professores que dedicam muito do seu tempo para 

refletir, buscar novas alternativas, pesquisar e encontrar soluções e novos desafios. Por estas 

características, da mesma forma que a universidade sempre formou estudantes qualificados 

para o mundo, agora também pretende fazer o mesmo pelo mercado, formando organizações 

inovadoras e aptas para competir. 
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No entanto, de acordo com Terra e Etzkowitz (1998), as universidades enfrentam 

algumas dificuldades para se adequar ao novo contexto. Uma delas é a resistência da 

comunidade acadêmica às mudanças. Mesmo entre aqueles docentes que entendem que as 

intervenções têm a finalidade de desenvolver a Região social e economicamente e, portanto, 

mais propensos às iniciativas focadas neste fim, ainda há resistência. Indo de encontro às 

resistências, cabe então a este novo modelo de universidade – a universidade empreendedora 

–, promover o desenvolvimento econômico e social através de suas próprias estruturas ou de 

novas estruturas organizacionais, tais como centros interdisciplinares, ou mesmo 

transdisciplinares. Estas estruturas permitem a geração de novas disciplinas, laboratórios que 

por sua vez originam teses, publicações e patentes, provenientes de sua interação com o setor 

produtivo. Para Terra e Etzkowitz (1998), este perfil de universidade emergente garantirá a 

inserção, no mercado globalizado, de todo o seu corpo docente e discente de maneira 

adequada e de acordo com a demanda. Entretanto, cabe aqui um questionamento: não se 

estará permitindo uma invasão aos limites institucionais que possa prejudicar a capacidade 

produtiva futura dos profissionais formados nestas instituições, transformando tal capacidade 

produtiva em mera capacidade adaptativa? Em outros termos, a adequação à demanda social e 

de mercado sem uma base sólida e progressiva de pesquisas básicas, onde a orientação é 

apenas a curiosidade do cientista, e sem a manutenção de um currículo capaz de dar suporte 

às duas vertentes (pesquisas básicas e aplicadas), não estará a instituição sujeita à perda de 

sua capacidade autônoma de geração de conhecimento e “submissa” às orientações 

momentâneas da economia? A própria Branca Terra (2001, p.17), supracitada, apresenta uma 

possibilidade de análise, salientando que existem duas concepções extremas para a 

universidade: a assistencial, onde as atividades estariam destinadas às demandas das 

populações carentes notadamente no diz respeito a questões de educação, moradia e saúde; e a 

empresarial, na qual as atividades estariam focadas na prestação de serviços externos para 
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empresas interessadas em consultorias nas áreas de tecnologia, administração e educação 

continuada. Entre tais extremos poderia se imaginar uma estrutura equilibrada capaz de 

combinar as duas funções e suprir ambas as demandas. A questão é que se o país não tiver 

capacidade sequer para entender as novas tecnologias, até mesmo a importação torna-se 

ineficaz (SÁBATO e BONATA, 1968). 

De acordo com Etzkowitz et al (2000, p.316-317), as universidades empreendedoras 

desenvolvem mecanismos específicos para se adaptar às mais recentes funções advindas dos 

processos de interação. Toda esta transformação está vinculada às quatro etapas de construção 

da dinâmica do modelo discutidas no item 5.6.1 e têm, por conseguinte, conseqüências 

específicas:  

a) quanto à primeira, transformação interna: as universidades empreendedoras 

tiveram seu papel e suas regras e funções reinterpretadas e legitimadas, 

expandindo-se em direção às novas metas econômicas. Por exemplo, o ensino é 

atualmente expandido pelos estudantes, que testam seus conhecimentos em 

situações do mundo real, agindo como intermediários entre a universidade e as 

outras esferas institucionais. Dessa forma as universidades ampliam seu papel no 

processo de inovação, o que também traz controvérsias, pois se questiona o teor 

da relação entre a extensão da missão acadêmica e a “capitalização” do 

conhecimento; 

b) na segunda etapa, impacto trans-institucional: o equilíbrio na sobreposição 

(intercessão) das esferas institucionais no modelo Tripla Hélice é conseguido 

por meio da colaboração com base em regras de interação compreensíveis e que 

facilitem as negociações. Contratos simplificados e flexíveis entre mercado e 

universidades viabilizam a constituição de projetos com formatos e prazos 

definidos; 
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c) na terceira etapa, processo de interface: com o passar do tempo, à medida que o 

paradigma empreendedor se instala nos centros acadêmicos, capacidades antes 

retidas nas interfaces se espalham através da universidade. Dentro dela, 

docentes, pesquisadores e técnicos passam a avaliar o potencial de mercado das 

pesquisas e descobertas, incentivando a interação com agentes externos. De 

maneira mais centralizada, os escritórios de transferência e ambientes de 

incubação têm um papel de liderança na incorporação das capacidades de 

interface na instituição.  

d) e, por fim, na quarta etapa, efeitos recursivos: para além de estabelecer ligações 

com as empresas existentes, as universidades empreendedoras desenvolvem 

capacidades para dar assistência à criação de outras novas empresas. A principal 

conseqüência é formação de empresas trilaterais, tendo em vista que o suporte 

da academia aumenta a probabilidade de criação de organizações e instituições 

híbridas (cross-organizational and cross-institutional entities). 

Retornando ao foco deste estudo, onde se pretende centrar as investigações nas 

dinâmicas internas de transformação do principal gerador de conhecimento em informática do 

estado, o CIn, se segue à compreensão das dinâmicas expostas na figura 11, onde se pretende 

enfatizar a importância do processo de transferência de conhecimento em um sistema 

inovativo. Para TERRA (2001, p.1), “a transferência de tecnologia é a máquina da inovação, 

ou seja, a máquina das sociedades em transformação”. 

A discussão do modelo (figura 11) começa pelo entendimento dos elementos 

funcionais de uma ICT - Instituição Científica e Tecnológica. As ICTs são órgãos ou 

entidades da administração pública que tenham por missão institucional, dentre outras, 

executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico 

(BRASIL, 2004, p.2).  
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A definição da missão institucional é o primeiro ponto nevrálgico do modelo. Para 

contribuir com o desenvolvimento socioeconômico de uma Região a instituição deve ser 

consciente do seu papel nas relações do modelo tripla hélice, assim como ser capaz de 

ampliar sua missão (ensino e pesquisa) abraçando responsabilidades anteriormente atribuídas 

a outras esferas institucionais (a exemplo da incubação de empresas). 

Um outro ponto de grande relevância para o sucesso do modelo Tripla Hélice diz 

respeito tanto à vocação do corpo docente e dos pesquisadores para uma aproximação com as 

necessidades sociais e de mercado, quanto à convicção dos mesmos na adequação do modelo 

à coordenação dos relacionamentos entre universidade, mercado e governo. Recorrendo ao 

Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, o termo vocação é compreendido aqui em sua 3ª 

acepção: disposição natural e espontânea que orienta uma pessoa no sentido de uma atividade, 

uma função ou profissão; pendor, propensão, tendência. E, no mesmo dicionário, o termo 

convicção: crença ou opinião firme a respeito de algo, com base em provas ou razões íntimas, 

ou como resultado da influência ou persuasão de outrem; convencimento. Em outras palavras, 

o processo de transferência tecnológica será mais bem sucedido se a ICT contar com um 

corpo docente e de pesquisadores disposto à realização do processo e convencido de seus 

resultados. 

Uma outra atitude que colabora com o processo é a composição de uma base 

multidisciplinar para a constituição de grupos de ensino e pesquisa (representada na figura 11 

na primeira seta, à esquerda, de baixo para cima). As universidades têm como característica 

um número elevado de cursos, nas mais diversas áreas do saber, que já interagem desde a 

constituição da própria ementa de cada curso. Assim, um curso de administração não se faz 

sem disciplinas de sociologia, economia, filosofia, entre outras que, inegavelmente, 

acompanharão as incursões científicas e, da mesma forma, a aplicação dos conhecimentos em 
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situações do “mundo real”. O que significa dizer que a conjunção de conhecimentos viabiliza 

descobertas, incrementando a capacidade produtiva dos grupos de pesquisa. 
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Figura 11: Transferência e geração de conhecimento: base para a competitividade sistêmica. 
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Legenda da Figura 11: 
1. O reconhecimento dos pares que aumenta a noção de valor percebido pelos cientistas. 
2. Pontos onde a intervenção do governo na infra-estrutura de transferência atua na 

regulamentação legal e fiscal dos investimentos e do retorno do capital para a região; 
3. Ponto onde as intervenções do Governo, de instituições não-governamentais e dos agentes 

internos envolvidos nos processos de investigação, estão focadas na construção, manutenção 
e melhoria da infra-estrutura de geração e difusão do conhecimento acadêmico; 

4. Estruturas organizacionais de transferência de tecnologia. 
 

A infra-estrutura que dá suporte ao desenvolvimento das investigações também tem 

importância neste modelo (representada na figura 11 na segunda seta larga, à esquerda, de 

baixo para cima). Com as melhores pessoas reunidas para desenvolvimento, trata-se então de 

oferecer condições e investimentos suficientes para tanto. Neste ponto a intervenção do 

governo se reflete tanto na remessa de dinheiro público quanto na simplificação dos processos 

de aporte de capital privado. Quanto mais claras estiverem as políticas de investimento e 

transferência de conhecimento, mais estimulados estarão os investidores e maior será a oferta 

de capital para o desenvolvimento de pesquisas, surgimento de novas empresas, construção e 

manutenção de laboratórios, entre outros elementos que compõem a infra-estrutura de geração 

de conhecimento. Também neste ponto são sentidas as intervenções de associações, 

conselhos, fundações, entre outras instituições de incentivo à pesquisa, tais como o CNPq e a 

CAPES, pelo suporte que provêem com bolsas que seguem desde a iniciação científica ao 

pós-doutorado.  

Os resultados apurados destes esforços de pesquisa (representados na figura 11 no 

retângulo branco à esquerda) retroalimentam a base de conhecimentos inicial aperfeiçoando 

um arcabouço endógeno, porém, não menos cooperativo, que se expande em publicações 

regionais, nacionais e internacionais com possibilidades de aumento na visibilidade dos 

grupos de pesquisa em âmbito global. 

A transferência de tecnologia é, em geral, mediada por uma estrutura organizacional 

diferenciada que pode estar vinculada formalmente ou não à própria estrutura da ICT. Tais 
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organizações são chamadas de escritórios de transferência e tem como missão servir de 

interlocutores entre o meio acadêmico e o empresarial, de maneira a garantir a apropriação 

adequada do conhecimento gerado e o estabelecimento de contratos comerciais e parcerias 

entre a universidade e o mercado. (TERRA, 2001) 

De acordo com Uller (1990, apud TERRA, 2001), as estruturas organizacionais para 

os escritórios de transferência de tecnologia podem ser as seguintes:  

 Escritórios de transferência de tecnologia vinculados à reitoria das Universidades: 

exercem um papel político de divulgação e aproximação entre as partes, mas se 

envolvem no gerenciamento dos projetos; 

 Escritórios de Interação Setorial: têm a função de intermediar negociações, aferir 

custos e acompanhar os resultados obtidos. Estão mais próximos aos 

departamentos; 

 Fundações: são ágeis e flexíveis na administração dos recursos obtidos nos 

projetos e têm como função buscar oportunidades junto às instituições de fomento 

ao setor público e ao setor empresarial. 

 Redes de escritórios regionais vinculados ao governo local: promovem a 

cooperação entre várias universidades de uma mesma região e o setor produtivo; 

 Laboratórios/Firma: os laboratórios mais atuantes da universidade são 

transformados em firmas sem fins lucrativos, sendo que a própria universidade e 

as empresas privadas que tiverem interesse em suas linhas de pesquisa tornam-se 

seus acionistas; 

 Empresas Privadas: agem como promotoras e administradoras dos projetos 

desenvolvidos pela universidade, sendo sua manutenção garantida através de uma 

taxa de administração. 
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A ilustração com engrenagens, contida na figura 11, pretende elucidar o momento de 

interseção entre as esferas do modelo tripla hélice e a forma como o conhecimento gerado 

pode alcançar a região e a economia local. Vinculadas às universidades ou dispostos em uma 

estrutura mais independente e auto-sustentável, como é o caso da relação entre o C.E.S.A.R - 

Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife e o CIn, estas estruturas têm um papel 

fundamental dentro do sistema de inovação de uma região. São responsáveis por construir 

uma interface de relacionamento entre o mercado e a universidade, garantindo benefícios 

tanto para a economia local quanto para os centros de pesquisa. 

Todavia, o processo de transferência tecnológica é extremamente influenciado pelas 

políticas instituídas pelo Estado, pelas vias de acesso ao conhecimento e, em contra partida, 

pelos investimentos da iniciativa privada, que podem ser viabilizados ou interceptados pela 

ação governamental. O governo tem um papel indutor, garantindo a participação efetiva de 

todos os atores institucionais no desenvolvimento econômico e social do país (TERRA e 

ETZKOWITZ, 1998). 

Por fim, o conhecimento chega ao mercado em um formato adequado à acumulação de 

capital, tornando-o mais competitivo a partir das inovações de produtos ou processo. No 

alcance de um desenvolvimento sustentável, a dinâmica social deve estar assentada na 

aplicação ampla do conhecimento que produz para poder enfrentar e solucionar problemas 

atuais e futuros. “A questão de fundo é capacitar o país a aprender de forma contínua e a 

transformar, cotidianamente, conhecimento em inovação e inovação em desenvolvimento” 

(LIVRO VERDE, 2001, p.18). 
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5.6.1.2 A evolução do sistema nacional de C&T e as Políticas públicas no 
século XXI 

 
A geração de conhecimento sempre foi um elemento essencial para o desenvolvimento 

de uma sociedade. Vê-se, ao longo da história (quadro 2), várias iniciativas que contribuíram 

para a formação de uma infra-estrutura de desenvolvimento de C&T, todavia há apenas cerca 

de meio século, contados a partir da criação do CNPq – Conselho Nacional de Pesquisas em 

1951, que a sociedade brasileira fomenta, de maneira institucionalizada, as pesquisas e o 

desenvolvimento. 

Nestes cinqüenta anos, o país sofreu grandes transformações em suas políticas 

científicas e econômicas. Os anos cinqüenta e sessenta, por meio da substituição de 

importações, foram responsáveis pela industrialização do País. No entanto o Brasil não 

contou com um processo contínuo e estável de desenvolvimento econômico, passando por 

períodos de rápido crescimento, mas intercalados por momentos de estagnação e crise. Estes, 

geralmente, resultantes de lentidão com que se promovia a inserção internacional e de 

problemas recorrentes como, por exemplo, inflação estrutural9 alta. 

Em meio aos anos oitenta esgota-se o modelo de substituição de importações. E 

mesmo em se tratando de uma economia historicamente internacionalizada, esta era pouco 

competitiva, o que aumentou as dificuldades do Brasil em se situar nesse novo contexto 

competitivo. No final dos anos 90, com a estabilização da moeda, várias reformas estruturais 

são postas em andamento. O Estado reconhece a necessidade de uma redefinição do seu 

papel, mais distante de ser um agente controlador, instaurando mecanismos de regulação. É, 

principalmente, por meio da atuação do Estado, que as sociedades podem entrar em um 

                                                 
9 (SANTOS, 2005) Inflação estrutural: Este tipo de inflação esta estreitamente relacionada com a ineficiência de 
serviços fornecidos pela infra-estrutura de uma determinada economia. Esta ineficiência elevava os custos dos 
serviços prestados pelo governo e tendência de aumento nos orçamentos públicos decorrentes das grandes 
responsabilidades infra-estruturais e sociais que não são acompanhadas pela capacidade de tributação, ou seja, 
geração de receita necessária para pagar o preço da expansão econômica. 
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processo acelerado de modernização tecnológica capaz de mudar o destino das economias e 

do bem-estar social (CASTELLS, 1999). Da mesma forma, também por meio da atuação do 

Estado, as mesmas sociedades podem inibir tal processo.  

O grande desafio do Estado neste novo contexto econômico e social deve ser a 

viabilização das ferramentas necessárias para transformar o desenvolvimento de ciência e 

tecnologia em alavanca da criação de uma sociedade rica e mais eqüitativa. Para tanto é 

cabível que o Estado reconheça duas proposições da nova economia mundial: a primeira, de 

que o conhecimento é o elemento central da nova estrutura econômica que está surgindo; e, a 

segunda, de que a inovação é o principal veículo da transformação do conhecimento em valor 

(LIVRO VERDE, 2001). 

A efetiva ação do Estado, na promoção e sustentação de um sistema de inovação 

competitivo, se dá por meio de políticas públicas claras capazes de regulamentar as relações 

entre as esferas. “A ausência de uma política institucional e sistemática para a interação 

universidade-empresa leva ao estabelecimento de modalidades de aproximação de modo 

casual, ocasional e sem orientações que viabilizem uma gestão efetiva desse processo” (REIS, 

2004, p.121). E se o grande desafio é tornar a inovação em um processo contínuo, que, por 

exemplo, alimenta o desenvolvimento socioeconômico da Região, a instituição de políticas 

públicas eficazes sobre o tema é imprescindível. 

Uma das mais recentes iniciativas nesta temática foi a aprovação da Lei nº 10.973, 

conhecida como Lei da Inovação; assim como dispõe no seu primeiro artigo, estabelece 

medidas e incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. 

Uma das conseqüências esperadas com a aprovação da Lei é a aproximação do mercado e dos 

investimentos que este pode verter em pesquisas que reduzam o atraso tecnológico do país 

por meio do estímulo à inovação. 
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Quadro 2: Marcos da Construção do Sistema Nacional de C&T 
Fonte: Livro Verde (2001, p. 10) 

 

Nível Superior (Capes), com o propósito de apoiar a 
formação de todas as áreas do conhecimento. 
• Em 1956, foi fundado o Instituto de Pesquisas 
Energéticas 
e Nucleares (IPEN), com o objetivo de realizar 
pesquisas científicas e desenvolvimento tecnológico 
e formar especialistas na área nuclear.  
• Em 1960, foi criada a Fundação de Amparo à 
Pesquisa do estado de São Paulo (Fapesp), que 
começou a funcionar efetivamente em 1962. 
• Em 1965, foi criado o Fundo de Financiamento de 
Estudos de Projetos e Programas, vinculado ao 
então Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico (BNDE) e que daria origem, em 1967, à 
Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), 
responsável pelo apoio a projetos de pesquisa e 
desenvolvimento realizados por empresas e 
institutos de pesquisa. 
• Ao fim dos anos sessenta, estruturam-se projetos 
ambiciosos de novas instituições de pesquisa no 
Brasil, como a Coppe, no Rio de Janeiro, e a 
Unicamp, em São Paulo. 
• A reforma universitária de 1968 lança as bases do 
novo regime de ensino superior no País, com êxitos 
efetivos na implantação da pós-graduação, através 
de ações do FNDCT (criado em 1969), do CNPq e 
da Capes. 
• No dia 22 de abril de 1971, foi criado oficialmente 
o Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), 
subordinado diretamente ao CNPq. 
• Em 1973, foi criada a Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao 
Ministério da Agricultura e do Abastecimento, com a 
missão de viabilizar soluções para o 
desenvolvimento sustentável do agronegócio 
brasileiro por meio de geração, adaptação e 
transferência de tecnologias. 
• Em 1985, foi criado o Ministério de Ciência e 
Tecnologia, com o mandato de coordenar as 
atividades de C&T no País. 
• A Constituição de 1988 faculta aos estados a 
vinculação de receita para C&T. Diversas fundações 
estaduais de amparo à pesquisa começam a ser 
criadas. 
• Criada a Academia Nacional de Engenharia 
(ANE), em 1991.  
• Em fevereiro de 1993, o primeiro satélite artificial 
nacional é colocado em órbita, através do foguete 
norte-americano Pegasus, o Satélite de Coleta de 
Dados -1 (SCD-1). 
• Criada, em 1994, a Agência Espacial Brasileira 
(AEB), autarquia federal de natureza civil, vinculada 
ao Ministério da Ciência e Tecnologia, é 
responsável pela definição de ações destinadas a 
concretizar os objetivos descritos na Política 
Nacional de Desenvolvimento das Atividades 
Espaciais (PNDAE). 
• Em 1996, é criado o Conselho Nacional de Ciência 
e Tecnologia (CCT), órgão de assessoramento 
superior do Presidente da República para a 
formulação e implementação da política nacional de 
desenvolvimento científico e tecnológico. 

Século XIX 
• Criação dos cursos de Direito em Olinda e São 
Paulo (1828) e da Escola Politécnica do Rio de 
Janeiro (1874), primeira instituição de ensino na área 
das engenharias.  
• O Observatório Nacional foi criado por D. Pedro I 
em 15 de outubro de 1827. Com a proclamação da 
república, em 1889, o Imperial Observatório do Rio 
de Janeiro passou a se denominar Observatório 
Nacional. 
• Criação da Escola Médico-Cirúrgica no Rio de 
Janeiro; criação do Jardim Botânico, com missão de 
coletar e pesquisar as espécies vegetais nativas; 
criação do Museu Real, posteriormente transformado 
em Museu Nacional, com forte orientação para as 
ciências naturais. 
•Criação de centros de ciências naturais, saúde e 
higiene, entre os quais o Museu Paraense Emílio 
Goeldi, em 1885, o Instituto Agronômico de 
Campinas, em 1887, o Museu Paulista em 1893, o 
Instituto Bacteriológico de São Paulo, 1893, e o 
Instituto Butantã, em 1899. 
• Instituto Soroterápico Municipal de Manguinhos, em 
1900, transformado em Instituto Oswaldo Cruz em 
1907. 
Século XX 
• Em 1916, foi fundada a Sociedade Brasileira de 
Sciencias que, em 1921, passou a ser denominada 
Academia Brasileira de Ciências. 
• Em 1920, foi criada a primeira universidade a partir 
da fusão da Escola Politécnica, da Faculdade de 
Medicina e Faculdade de Direito na Universidade do 
Rio de Janeiro. 
• Em 1930, foi criado o Ministério da Educação e da 
Saúde e nas décadas seguintes cresceu o número 
de universidades federais e escolas privadas. 
• Em 1934, foi criada a Universidade de São Paulo 
(USP), hoje a maior universidade brasileira, já com 
objetivos de “promover o progresso da ciência por 
meio da pesquisa”. 
• Após a II Guerra, foram criados o Centro 
Tecnológico da Aeronáutica (CTA), o Instituto Militar 
de Engenharia (IME) e o Instituto Tecnológico de 
Aeronáutica (ITA), com o objetivo de formar recursos 
humanos altamente qualificados e desenvolver 
tecnologia de ponta na área militar. 
• Em 1948, foi fundada a Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência (SBPC). 
• Em 1949, foi criado o Centro Brasileiro de 
Pesquisas Físicas (CBPF), instituição privada que 
reuniria alguns dos mais conceituados físicos 
brasileiros. 
• Em 1951, quase ao mesmo tempo em que se 
criaram instituições similares em vários países 
desenvolvidos, foi criado o Conselho Nacional de 
Pesquisas (CNPq), talvez o marco mais relevante da 
institucionalização do apoio à pesquisa científica e 
tecnológica no Brasil. 
• Ainda em 1951, foi criada a Campanha Nacional de 
Aperfeiçoamento do Ensino Superior, depois 
transformada na Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior, hoje Fundação 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
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As discussões a respeito do conteúdo do texto da Lei têm sido intensas, ressaltando, 

notadamente, os danos que poderão ser causados às universidades públicas. Começando pelo 

artigo 8° – que prevê remuneração financeira à ICT ao prestar serviços e ceder pesquisadores 

–, o debate no meio acadêmico é bastante intenso, como nota Sandra Brisolla, professora do 

Departamento de Política Científica e Tecnológica (DPCT), da Unicamp: “... nem toda 

pesquisa é de interesse comercial, o que separa os docentes em grupos divergentes quanto a 

objetivos, nível de rendimento e identidade cultural” (COM CIÊNCIA, 2004). 

Um outro ponto de discussão no texto da Lei está relacionado ao artigo 12° – onde é 

vedado ao dirigente, ao criador ou a qualquer servidor, militar, empregado ou prestador de 

serviços de ICT divulgar, noticiar ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo 

desenvolvimento tenha participado diretamente ou tomado conhecimento por força de suas 

atividades, sem antes obter expressa autorização da ICT: “nada mais anti-universitário do que 

introduzir segredo e sigilo nas suas atividades” (A LEI, 2004). 

Para além dos debates que o texto da Lei de Inovação e o seu conteúdo controverso 

têm provocado, e das futuras propostas para incentivos ficais, política industrial e de 

comercialização de conhecimento que resultarão destes debates, entende-se que a aprovação 

desta Lei é um grande avanço na capacidade de regular e sistematizar o processo inovativo, 

abolindo gradualmente a idéia dos relacionamentos laissez-faire entre os atores do sistema. 
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6  Metodologia Qualitativa da Pesquisa Social 
 

A pesquisa qualitativa tem suas primeiras raízes nas práticas desenvolvidas por 

antropólogos e, em seguida, por sociólogos em seus estudos sobre a vida em comunidade. 

Foram aqueles, os antropólogos, que perceberam que as informações sobre a vida dos povos 

não poderiam ser quantificadas, necessitando serem interpretadas de forma mais ampla, não 

circunscrita ao dado objetivo (TRIVIÑOS, 1994). Aos que enveredam por abordagens 

qualitativas cabe entender que elas “derivam da convicção de que a ação social é fundamental 

na configuração da sociedade” (HAGUETTE, 1997, p.20). Para Richardson (1985), empregar 

uma metodologia qualitativa nos estudos significa poder descrever melhor: 

a complexidade de determinado problema, analisar a interação de certas 
variáveis, compreender e classificar processos dinâmicos vividos por grupos 
sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e 
possibilitar, em maior nível de profundidade, o entendimento das 
particularidades do comportamento dos indivíduos (RICHARDSON, 1985, 
p.39).  

Falar das metodologias qualitativas em face ao paradigma positivista10 já estabelecido 

é como percorrer por meandros de questões não resolvidas e de conceitos polêmicos que 

objetivam caracterizar o conhecimento científico, que serão discutidos a seguir. 

A primeira discussão trata da ingênua e perene busca pela completa isenção, 

“neutralidade” capaz de garantir validade e generalização às descobertas. Minayo (1994) 

entende que “nem a teoria e nem a prática são isentas de interesse, de preconceito e de 

incursões subjetivas” (p.10), e recorre a Bourdieu (1972) para enfatizar seus argumentos, 

declarando que toda atividade teórica supõe um corte epistemológico e um corte social e 

ambos, de maneira sutil, orientam essa realidade (p.158). Desta forma, o investigador, na 
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qualidade de observador externo, tende a importar para o objeto os princípios de sua relação 

com a realidade, incluindo suas relevâncias (p.160). 

Ainda neste tema, para Haguette (1997), as técnicas não são secundárias, tendo em 

vista que sempre podem ser justificadas dentro de um método científico, e complementa 

afirmando que para o pesquisador, ainda mais para os de países periféricos, a verdadeira 

questão é “o escrutínio de sua própria visão de mundo” (p.19), que para a autora é um 

elemento fundamental, da qual decorre a atividade analítica do real, e agente principal de 

interpretações e transformações que nem sempre serão as melhores. Haguette continua 

analisando as limitações e possibilidades do pesquisador: 

O “arbítrio” do pesquisador representa sua mais pesada carga de 
responsabilidade se admitirmos a complexidade e incomensurabilidade do 
real e o fato de que ele faz apenas uma “leitura” do real; se admitirmos que a 
captação do real como “reflexo” é uma utopia; se aceitarmos que a 
reprodução e a interpretação da realidade são problemáticas e que a 
multiplicidade de formas de convivência social juntamente com o intenso 
movimento da sociedade dificulta e, talvez, impossibilita generalização dos 
achados de uma investigação e, consequentemente, a descoberta de 
regularidades (1997, p.19). 

A segunda discussão está relacionada às referências que insistem em reconhecer como 

ciência apenas a atividade objetiva. De encontro aos critérios positivos usualmente aceitos 

para emitir juízo e verdade, Minayo (1994, p.10) questiona a adequação do julgamento que 

define um estudo como científico ou não, considerando que há pesquisas que investigam 

níveis mais profundos das relações sociais e, por conseguinte, não podem ser 

operacionalizadas em números e variáveis. Dessa forma, o conhecimento não é absorvido por 

meio de uma cópia estática da realidade, sendo de fato construído a partir das interpretações 

do pesquisador a respeito de uma realidade subjetiva (MOREIRA, 2002). As reconhecidas 

regras sintetizadas em dados estatísticos menosprezam os aspectos “subjetivos”. No entanto, e 

em oposição direta ao positivismo, a sociologia compreensiva propõe que tais aspectos 

                                                                                                                                                         
10 A postura positivista “não aceita outra realidade que não sejam os fatos, fatos que possam ser observados” 
(TRIVIÑOS, 1994, p.36). 
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constituem o fundamento do sentido e que, em verdade, constituem o social (MOREIRA, 

2002, p.10-11). 

A principal discussão dá-se sobre o próprio termo Metodologias Qualitativas que, de 

acordo com Minayo (1994), “supõe uma afirmação histórica da qualidade contra a 

quantidade, refletindo uma luta teórica entre o positivismo e as correntes compreensivas em 

relação à apreensão dos significados” (p.13). A questão fundamental é compreender a 

capacidade de tais metodologias em “incorporar a questão do significado e da 

intencionalidade como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas sociais, sendo essas 

últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, como construções 

humanas significativas” (p.10).  

Sem a pretensão de esgotar as discussões ou sequer de investigar profundamente as 

diversas opiniões sobre o tema, até porque, como explica Haguette (1997, p. 13) “... apesar de 

seus ideais de neutralidade e objetividade, idéias que refletem a racionalidade do ser, a ciência 

está presa à contradição de ser uma produção do homem, de sua grandeza e de suas misérias”, 

os vários argumentos acima dispostos fundamentam a escolha de uma abordagem qualitativa 

para a condução deste estudo, tendo em vista que o mesmo se preocupa em compreender o 

papel de uma esfera institucional em um modelo de relacionamento a partir da interpretação 

dos seus atores. 

A partir desta contextualização, o estudo segue especificando os métodos utilizados 

nesta pesquisa para garantir a elaboração de um trabalho científico. De acordo com Gil 

(1994), para que algo seja denominado como científico é necessário que se possa identificar 

as operações, tanto mentais, quanto técnicas, utilizadas no processo de elaboração do mesmo 

e assim tornar possível sua verificação. 
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6.1  Classificação da pesquisa 
 
O metodólogo Bulmer (1978, apud MINAYO, 1994), discordando da classificação 

tradicional, que divide as pesquisas em “pura/básica” ou “aplicada”, apresenta uma 

classificação alternativa, tendo em vista que pesquisas teóricas podem verter contribuições 

que tenham importantes conseqüências práticas, assim como pesquisas aplicadas têm 

importantes contribuições teóricas (MINAYO, 1994). Dessa forma Bulmer (1978, apud 

MINAYO, 1994, p.26) propõe o seguinte continuo de “tipos”, que não pretendem ser 

excludentes, caracterizando uma construção teórica destinada à compreensão do campo de 

análise sem o desejo de reproduzir a realidade ou estagná-la: 

1. Pesquisa básica: preocupa-se com o avanço do conhecimento através da 

construção de teorias, o teste das mesmas, ou para satisfação da curiosidade 

científica. Não tem finalidade prática, embora as descobertas possam influenciar e 

subsidiar tanto políticas públicas, decisões dos homens de negócio e o avanço do 

movimento social; 

2. Pesquisa Estratégica: baseia-se nas teorias das ciências sociais, mas orienta-se 

para os problemas que surgem na sociedade. Tem a finalidade de lançar luz sobre 

determinados aspectos da sociedade, e seus meios são semelhantes aos da 

pesquisa básica, mas sua finalidade é a ação; 

3. Pesquisa orientada para um problema específico: é em geral aquela realizada 

dentro das instituições governamentais ou para elas. Os resultados da investigação 

são previstos para ajudar a lidar com problemas práticos e operacionais; 

4. Pesquisa ação: consiste numa investigação pari passu ao desenvolvimento de 

programas governamentais ou para eles; 
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5. Pesquisa de Inteligência: são os grandes levantamentos de dados demográficos, 

econômicos, estatísticos, realizados por especialistas ou por instituições, a fim de 

ajudar a formulação de políticas. 

Com base nos tipos proposto por Bulmer e recorrendo tanto ao corpo teórico quanto 

ao capítulo onde foram expostos os objetivos deste estudo, é possível então qualificá-lo como 

uma pesquisa estratégica, pois tem como finalidade compreender melhor a problemática do 

relacionamento universidade-empresa, a partir da percepção dos docentes e pesquisadores do 

Centro de Informática da UFPE. 

 

 

6.2  Seleção da amostra 
 
Tendo em vista que o propósito deste estudo é o entendimento, em profundidade, de 

um fenômeno, não se pretende portanto definir a amostra por meio de um processo estatístico 

aleatório. Isto classifica a amostra deste estudo como amostra intencional, tendo em vista que 

a escolha desta considera características específicas para uma definição intencionalmente 

vinculada aos propósitos deste estudo (RICHARDSON, 1985, P.107).  

Para Patton (2001, p.46), em pesquisas qualitativas com escolha intencional dos 

participantes, é preferencialmente indicado o uso de pequenas amostras, onde a proposta 

fundamental é selecionar aqueles de acordo com sua capacidade de fornecer informações 

ricas, necessárias ao esclarecimento dos objetivos do estudo. 

Para definição da amostra deste estudo, foram utilizados os seguintes critérios: 

1. para cumprir com os propósitos do primeiro objetivo específico é necessário 

que pelo menos um participante faça parte do corpo diretivo do CIn;  



 82

2. em se tratando especificamente do terceiro objetivo é necessário que pelo 

menos um participante faça parte da principal estrutura de transferência de 

tecnologia existente no CIn. 

3. os demais participantes precisam ser docentes/pesquisadores do CIn e, mesmo 

que façam parte de outros centros e instituições de geração de conhecimento, 

estejam ligados aos docentes/pesquisadores do CIn e envolvidos com o 

desenvolvimento de conhecimento voltado para o setor de informática. 

Considerando tais critérios de seleção da amostra ressalta-se que todos os docentes do 

CIn foram convidados, por meio de uma carta convite (Apêndice B) enviada por e-mail, para 

participar das entrevistas. A carta convite, supramencionada, foi re-enviada por mais três 

vezes com o intuito de alcançar resposta de todos os docentes do Centro. Do total convidado 

apenas 12 docentes retornaram: dois deles se negando a participar, os outros dois alegando 

não ter conhecimento sobre o assunto e oito aceitando participar da entrevista.  

 

 

6.3 Operacionalizando o método: trabalho de campo e 
análise 

 
Este estudo, assim como a grande maioria das pesquisas, inicia com um formato de 

uma pesquisa documental. Para Barros e Lehfeld (1986), o objetivo da pesquisa documental é 

recolher, analisar e interpretar as contribuições teóricas já existentes sobre determinado fato 

ou idéia. Embora descrita no início deste capítulo, vale ressaltar que a captação e a análise de 

referências acontecerão durante todo o desenvolvimento da pesquisa, o que inclui a coleta e a 

análise dos dados. A coleta de dados começa a acontecer desde o momento que o pesquisador 

inicia o delineamento da temática do estudo, que opta e se compromete com a investigação.  
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Para Minayo (1994), a primeira fase da pesquisa compreende a escolha do tema a ser 

investigado, a definição do objeto e dos objetivos, de construção do marco teórico conceitual, 

dos instrumentos de coleta de dados e da exploração do campo. É neste movimento, quando 

são desenhadas as etapas da pesquisa, que Minayo (1994) alerta para a necessidade de, por 

um lado – e para fins de obter maior desenvoltura nas análises – dar atenção a cada 

procedimento de construção da pesquisa e, por outro lado, reconhecer diferentes técnicas e 

métodos com guias e abstrair deles quando se mostram como obstáculos à consecução de um 

trabalho científico fecundo (p.91). 

Na seqüência deste tópico do estudo, serão esclarecidos os parâmetros de construção 

dos instrumentos utilizados na exploração do campo e, em seguida, os de tratamento/análise 

dos dados. 

 

 

6.3.1  Trabalho de Campo  
 
Neste estudo entende-se por campo, a partir da proposta de Minayo, “o recorte 

especial que corresponde à abrangência, em termos empíricos, do recorte teórico 

correspondente ao objeto da investigação” (1994, p.105), sendo este composto por agentes 

sociais que se relacionam em grupos específicos. Para a autora, o “produto novo e 

confrontante tanto com a realidade concreta como com as hipóteses e pressupostos teóricos” 

que resulta das pesquisas qualitativas é fruto da relação de intersubjetividade entre os agentes 

e o pesquisador. Tal relação precisa ser mediada por um instrumento que possibilite ao 

investigador captar as informações necessárias. Neste estudo escolheu-se a entrevista, tendo 

em vista que, de acordo com Haguette (1997, p.86), esta pode ser definida como um 

“processo de interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, tem por 

objetivo a obtenção de informações do outro, o entrevistado”. 
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Para Minayo (1994, p.108), a entrevista, tomada em sentido amplo, é a comunicação 

verbal e, em sentido estrito, é o meio de colheita de informações sobre um determinado tema 

científico. A autora diz também que é possível obter informações de duas naturezas por meio 

da entrevista: a) as que o pesquisador poderia obter mediante outras fontes como censos, 

estatísticas, registros civis etc.; e b) as que se referem diretamente ao indivíduo, por exemplo, 

suas atitudes, valores e opiniões. Estas últimas vão a um nível mais profundo, denominado 

“subjetivo” e só podem ser obtidos por meio da contribuição dos atores sociais envolvidos. É 

esta segunda natureza de informações que interessa ao desenvolvimento deste estudo.  

Como instrumento de ação para obter informações de natureza subjetiva, foi escolhida, 

dentre os diversos instrumentos utilizados no trabalho de campo em uma pesquisa qualitativa, 

a entrevista do tipo semi-estruturada, pois, como nota Triviños (1994, p. 146), ao mesmo 

tempo em que valoriza a presença do pesquisador traz para o informante a possibilidade ser 

tão livre e espontâneo quanto necessário, o que coopera com a elucidação das questões. O 

autor dá continuidade explicando que uma entrevista semi-estruturada parte de alguns 

questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, mas não se prende apenas a estes, 

oferecendo ao pesquisador um amplo campo de interrogativas que vão sendo configuradas a 

partir das respostas recebidas.  

Cabe salientar o papel do roteiro e dos tipos das perguntas em uma entrevista semi-

estruturada. De acordo com a perspectiva de Triviños (1994, p.151), não se pretende que estes 

elementos amarrem e, consequentemente, entravem o trabalho do pesquisador. Ao contrário, 

o roteiro é um “instrumento para orientar uma ‘conversa com finalidade’”, facilitando a 

abertura, a ampliação e o aprofundamento da comunicação (MINAYO, 1994, p. 99). Já as 

categorias de questões propostas por Triviños (1994, p.151) servem para abrir perspectivas 

para a análise e interpretação das idéias do pesquisador. 
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De acordo com Minayo (1994, p.99), no roteiro devem constar itens imprescindíveis 

para o delineamento do objeto em relação à realidade empírica e estes devem responder às 

seguintes condições: a) “cada questão que se levanta faça parte do delineamento do objeto e 

que todas se encaminhem para lhe dar forma e conteúdo” (p.99); b) “permita ampliar e 

aprofundar a comunicação e não cerceá-la” (p.99); c) “contribua para emergir a visão, os 

juízos e as relevâncias a respeito dos fatos e das relações que compõem o objeto, do ponto de 

vista dos interlocutores” (p.99).  

Para estabelecer o tipo de questão mais apropriada à pesquisa, de acordo com Triviños 

(1994), é preciso estar atento à linha teórica seguida pelo pesquisador e, principalmente, aos 

objetivos do estudo. Dessa forma optou-se por uma abordagem combinada, iniciando por 

questões avaliativas, utilizadas quando se persegue estabelecer juízos de valor sobre os 

fenômenos sociais (p.151), seguida, quando apropriado, de questões de natureza explicativa, 

para tentar entender, com mais profundidade, as razões pelas quais foi proferida uma dada 

opinião. Em outras palavras, as questões formuladas devem obter do entrevistado sua 

percepção/interpretação da realidade.  

Seguindo as orientações supracitadas e tendo por base o aporte teórico estudado, foi 

elaborado um roteiro norteador (apêndice A) para a execução das entrevistas no campo de 

pesquisa. 

Sempre que houver permissão dos entrevistados, as entrevistas serão gravadas e 

posteriormente transcritas. Apenas nos casos em que algum entrevistado se sinta constrangido 

pelo uso de um gravador, serão feitas anotações no decorrer e após o final da entrevista para 

reduzir a perda dos detalhes das informações obtidas. 
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6.3.1.1 Perguntas da Entrevista 
 
A estrutura de questionamentos que compuseram o roteiro das entrevistas tem como 

base o construto teórico proposto por Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorff, principais teóricos 

do modelo Tripla Hélice. Tendo em vista que o estudo traz como essência a investigação 

focada em uma das esferas do modelo – a Universidade, principal responsável pela geração 

do conhecimento que dá suporte ao sistema de inovação local –, as perguntas foram 

direcionadas ao entendimento: a) das articulações institucionais internas; e b) de como os 

cientistas têm interpretado a capacidade de interação externa da instituição.  

As questões (ver roteiro no apêndice A) estão divididas em cinco partes: um bloco 

com questões introdutórias que visam situar o entrevistado no tema; e quatro blocos 

conceituais adaptados de Terra e Etzkowitz (1998, p. 10) que visam esclarecer de que forma o 

CIn – Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) tem se 

preparado para compor as relações universidade-mercado-governo nos moldes e 

requerimentos de uma economia baseada em conhecimento. São eles: a) a vontade política 

da administração central da universidade e institutos de pesquisa; b) a vocação e 

convicção do corpo docente e de pesquisadores; c) a existência de uma estrutura de 

gestão em moldes empresariais, com a finalidade de funcionar como veículo de ligação 

institucional entre a instituição acadêmica, o mercado e as instituições governamentais, 

usualmente denominado Centro de Transferência de Tecnologia; e d) a consciência política 

do governo, principalmente o governo local. Tendo em vista que a temática deste estudo 

está focada na academia e nas formas como esta influencia a capacidade competitiva de um 

setor produtivo, este último ponto, exposto na letra ‘d’, não será investigado em profundidade. 

Dessa forma, as questões elaboradas sobre o mesmo servirão apenas de suporte ao 

entendimento do contexto geral sobre o relacionamento universidade-governo, sem que seja 

possível elaborar análises mais conclusivas sobre tal interação. 
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6.3.2 Tratamento e Análise dos dados 
 
Bardin (1979, p.28-30) elucida dois grandes obstáculos que costumam ser encontrados 

pelos pesquisadores no momento em partem para análise dos dados coletados. Para explicar o 

primeiro deles, a autora utiliza o que Durkheim, Boudier e Barchelar denominam por “ilusão 

da transparência”, quando o pesquisador, de tão envolvido com o objetivo, acredita que o real 

se mostra nitidamente. Ao agir dessa forma, mesmo acreditando que há possibilidade de 

aprender as significações dos atores sociais, acaba por projetar sua própria subjetividade 

(p.28). E o segundo obstáculo, de acordo com a autora, diz respeito “à magia dos 

instrumentos metodológicos” (p.3-28-29), que leva o pesquisador a sucumbir às ferramentas 

de análise e esquecer as “significações presentes no material e referidas a relações sociais 

dinâmicas” (MINAYO, 1994, p.191).  

Um terceiro obstáculo, agora proposto por Minayo (1994, p.1997), trata da dificuldade 

em fazer a junção das teorias/conceitos (abstrações) com os dados obtidos no campo. De 

acordo com a autora, tal dificuldade conduz à construção de trabalho onde a elaboração 

teórica fica distante das descrições que, geralmente, são marcados pela “ilusão da 

transparência”. 

Com plena consciência das dificuldades relacionadas à fase de tratamento e análise 

dos dados, optou-se, neste estudo, pela análise de conteúdo, um termo que, de acordo com 

Minayo (1994), tornou-se genérico e que designa o tratamento de dados em uma pesquisa 

qualitativa. No entanto, a própria autora considera que muito além de um procedimento 

teórico, “faz parte de uma busca teórica e prática no campo das investigações sociais” (p.199).  

Para Bardin (1979, p.42), a análise de conteúdo designa: 

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. 
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A análise de dados feita a partir da análise de conteúdo tem os seguintes objetivos:  

 a ultrapassagem da incerteza sugere ao pesquisador alguns questionamentos: “o 

que julgo ver na mensagem estará lá efetivamente contido? [...] será minha leitura 

válida e generalizável?” (BARDIN, 1979, p.29);  

 no enriquecimento da leitura o propósito está em ultrapassar o olhar imediato, 

fecundo por si só, para “atingir a compreensão de significados, a descoberta de 

conteúdos e estruturas latentes” (MINAYO, 1994, 197-198); 

Na prática, a análise de conteúdo tem duas finalidades que podem coexistir de maneira 

complementar: a primeira, uma função heurística, diz respeito ao contexto de descoberta nas 

pesquisas. “É a análise de conteúdo para ver o que dá” (BARDIN, 1979, p.30); A segunda, 

uma função da administração da prova, parte de hipóteses provisórias que, mesmo servindo 

de orientação, recorreram ao método para serem confirmadas ou invalidadas. “É a análise de 

conteúdo para servir de prova” (BARDIN, 1979, p.30). 

Para Bardin (1979, p.29), na análise de conteúdo das mensagens, independentemente 

da natureza da mensagem para a qual se aplica esta técnica de análise, confrontam-se duas 

orientações: a verificação prudente ou a interpretação brilhante.  

Sem ter a intenção de adentrar as discussões e divergências conceituas que cercam as 

opiniões dos teóricos sobre o tema, parte-se então para a descrição operacional que será 

utilizada neste estudo. Para Minayo (1994, p. 201), em uma perspectiva operacional, a análise 

de conteúdo parte de uma leitura preliminar e segue até atingir um nível mais profundo, onde 

se ultrapassa os significados manifestos. Dentre as técnicas desenvolvidas para a análise de 

conteúdo foi escolhida para este estudo a análise temática. A noção de tema comporta, 

segundo Minayo (1994, 208), um feixe de relações e pode ser representada através de uma 

palavra, uma frase ou um resumo. Para Bardin (1979, p.208), o tema “é a unidade de 

significação que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo certos critérios 
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relativos à teoria que serve de guia à leitura”. Ainda segundo Bardin (1979), a análise 

temática é geralmente utilizada como unidade de registro para estudar motivações de 

opiniões, de atitudes, de valores, de crenças, de tendências, etc.: 

Fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos de sentido que 
compõem a comunicação e cuja presença ou freqüência de aparição podem 
significar alguma coisa para o objetivo analítico escolhido. (BARDIN, 1979, 
p.105). 

Ainda de acordo com Bardin (1979), operacionalmente a análise de conteúdo, assim 

como o inquérito sociológico ou a experimentação, desdobra-se em três etapas: 

1º A Pré-análise; 

2º A exploração do material; 

3º O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação. 

Na pré-análise tem-se a organização propriamente dita. É a etapa onde as idéias 

iniciais são sistematizadas. Logo no início desta etapa realiza-se o que a autora chama de 

leitura flutuante, um exercício exaustivo focado na absorção do conteúdo, que, aos poucos, 

provoca uma leitura mais precisa e faz emergir hipóteses mais consistentes. 

De acordo com Bardin (1979, p.95), a fase da pré-análise possui o que a autora chama 

de três missões: a escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a formulação das 

hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentem a interpretação 

final.   

Na escolha dos documentos (BARDIN, 1979, p.96), o universo de documentos 

necessário para a análise será determinado. Neste estudo, o objetivo é analisar as relações 

universidade-mercado a partir da percepção de atores institucionais específicos (cientistas), 

para identificar de que forma estes visualizam suas dinâmicas internas de atuação e seus 

fluxos de intercessão, dentro do modelo Tripla Hélice de relacionamento. Optou-se então pela 

análise do conteúdo das entrevistas realizadas com tais atores institucionais (docentes/ 

pesquisadores). 
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Depois de ter demarcado o universo de documentos que serão analisados, faz-se 

necessário constituir um corpus, “um conjunto sistematizado e fixo, privilegiando-se tudo o 

que pode se constituir em conjunto da ação analisada” (MINAYO, 1994, p.229). Para Bardin 

(1979, p.97-98), a constituição de um corpus implica em escolhas, regras e seleções que 

possam responder pela validade do estudo. São elas: a regra da exaustividade (não se pode 

deixar de fora qualquer elemento, por qualquer que seja a razão. Todo o material da análise 

deve ser colhido); a regra da representatividade (a amostra deve ser representativa dentro do 

universo pretendido); a regra da homogeneidade (a obtenção dos documentos deve obedecer a 

critérios precisos de escolha do tema e os documentos devem versar sobre o(s) mesmo(s) 

tema(s)); e a regra da pertinência (os documentos obtidos devem ser adequados ao objetivo 

do estudo). 

Dessa forma, e retornando ao objetivo deste estudo, tem-se:  

a) Quanto à exaustividade: como se pretende obter uma avaliação por parte dos 

entrevistados e, a partir deste juízo de valor, constituir uma análise dos 

relacionamentos entre as esferas institucionais, optou-se, por universo de análise, 

além do corpo teórico, pelos conteúdos de entrevistas semi-estruturadas; 

b) Quanto à representatividade: será necessário que as entrevistas sejam realizadas 

com pelo menos um integrante do corpo diretivo do Centro de Informática, com 

pelo menos um integrante da estrutura de transferência de tecnologia existente, 

além de docentes/pesquisadores. Cabe salientar que para estes últimos não foi 

determinado um número mínimo de entrevistados. Dessa forma, a finalização do 

processo acontecerá quando o pesquisador obtiver informações suficientes para 

elucidar os questionamentos do estudo; 
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c) Quanto à homogeneidade: considerando que serão utilizadas entrevistas para 

obtenção dos dados, abordarão, todas elas, o mesmo tema, sendo realizadas pela 

mesma pessoa e utilizando as mesmas técnicas; 

d) Quanto à pertinência: por meio das entrevistas se pretende alcançar um nível mais 

profundo da interpretação/avaliação dos docentes e, dessa forma, fazer uma 

leitura da realidade, a partir destas perspectivas.  

Sobre a formulação de hipóteses e objetivos, recupera-se o que já fora citado 

anteriormente. Primeiro deve-se ressaltar que nesta pesquisa aceita-se a idéia que se está 

propondo uma sugestão (VERGARA, 1998, p.29) e não uma hipótese. Uma das finalidades 

da análise de conteúdo é servir de orientação no trabalho de análise com vistas à confirmação, 

ou não, de hipóteses, ou, no caso deste estudo, de uma sugestão.  Neste trabalho a sugestão 

inicial foi formulada ainda na constituição dos objetivos e será retomada, para ser confirmada 

ou infirmada, nas considerações finais do estudo. 

Chegando à etapa final da pré-análise, faz-se necessária a elaboração dos índices e 

categorias que orientam o tratamento do material. O primeiro passo é escolher uma unidade 

de registro, que indica ao pesquisador como fazer o recorte do texto em elementos de análise. 

Para Bardin (1979, p.104), a unidade de registro “é a unidade de significação a codificar e 

corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como unidade base, visando à 

categorização e à contagem freqüencial”. Neste estudo, a unidade de registro escolhida é o 

tema. Para a autora, o tema é a “unidade de significação que se liberta naturalmente do texto 

analisado segundo certos critérios relativos à teoria que serve de guia à leitura” (p.105). As 

unidades de registro extraídas das entrevistas são agrupadas em categorias. Segundo Bardin 

(1979, p.117), a categorização é uma “operação de classificação de elementos constitutivos de 

um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo gênero, com 
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critérios previamente definidos”. Sob um título genérico, um grupo de elementos é ajuntado 

“em razão dos caracteres comuns destes elementos”.  

No processo de categorização pode-se empregar dois caminhos inversos. No primeiro, 

o sistema de categorias emerge da teoria, e dessa maneira os elementos do material vão se 

dividindo da melhor forma entre elas. No segundo, o sistema de categorias não é fornecido 

previamente, mas é resultado de uma classificação analógica e progressiva dos elementos do 

material (BARDIN, 1979, p.119). Neste estudo a proposta é constituir um processo misto 

onde se parte de um sistema de categorias prévio, advindo da teoria, mas não limitado a ele, o 

que significa dizer que outras categorias poderão emergir do material, podendo ajuntar 

também alguns temas sob seu título. As categorias iniciais também balizam a estrutura de 

questões das entrevistas. São elas:  

a. vontade política da instituição (UFPE); 

b. vontade política da administração central do Centro de Informática; 

c. vocação do corpo docente e de pesquisadores; 

d. convicção do corpo docente e de pesquisadores; 

e. estrutura de gestão em moldes empresariais, com a finalidade de funcionar como 

veículo de ligação institucional entre a instituição acadêmica e o mercado. 

f. consciência política e cooperação do governo local 

Estas categorias podem ainda ser divididas e ou re-configuradas durante a leitura do 

material de campo.  

Cabe salientar que, para Bardin (1979, p. 119-121), um bom conjunto de categorias 

deve possuir as seguintes qualidades:  

 exclusão mútua: cada elemento não deve existir em mais de uma categoria; 

 homogeneidade: as categorias devem ser caracterizadas pelo mesmo nível de 

abstração; 
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 pertinência: deve haver adequação; o sistema de categorias deve refletir as 

intenções da investigação; 

 objetividade e fidelidade: o sistema de categorias deve definir claramente as 

variáveis de que trata e, ao pesquisador, cabe aplicar o mesmo sistema de 

categorias para todo o documento; 

 produtividade: o conjunto de categorias precisa fornecer resultados férteis (em 

índices de inferência, em hipóteses novas e em dados exatos). 

 A segunda etapa da análise de conteúdo é a exploração do material e esta sofre 

conseqüências diretas do que foi feito na pré-análise, pois se toda a sistematização foi 

executada corretamente, a análise propriamente dita é uma administração das escolhas 

anteriormente efetuadas (BARDIN, 1979, p.101). A operacionalização – codificação e 

categorização – que será executada manualmente e os resultados desta etapa serão melhor 

detalhados no próximo capítulo deste estudo. 

Na última fase proposta pela análise de conteúdo, o tratamento dos resultados obtidos 

e interpretação, os resultados, ditos “brutos” por Bardin (1979, p.101), são tratados de 

maneira a se tornarem significativos, deixando claro se os resultados confirmam ou não as 

hipóteses levantadas e de que forma corroboram ao esclarecimento dos objetivos do estudo. 

Sem perder de vista a finalidade principal da técnica escolhida para a análise dos 

dados obtidos no campo, a análise de conteúdo se abraça ao desafio lançado por Minayo 

(1994, p. 228-238) em sua proposta de interpretação que inspira fazer, sem desligamento do 

marco teórico, uma inflexão sobre o material empírico. Um movimento que, para a autora, “se 

eleva do empírico ao teórico e vise-versa, que dança entre o concreto e o abstrato, entre o 

particular e o geral, visando o concreto pensado”. Trata-se de um compromisso que visa fazer 

mais do que uma tentativa de descrição do que foi capturado da realidade pesquisada, 

pretendendo uma leitura crítica das subjetividades que a compõem.   
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7  Resultados 
 

Assim como já fora salientado, este estudo tem como foco analisar a interação entre o 

Centro de Informática da UFPE e o mercado, compreendendo, dessa forma, as influências 

exercidas pela academia sobre a capacidade competitiva do setor de tecnologia da informação 

do Recife. Para atingir tal propósito três objetivos específicos foram estruturados com o 

intuito de decompor a análise principal e facilitar o alcance do seu entendimento. 

Para realizar tal investigação, optou-se por obter, como fonte principal de informação, 

a percepção dos docentes e pesquisadores do Centro de Informática a respeito da integração 

do Centro com o Mercado. Tais percepções foram extraídas das mais de 100 páginas 

resultantes das transcrições de um total de oito entrevistas realizadas com docentes/ 

pesquisadores do Centro. 

Assim posto, este capítulo tem como objetivo demonstrar os resultados descobertos a 

partir da pesquisa teórica, realizada antes e durante o trabalho de campo, e dos dados 

coletados nas entrevistas. Para que a execução desta fase torne-se mais clara, serão utilizados 

alguns fragmentos dos textos transcritos, assegurando que sempre serão respeitados as 

conexões e contextos dos quais tais cortes forem decorrentes.  

Salienta-se que os nomes dos entrevistados não serão, em momento algum, 

relacionados aos fragmentos, sendo apenas utilizados códigos alfanuméricos (E1, E2, E3, 

etc.) para que sejam mantidos os raciocínios lógicos de cada entrevista. Assegura-se também 

nesta fase que tais códigos não têm qualquer relação com a ordem na qual foram executadas 

as entrevistas, assim com também não dizem respeito à ordem alfabética proposta na lista de 

entrevistados (anexo C). 
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A apresentação deste capítulo será dividida em três grandes blocos. O primeiro trará 

um breve perfil, basicamente descritivo, das principais instituições envolvidas nesta análise, 

que são: o Centro de Informática da UFPE – CIn e o Centro de Estudos e Sistemas Avançados 

do Recife – C.E.S.A.R. Tais perfis procuraram demonstrar, principalmente: as motivações e 

considerações envolvidas nas ações que orientaram o Centro de Informática ao longo dos 

anos em sua aproximação com mercado e motivos que levaram a criação do C.E.S.A.R. 

Salienta-se que não houve maiores investigações sobre o funcionamento de tais instituições, 

tendo em vista que não seria uma real contribuição para o estudo entender como cada 

instituição administra suas rotinas diárias, como dispõe seus fluxos hierárquicos e de trabalho 

ou de como executa seus processos internos e tarefas.  

O segundo bloco estará direcionado à discussão do modelo Tripla Hélice de Henry 

Etzkowitz e do modelo de transferência de conhecimento proposto neste trabalho. Ambos 

serão discutidos e analisados de maneira comparativa em relação aos dados coletados no 

campo. Em se tratando, principalmente, do modelo de transferência de conhecimento, novos 

elementos serão destacados na relação estudada. 

No último bloco, o foco estará voltado para a elucidação dos objetivos propostos no 

início deste trabalho, tendo em vista que eles direcionam a análise da suposição levantada 

sobre as influencias mútuas (onde ganhos são percebidos em ambos os lados) do 

relacionamento existente entre o Centro de Informática e o Mercado. Cabe salientar as 

alterações executadas durante a concepção deste bloco de resultados em comparação com a 

formação inicial das categorias:  

 Sobre a vontade política da instituição (UFPE): os dados capturados no campo 

foram elucidativos quanto à inexistência de tal característica na instituição. No 

entanto, nada pôde ser analisado sobre os motivos/atitudes que levaram os 

entrevistados a tal percepção, pois tais motivos/atitudes não foram mencionados, e 
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os entrevistados apenas pronunciaram tal percepção sem maiores esclarecimentos. 

Também o fato de não ter sido possível conversar com o atual Reitor desta 

instituição, apesar de ter sido convidado por meio da secretaria do seu gabinete, 

corroborou para a falta de argumentos, contrários ou afirmativos, a respeito de tal 

percepção. Desta forma as análises se concentraram apenas no esclarecimento da 

categoria vontade política da administração central do Centro de Informática 

mais especificamente. Portanto toda discussão sobre vontade política ficou 

concentrada na administração do CIn. 

 Sobre as categorias vocação e convicção do corpo docente e de pesquisadores 

salienta-se que estas foram analisadas de maneira conjunta, pois todos os 

entrevistados apresentaram-se tanto dispostos a interação com o mercado quanto 

convictos dos resultados positivos desta. E, para além desta constatação, não 

houve conteúdo suficiente para sustentar as premissas de exclusão mútua e 

homogeneidade (BARDIN, 1979, p. 119-121) nas análises em separado de tais 

categorias. 

 Sobre a categoria consciência política e cooperação do governo local salienta-se 

que os entrevistados afirmaram ter pouco conhecimento a respeito deste tema. E 

mesmo entre aqueles que fizeram referência sobre o papel do Estado no processo 

de aproximação do CIn/C.E.S.A.R com o mercado, ainda assim o fizeram em 

referências fragmentadas que não sustentariam a construção e análise do tema em 

uma categoria em separado. 

Isto posto, ressalta-se que as seis categorias apresentadas na metodologia e que 

subsidiaram o início das análises dos resultados foram reduzidas para três. Este processo não 

prejudicou a demonstração dos resultados, tendo em vista que tal configuração mostrou-se 

capaz dar sustentação às análises deste estudo. 
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7.1  Perfil das Instituições Estudadas 
 
Para dar início à exposição dos resultados coletados, recorre-se, mais uma vez, aos 

objetivos (geral e específicos) deste trabalho. Estes, por sua vez, visam analisar a interação 

entre o Centro de Informática da UFPE e o mercado, a partir dos fluxos de intercessão 

existentes, compreendendo, dessa forma, as influências exercidas pela academia sobre a 

capacidade competitiva do setor de tecnologia da informação do Recife. 

Isto posto, as análises envolvidas nesta investigação estiveram focadas em algumas 

instituições representativas da relação universidade-mercado e que, notadamente, atuam nas 

interfaces de interação: o CIn, como centro de referência em ensino, pesquisa e extensão e o 

CESAR, como instituição atuante na interface do relacionamento entre a academia e o 

mercado. Apesar de não ter sido alvo deste estudo, o Porto Digital será de alguma forma 

contemplado por ser um órgão representativo da conexão entre as três esferas de 

relacionamento do modelo Tripla Hélice. Cabe salientar, no entanto, que as análises sobre o 

Porto não foram executadas com a mesma profundidade utilizada no estudo das outras duas 

esferas. 

 

O Centro de Informática da UFPE e sua trajetória rumo à interação 

O Centro de Informática da UFPE – CIn, criado oficialmente em 1999, é um dos 

melhores centros acadêmicos em informática da América Latina. Contando com a sua 

evolução, desde que era o Departamento de Informática, já são mais de 25 anos de 

experiência na área. Hoje, o Centro atua com um corpo docente de 46 doutores (ou PhD´s) e 

com uma infra-estrutura com mais de 500 pontos de trabalho interligados em rede nos 15 

laboratórios, nas salas de aulas e dos professores. (CENTRO DE INFORMÁTICA UFPE, 

2005). 
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A trajetória de ações, que resulta hoje numa interação de benefícios mútuos entre o 

Centro e o mercado, começou ainda enquanto o CIn era Departamento de Informática. Nesta 

época, por volta dos anos 80, alguns docentes do atual Centro começaram a perceber que 

havia uma divergência clara entre o tipo de profissional exigido pelo mercado local e aquele 

que seria considerado um profissional qualificado, capaz de inovar e atender demandas 

sofisticadas. Assim como afirmou E1 “o departamento de informática gerava mão-de-obra 

para as demandas das empresas locais... a gente não estava formando gente diferente, gente 

capaz de trazer novas idéias, inovar de alguma forma, capaz de trazer avanço tecnológico...”.  

Percebendo tal disparidade e motivados pelo intuito de formar mão-de-obra 

especializada, de potencializar a capacidade de inovar e trazer avanço tecnológico para 

Região, o mesmo grupo de docentes iniciou um planejamento que iria transformar tanto a 

composição do corpo docente quanto a estrutura do currículo do curso. Por volta de 85/86, a 

mudança do currículo foi iniciada, e em 87 o mesmo foi mudado efetivamente. Com essa 

mudança o CIn tornou-se um dos primeiros a ensinar orientação a objeto na graduação. De 

acordo com E1, em São Paulo, tal disciplina, à época, só era vista na pós-graduação. 

Com relação ao reforço do corpo docente, houve um incentivo, ainda maior do que o 

que já existia, para os mestrados e doutorados (nesta época feitos fora do país). A meta era 

que em 2000 o Centro contasse com 20 doutores na casa. O esforço superou as expectativas e 

tal meta foi alcançada oito anos antes, em 1992, coincidentemente, ano em que a primeira 

turma do novo currículo estava se formando. 

O resultado de todo esse esforço acadêmico foi percebido nacionalmente. Tinha-se 

então a primeira turma de profissionais altamente qualificados. No entanto, o mercado não 

estava preparado para receber e absorver este potencial. E em 1992, assim como afirmou E2, 

75% dos graduados foram contratados por duas empresas vindas de São Paulo e os outros 

25% não ficaram necessariamente no Centro e nem mesmo no Recife – alguns foram para a 
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Microsoft, nos Estados Unidos, e outros para estados diferentes do Brasil. Este acontecimento 

foi entendido como “de qualidade e competência e não de irrelevância”, como afirmou E3, 

mas também foi um sinal claro de que ou a Região se modificaria para absorver ao menos 

parte desta oferta ou o Centro iria continuar formando profissionais especializados com 

recursos e esforços do Recife sem obter retorno sobre o investimento. De acordo com E5 este 

foi um fato marcante e que determinou o início da execução de conjunto de ações 

coordenadas para modificar tal realidade: 

[...] então a partir daí começou-se a notar que ou a gente tomava alguma 
atitude para aumentar o mercado local, na verdade criar um mercado local 
mais significativo para absorver os alunos que a gente estava preparando, ou 
a gente basicamente estaria trabalhando para formar alunos para outros, 
formar profissionais para trabalhar em outros locais, por que o mercado local 
é extremamente limitado. 

O acontecimento supramencionado deixou claro que o mercado local não tinha 

capacidade de assimilar nem a qualidade do profissional formado e muito menos a quantidade 

que sai da Universidade a cada ano. Como declaram E1 e E3, o mercado de informática não 

estava e ainda hoje não está em Recife. Então, era necessário criar um mercado com 

características próprias, um mercado que fosse capaz de vender para o Sul e Sudeste e para 

fora do país, mas que pudesse existir e se manter no Recife. 

Ficou claro para aquele grupo de docentes que o mercado local só seria alterado se 

novas empresas surgissem e com um novo perfil tecnológico – já que as empresas existentes 

constituíam um mercado extremamente tradicional (onde se programava em COBOL, 

FORTRAN, CLIPPER, etc.) – e com capacidade de suprir as demandas externas. 

Durante os anos de 1992 a 1996 (ano de fundação do CESAR), o departamento adotou 

como estratégia fomentar as iniciativas de alunos e professores interessados em fundar 

empresas de base tecnológica. Dessa forma o problema seria minimizado, se não fosse a clara 

pulverização de esforços. Neste formato, com várias pequenas empresas trabalhando 

individualmente, não se conseguia criar uma identidade competitiva capaz de iniciar uma 
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tradição em tecnologia localizada no Recife, que ainda não havia conquistado o respaldo da 

indústria. Então, de acordo com E1, decidiu-se criar uma estrutura que “funcionasse como um 

guarda-chuva de tudo que fosse criado”, aumentando a capacidade competitiva de todos os 

envolvidos sob a mesma estrutura.  

Dessa forma, em 1996, o CESAR foi criado tendo como objetivo principal incentivar a 

capacidade inovadora da Região, formando novas empresas, aumentando o mercado de 

informática local e por conseqüência os postos de trabalho.   

 

A criação do CESAR: construindo demanda sofisticada 

A mesma iniciativa que fez com que alguns docentes do atual Centro de Informática 

olhassem para o seu entorno, identificando carências e limitações, também os levou a propor e 

consolidar um novo conceito na formação de profissionais especializados. Tendo cumprido 

este primeiro desafio, era vez de olhar para o mercado, que de tão frágil e tradicional, não foi 

capaz de absorver este novo perfil de mão-de-obra. Como já fora mencionado, ou o mercado 

de tecnologia da informação era criado sob parâmetros mais avançados ou a universidade 

continuaria formando profissionais apenas para mercados externos. 

Por tudo isso, o C.E.S.A.R foi idealizado e fundado em 1996. Uma grande estrutura, 

base tecnológica que nasce com a missão de “realizar a transferência auto-sustentada de 

conhecimento em Tecnologias da Informação (TI) entre sociedade e universidade” (CESAR, 

2005) e ainda aspirando desenvolver a capacidade competitiva do Recife. Ao longo dos seus 

nove anos de existência o C.E.S.A.R já criou mais de 30 novos empreendimentos, possui 

aproximadamente 500 funcionários e cerca de 45 clientes no Brasil e no exterior. 

Seu surgimento foi orientado por dois focos de atuação fundamentais: o 

desenvolvimento de soluções e serviços em Tecnologia da Informação, já que a transferência 

deve ser auto-sustentada e a criação de empreendimentos novos e inovadores, iniciativa que 
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ao longo dos anos vem construindo um mercado de empresas de base tecnológica capaz de 

absorver profissionais qualificados e, portanto, suprir demandas sofisticadas.  

Para Porter (1991), a existência de uma demanda sofistica, quer dizer, de empresas, 

clientes e sociedade que necessitam e demandam por soluções inovadoras, é um dos 

elementos essenciais para um sistema de inovação capaz de obter sucesso em mercados 

internos e externos. A mesma avaliação é feita por E3 quando declara: 

[...] a nossa universidade é pouco demandada em função de produzir alguma 
coisa para o setor econômico local. Nosso setor produtivo local é muito fraco 
do ponto de vista de tecnologia ou de necessidade de conhecimento. Lembra 
do diamante? [aqui o entrevistado faz referência ao modelo diamante de 
Porter (1991)] Bons clientes exigem que você inove, se você não tem bons 
clientes vai inovar para quê? 

 Considerando o modelo diamante (PORTER, 1991), percebe-se que a interação entre 

o CIn e o C.E.S.A.R também atendeu e atende a este propósito, pois cria a demanda 

sofisticada que faltava no mercado local. E, com fomento à geração de novos negócios, dentro 

de um processo de incubação diferenciado (ver detalhes na sessão 7.2), um novo mercado está 

se formando, na realidade sendo formado por um perfil profissional capaz de atender 

demandas sofisticadas e, principalmente, motivado a buscar na academia respostas para 

problemas complexos. Também quando o C.E.S.A.R se propõe a suprir mercados externos, 

absorvendo uma demanda por produtos e serviços especializados, e oferta esse desafios às 

empresas e parceiros do sistema, ou quando busca no Centro de Informática a consultoria de 

docentes para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, está ofertando uma demanda 

sofisticada tanto para os alunos e docentes do Centro quanto para o mercado local. “Clientes 

locais sofisticados e/ou com demandas especiais normalmente estimulam sucesso 

competitivo, tais como as necessidades de mercado antecipam este sucesso em qualquer outro 

lugar” (PORTER, 1991, 112).  

Um outro ponto do modelo de Porter (1991) também pode ser analisado por meio da 

interação entre o CIn e o C.E.S.A.R e diz respeito aos fatores condicionantes. Apesar de estar 
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focado no atendimento de demandas externas a Região, o C.E.S.A.R, como principal caminho 

de transferência de conhecimento com a sociedade, viabiliza o acesso mais rápido à 

tecnologia de ponta desenvolvida no CIn para o mercado local, antes mesmo que esta alcance 

outros mercados. Em outras palavras, a interação do C.E.S.A.R com o Centro de Informática 

viabiliza o acesso das empresas aos necessários “grupos de fatores especializados locais”, que 

de acordo com Porter (1991, p.111), “dão suporte a uma acumulação mais rápida de 

habilidades e uma maior taxa de inovação”. O know-how especializado que é produzido no 

Centro beneficia mais rapidamente as empresas existentes em seu entorno. Neste cenário o 

C.E.S.A.R funciona exatamente na interface entre o Centro e a sociedade facilitando a 

transmissão do conhecimento especializado que nasce na academia. 

Os outros dois pontos do modelo não serão discutidos, pois os dados coletados não 

trazem subsídios suficientes para a discussão dos mesmos. O que não significa dizer que não 

há influência do Centro e do C.E.S.A.R na dinâmica dos mesmos, mas apenas não se pode 

emitir opiniões mais conclusivas sobre tais pontos.  

Mesmo partindo de uma análise parcial do modelo diamante sobre a atuação do 

C.E.S.A.R, não se pode deixar de perceber que ele é um elemento central no cenário local e 

consegue articular os atores do sistema para aumentar a capacidade competitiva localmente, 

atendendo demandas em todo país e externamente, com acordos de parceria com empresas 

como a Sun, a Borland e a IBM. 
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7.2  Analisando o Modelo Tripla Hélice e a Transferência 
de Conhecimento Universidade-Mercado 

 
As coletas executadas neste trabalho corroboram para a execução de uma análise 

parcial da interação universidade – mercado – governo que é proposta pelo modelo Tripla 

Hélice, pois o foco deste estudo está direcionado à compreensão da relação entre apenas dois 

destes atores, universidade e mercado, em um setor econômico e em uma região específicos. 

Portanto, com foco nos objetivos do estudo, a composição da análise que se segue tratará da 

relação existente entre o Centro de Informática e o Mercado e, mais especificamente, se 

presta ao entendimento das influencias exercidas pelo Centro na construção e aumento da 

vantagem competitiva do setor de Tecnologia da Informação em Recife. 

Os dados encontrados revelam uma clara e sólida interação entre o Centro de 

Informática da UFPE e o mercado. E, neste processo, se evidencia o surgimento de 

organizações híbridas, tais como o C.E.S.A.R (que é uma organização não-governamental 

estrategicamente regida por docentes do Centro) e o Porto Digital, sendo este último, como 

representado na figura 12, o eixo de ligação entre as três esferas. 

 

 

 

 

 

 
Figura 12: Surgimento de organizações híbridas 

 

O modelo Tripla Hélice de Etzkowitz e Leydesdorff (1995) mostrou-se apropriado 

para a análise do relacionamento universidade-empresa visto que aceita a possibilidade de 

surgimento de organizações que atuam nas interfaces dos relacionamentos, sendo este o 
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principal conceito do modelo.  Em que se pese que a idéia de relacionamento entre estas três 

esferas já havia sido proposta desde 1968 por Sábato e Bonata, quando o modelo Tripla 

Hélice considera a existência de uma estrutura organizacional capaz de atuar na interface, o 

processo de interação recebe um artifício que minimiza as dificuldades naturais do 

relacionamento. As instituições híbridas surgem na interface do relacionamento e servem para 

compreender as limitações e restrições das esferas envolvidas, gerando valor agregado com a 

troca de conhecimento entre as mesmas. E3 respalda essa análise afirmando: 

[...] a parte interessante do modelo é a consideração das interfaces e, 
principalmente, das organizações que surgem nelas. Por que o grande lance 
do Etzkowitz é que ele considera a existência e o nascimento de 
organizações que vão operar nas interfaces, justamente para, em primeiro 
promover a ligação e em segundo eliminar uma deficiência que existe na 
falta da interação, quer dizer, tanto promover a interação quanto eliminar os 
problemas que existem em cada lado para fazer com que a aproximação 
aconteça... por que é na interação que surge o processo de troca de 
conhecimentos 

 

Nesta proposta de relacionamento não há um peso ou importância maior que possa ser 

relacionada a qualquer uma das esferas. Mesmo na relação focada por esta pesquisa, onde um 

grupo de docentes do CIn tomou iniciativas precursoras, não se pode afirmar que a academia 

tem um papel de maior destaque na relação entre as esferas. A academia é importantíssima no 

processo, principalmente para a formação de mão-de-obra qualificada, como relatou E1, 

entretanto, nem a universidade, nem o mercado, nem o governo, por eles mesmos, são capazes 

de promover interação em virtude de suas próprias limitações e estruturas de funcionamento, 

como afirma E3 “não é a universidade que faz, é algum tipo de organização, que pode ser 

juridicamente formalizada como o C.E.S.A.R ou não, que promove a interação...”.  

As instituições localizadas na interface precisam ter liberdade para transitar pela 

relação estabelecida sem estar vinculada às regras e impedimentos característicos de qualquer 

das esferas. Se a instituição estiver formalmente vinculada ao governo fica, por exemplo, 

automaticamente presa às regras de contratação de funcionários públicos; fica também 
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submetida ao regime da Lei 8.666 de licitação para aquisição de bens e serviços, entre outras 

normas que, como diz E4, podem até ser necessárias para proteger “a coisa pública”, mas, que 

no caso estudado, tais amarras limitariam o alcance e as formas de atuação de uma empresa 

como o C.E.S.A.R. Assim, como confirmou E3, um vínculo formal com a Universidade não 

forneceria nem a agilidade e nem um conjunto de outras flexibilidades necessárias ao 

andamento do C.E.S.A.R.  

Um outro aspecto desta relação é que as instituições que surgem nas interfaces 

precisam gerenciadas por pessoas com perfil para tanto. Dessa forma, como alertou E3, em 

instituições como o C.E.S.A.R e o Porto Digital (instituições de interface), faz-se necessário 

existir uma direção estratégica capaz de entender a relação. “... você não pode ter um 

acadêmico clássico, nem ter um empresário clássico e nem um burocrata de governo. Lá tem 

que ter uma pessoa que transite nessa interface e entenda todos os lados envolvidos”. No 

estatuto de formação do C.E.S.A.R, por exemplo, está previsto que apenas os Associados 

Titulares (professores e servidores do quadro do Centro de Informática da Universidade 

Federal de Pernambuco) e Fundadores possam assumir o cargo de Diretor Presidente. Em tal 

cargo tem-se por responsabilidade o direcionamento estratégico da empresa. Um docente no 

cargo mantém a instituição focada nos objetivos originais da mesma. No entanto, esclarece 

E3, “não é todo professor do CIn que pode ser sócio do C.E.S.A.R”, até por que se o docente 

não acredita na interação entre o Centro e o mercado, não participa do processo, ou mesmo 

tem restrições sérias a qualquer aproximação entre tais esferas, como terá condições de 

gerenciar e determinar uma orientação estratégica para uma empresa como C.E.S.A.R?  

Tanto a definição quanto a manutenção de uma orientação estratégica clara na 

instituição de interface são fundamentais para que o sistema de troca de conhecimentos 

funcione como um todo articulado, uma verdadeira rede interativa. Se ao longo de sua história 

o C.E.S.A.R deixasse de priorizar a ascensão de novas empresas, o avanço tecnológico do 
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setor na Região estaria comprometido. Da mesma maneira, seria afetada a capacidade do 

Centro de Informática de firmar projetos de pesquisa caso a aproximação desta demanda 

sofisticada tivesse deixado de ser objetivo do C.E.S.A.R. Assim como relata E5, “o projeto da 

Motorola, por exemplo, começou com uma prestação de serviço do C.E.S.A.R para a 

Motorola e foi evoluindo, evoluindo até chegar a se transformar em um projeto de pesquisa”, 

e continua, “... o C.E.S.A.R é responsável pela captação dos projetos, de fazer contato com as 

empresas. Ele é parte essencial deste cenário”. 

Tal cenário de interação é complementado pela atuação do Porto Digital, pois este 

pode ser identificado como elemento catalisador da relação universidade-mercado. O Porto 

Digital, assim como C.E.S.A.R, foi fomentado no Centro de Informática (E5), e teve como 

objetivo criar condições institucionais e legais para que a relação já existente entre o CIn e 

C.E.S.A.R pudesse acontecer em maior escala e envolvendo mais atores. Assim como afirmou 

E3, “... o Porto Digital, do ponto de vista da lógica do Triple Helix, é o elemento central do 

eixo da hélice. Ele deveria ser um elemento capaz de catalisar todas essas interações”. O 

impacto na economia da região, desde o início da atuação do Porto, pode ser avaliado mais 

detalhadamente no Relatório de Indicadores de Tecnologia da Informação e Comunicação do 

Estado de Pernambuco – ITIC-PE, mas vale salientar que o setor representa hoje 3,5% do PIB 

do Estado. 

 

Sobre o modelo de infra-estrutura de transferência e geração de conhecimento:  

No decorrer da sessão 5.6.1.1, um modelo de transferência e geração de conhecimento 

foi sugerido tendo em vista a argumentação teórica pesquisada até então. Após executada a 

coleta de dados tornou-se necessário fazer modificações no modelo referido para receber as 

alterações percebidas no campo sobre o relacionamento estudado (figura 13). 
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A primeira alteração pôde ser vista na estrutura interna da ICT estudada, ou seja, no 

CIn. Além do processo natural de graduação, pós-graduação, execução de pesquisas (básica e 

experimental) e da publicação dos resultados, o Centro possui ainda um processo de fomento 

à criação de novos empreendimentos e à realização de projetos de pesquisa entre 

determinadas empresa e o mesmo, que acontecem por caminhos que independem da 

instituição de interface.   

A formação de pessoal qualificado, que envolve a graduação e os cursos de pós-

graduação, continuou tendo um papel de destaque na transferência de conhecimento 

universidade – mercado, assim como afirmou E1: “a academia, de um modo geral, é 

fundamental neste processo porque se você não tem capacidade de formar mão-de-obra 

qualificada, não seria possível responder demandas”. No entanto, como ressalta E3, este tipo 

de transferência é indireta, pois não se sabe para onde o aluno vai, que impacto sua formação 

está causando no sistema ou que problemas está resolvendo. Por isso o fomento à criação de 

novos empreendimentos é tão importante, dado que a constituição de um mercado local mais 

sofisticado pode absorver esta oferta de mão-de-obra, direcionando a mesma para o avanço 

tecnológico do setor. 

Tal processo de geração de novos empreendimentos é viabilizado por diversos canais, 

sendo o processo de pré-incubação do Recife BEAT, que é operado por meio de uma ação 

coordenada entre o C.E.S.A.R e o CIn, o canal principal. É importante ressaltar que além do 

apoio necessário (treinamentos, cursos, consultoria, etc.) e usual em outros procedimentos de 

incubação, o processo realizado no Recife BEAT tenta assegurar que estes novos 

empreendedores sejam mais abertos ao dialogo com a academia, pois quando acontece de 

uma empresa sair de um processo de pré-incubação no CIn e depois completar o processo na 

incubadora do C.E.S.A.R tal empresa passa pelo que E3 chama de um “processo consciente 

de spin-off” e carrega dentro de si o “embrião acadêmico, quer dizer, o DNA da interação 
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empresa-universidade”. Dessa forma, a transferência de conhecimento, antes percebida 

apenas através da instituição de interface, abrange agora a entrega de novos empreendimentos 

para o mercado. Por meio dela todo o conhecimento absorvido na ICT é transferido à 

sociedade por meio de novos produtos, serviços, postos de trabalho e toda a movimentação 

econômica decorrente de uma empresa no mercado.  

O sucesso dos novos empreendimentos está de fato relacionado ao processo de 

constituição destes, tendo em vista o modelo (desde a pré-incubação, a incubação e o spin-off) 

que é desenvolvido de maneira colaborativa entre CIn/C.E.S.A.R. Todavia, não se pode 

atribuir apenas ao processo de surgimento, propriamente dito, todas as láureas destes novos 

negócios, pois há, ainda, a ação de atores que além de responder pelo fornecimento de 

subsídios financeiros, também figuram como peças-chave no processo de sustentação e 

crescimento de tais empreendimentos: os investidores. O investidor inteligente (retratado na 

figura 13) é aquele que mantém sua orientação estratégica focada em uma previsão de retorno 

do investimento em médio/longo prazos. Dessa forma, aguardam o momento adequado de 

maturação do empreendimento para que só então novas negociações sejam executadas, o que 

em geral assegura um crescimento consolidado para o novo empreendimento e retornos mais 

altos para os investidores. 

Uma outra forma utilizada para a transferência de conhecimento ocorre por meio de 

projetos de pesquisa firmados com empresas, tais como a Motorola, a Itautec e a Samsung. 

Vale salientar que estes dois novos caminhos, apesar de não serem diretamente operados pela 

instituição de interface, são influenciados por ela. Como afirmou E2, “hoje a gente tem 

projetos com a Motorola (desde 2000), com a Itautec (desde 2002), com a Samsung... elas têm 

projetos de pesquisa conosco e aí entra recursos para o Centro. Também nesses projetos são 

desenvolvidas dissertações de mestrado, teses de doutorado”. 
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Figura 13: Modelo de transferência e geração de conhecimento do Centro de Informática da UFPE 
Modelo re-elaborado pela autora com base nos dados coletados no campo 
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Legenda da Figura 13: 
1. O reconhecimento dos pares que aumenta a noção de valor percebido pelos cientistas. Pôde-se 

reconhecer aqui também um processo de transferência de conhecimento que, no entanto, se faz 
de maneira restrita e com foco nos profissionais e estudiosos da área. 

2. Ponto onde a intervenção do governo na infra-estrutura de transferência atua na 
regulamentação legal e fiscal dos investimentos e do retorno do capital para a região. 

 

As duas novas formas de transferir conhecimento partem de um viés tradicional de 

relacionamento Universidade-Mercado, onde se reafirma que a academia representa a base do 

desenvolvimento de conhecimentos especializados e endógenos e o mercado, seu principal 

“consumidor”. O relacionamento, dessa forma compreendido, teria um fluxo de via única, 

marcado pela absorção do conhecimento gerado nas instituições de ensino e pesquisa pela 

sociedade. 

Além destes novos elementos, percebeu-se ainda uma forma diferenciada de interação, 

onde se vislumbra uma transferência inversa do mercado para a universidade, contrariando a 

tendência de definir que o estado da arte do conhecimento surge necessariamente na academia 

e dela procede para o mercado. 

Tanto para E4 quanto para E3, contrariando uma análise mais tradicional, a relação 

pode ser estabelecida em termos de uma troca real que ultrapassa a comercialização do 

conhecimento e abrange o intercambio efetivo de conhecimento gerado tanto na academia 

quanto na indústria: 

Na economia do conhecimento você tem uma rede de conhecimentos aonde 
você tem diversos nós que produzem, diversos nós que consomem e ora você 
produz conhecimento, ora você consome. Então a Universidade também, ora 
produz conhecimento ora ela deveria, pelo menos, consumir para que o 
próprio processo da economia do conhecimento se transformasse e causasse 
a mesma inovação existente no sistema. Por exemplo, eu duvido que tenha 
algum departamento acadêmico no mundo que tenha a capacidade de 
produção de conhecimento em tecnologias e telecomunicações que tem a 
Nokia e a Motorola nos seus laboratórios de pesquisa, como eu acho que não 
tem nenhum centro de formação acadêmico clássico que conheça tão 
profundamente as novas tecnologias espaciais quanto os laboratórios da 
Alcatel na Bélgica, da Siemens e da EADS - European Aeronautic Defence 
and Space. Então como a gente vai dizer que a universidade vai ter um papel 
produtor de conhecimento neste setor... o que o pessoal está fazendo lá você 
não encontra em nenhuma universidade. Em um uma forma mais sofisticada 
de pensar a interação empresa – universidade, a gente está pensando no 
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estabelecimento de um relacionamento e não numa troca unilateral, um jogo 
repetitivo de interações onde pode fluir conhecimento da indústria para a 
universidade e da universidade para a indústria [...] (E3). 

Esta possibilidade de troca representa uma sofisticação na forma de pensar o papel de 

cada esfera no modelo, papel este que não se define por seu grau de importância, mas pela 

capacidade de ofertar e consumir conhecimento de ponta e prover desenvolvimento para o seu 

entorno.  

 

 

7.3  Desdobramento dos Objetivos do Estudo 
 
Esta sessão tem como foco realizar o desdobramento dos objetivos propostos neste 

estudo, tendo como base os resultados obtidos no campo. Seguindo a metodologia utilizada 

até agora, sempre que for necessário ao esclarecimento do tópico, serão utilizados fragmentos 

das entrevistas. 

A exposição será iniciada pelo esclarecimento dos objetivos específicos e será seguida 

pela discussão do objetivo geral. Esta ordem foi definida com o propósito de facilitar a 

compreensão das análises de cada ponto, pois dado que os objetivos específicos foram 

utilizados para decompor a problemática do objetivo geral, será feito o esclarecimento de 

cada parte do problema para que o mesmo seja inteiramente discutido no final. São eles os 

objetivos deste estudo: 

 Objetivo Geral: Analisar a interação entre o Centro de Informática da UFPE e o 

mercado, a partir das dinâmicas de atuação e dos fluxos de intercessão existentes, 

compreendendo, dessa forma, as influências exercidas pela academia sobre a capacidade 

competitiva do setor de tecnologia da informação do Recife. 

 Objetivos Específicos: A partir da percepção do corpo docente e pesquisadores da UFPE 

pretende-se identificar e analisar: 
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1. Se há vontade política da administração central do Centro de Informática da UFPE 

nas relações universidade-mercado em um modelo tripla hélice; 

2. Se há vocação e convicção do corpo docente e de pesquisadores do Centro de 

Informática da UFPE nas relações universidade-mercado em um modelo tripla 

hélice; 

3. Se há alguma estrutura de gestão que atue com a finalidade de funcionar como 

veículo de ligação institucional entre o Centro de Informática e o mercado. 

 

 

7.3.1  Vontade Política do Centro de Informática e a Construção 
do Relacionamento CIn-Mercado em um modelo tripla hélice 

 
De acordo com Terra e Etzkowitz (1998), o sucesso do modelo Tripla Hélice está 

intimamente relacionado à vontade política da instituição de ensino e pesquisa, tendo em vista 

que a forma como a instituição se estrutura, organiza e incentiva as ações voltadas à 

cooperação Universidade-Mercado influencia o processo de interação que a tende então a ser 

mais ou menos consolidado. Na relação estudada se pôde perceber que, ao longo dos seus 28 

anos de existência, ações específicas foram executadas no Centro para que este pudesse 

cooperar de maneira mais eficiente com o mercado.  

Desde os anos 80 alguns integrantes do Centro lançaram um olhar crítico sobre o 

mercado, detectando suas deficiências e limitações. Este olhar deu início a um processo de 

aproximação da academia com o mercado, mencionado na sessão 7.1 deste estudo, que 

resultou na fundação do C.E.S.A.R. No entanto, para compor este cenário de integração, além 

das mudanças e atitudes pessoais de engajamento, houve uma reestruturação do modelo de 

gestão voltada para dar suporte a este processo de aproximação. Tal processo iniciou com a 

transformação do antigo Departamento de Informática em Centro.  
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Esta mudança, articulada entre os anos de 96 a 99, foi motivada, de acordo com E1, 

por dois aspectos, primeiro “porque o número de professores estava ficando grande demais 

para ser parte de um departamento apenas” e segundo, porque de fato “se obtém mais 

autonomia sendo centro do que sendo departamento”.  

Dessa forma, em 1999, o CIn nasce com características bastante peculiares, 

começando pela forma como o mesmo foi organizado. De acordo como regimento da 

universidade é obrigatório haver no mínimo três departamentos em cada Centro, então para 

não quebrar a coesão existente entre os membros, os três departamentos foram “criados”, no 

entanto, como afirmou E1, a estrutura real do Centro foi desenvolvida de maneira a aumentar 

a eficiência do mesmo. Como relatou E2: 

O Centro funciona internamente de maneira diferente dos outros centros da 
UFPE, primeiro que ele foi criado a posteriori. O Centro tem uma 
característica própria, ele é mais uniforme. [...] e como ele foi criado a 
posteriori nós nos organizamos internamente através de coordenações. Então 
existe uma estrutura de coordenações que lidam com assuntos específicos, 
incluindo uma coordenação de cooperação que existe exatamente para 
identificar projetos de cooperação, acordos para serem feitos com empresas.  

Ao invés de seguir os padrões normais de estruturação (figura 14), que acaba por 

dividir os esforços em estruturas repetidas, foi elaborada uma estrutura de coordenações que 

além de poder cumprir as atividades naturais em ensino e pesquisa, também serviu como 

suporte ao processo de interação com o Mercado.  

 

 

Figura 14: Modelo padrão para organização dos Centros da UFPE 
Elaborado pela autora com base nos dados coletados 

Como exposto no organograma da figura 15, em sua estrutura de coordenações o 

Centro dedicou uma delas, a de Cooperação e Integração, ao fomento da relação 
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universidade-mercado. As gerências que aparecem no desenho da estrutura do CIn servem 

como suporte administrativo de todo o Centro, cuidando de todas as questões burocráticas 

relativas ao seu funcionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Organograma CIn 
Fonte : Centro de Informática (2005a) 

A constituição da estrutura do Centro deixa clara a iniciativa de se preparar para dar 

suporte ao relacionamento universidade-mercado. Sua Coordenação de Cooperação tem o 

objetivo de firmar projetos de pesquisa, tais como os existentes com a Motorola, a Itautec e a 

Samsung. Então além do C.E.S.A.R, o próprio Centro tenta encontrar oportunidades de 

interação e entrada de capital. 

Para se ter uma idéia mais exata do quanto que uma postura clara e organizada da instituição 

pode influenciar na capacidade de interagir com o mercado, pode-se fazer uma análise 

comparativa entre a postura do Centro e a existente na instituição da qual o mesmo faz parte. 

O posicionamento do Centro diverge inteiramente da postura da instituição como um todo. 

Nenhum dos entrevistados identificou na UFPE qualquer indício de vontade política de 

caráter institucional para a interação Academia – Mercado. Foram levantadas reflexões que 

analisaram desde a fragilidade da missão da instituição até a falta de apoio para grupos ou 

profissionais, individualmente, que desejem interagir com mercado.  
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Com relação à missão institucional, como afirma E7, “... a primeira coisa é a falta, não 

só na Universidade Federal e sim em qualquer outra, de definição clara da missão, sem 

palavras genéricas que acabam dando margem a qualquer interpretação”. De acordo com o 

entrevistado, a falta de clareza traz prejuízos que vão desde uma má interpretação da idéia 

central da missão até a disseminação de preconceito com aqueles que resolvem se aproximar 

do Mercado. 

Para E6, “como a instituição não explicita na sua política ou na sua missão que é para 

gerar desenvolvimento econômico, as iniciativas que estão relacionadas a dinheiro, a 

desenvolvimento socioeconômico e a transferência para a indústria, sofrem uma pressão 

muito grande”. Uma conseqüência imediata da falta clareza na definição de um 

posicionamento sobre a relação universidade-mercado é a pulverização de esforços. Como 

afirmam E6 e E4, é possível encontrar alguns esforços, algumas pessoas, alguns grupos, mas 

não há uma política interna de gestão de transferência de tecnologia. Em várias áreas da 

UFPE pode-se ver um professor ou outro que desponta na relação com a indústria, mas são 

iniciativas particulares, pois não existe um auxílio institucional: “não tem um bureau com 

gente que vai dar assessoria para ele, que vai dar suporte, que vai dar um background daquela 

ação frente a uma empresa” (E6). 

Para alguns dos entrevistados, essa falta de clareza é resultado de uma imaturidade 

temporária, mas que com o tempo a instituição vai se posicionar de maneira mais clara. 

Porém, enquanto isso não acontece, os relacionamentos entre a UFPE e uma instituição de 

interface como o C.E.S.A.R ficam em suspenso e a experiência desta instituição em nada 

consegue beneficiar a Universidade.  
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7.3.2  Se há vocação e convicção do corpo docente e de 
pesquisadores do Centro de Informática da UFPE nas relações 
universidade-mercado em um modelo tripla hélice 
 

Um outro ponto de grande relevância para o sucesso na interação entre a universidade 

e o mercado é existência de um corpo docente com vocação para uma aproximação com este. 

Dessa forma, entende-se que o processo de transferência tecnológica será mais bem sucedido 

se a ICT em questão puder contar com um corpo docente e de pesquisadores disposto à 

realização do processo de interação e convencido de seus resultados. 

No Centro de Informática esta vocação para o relacionamento tornou-se a principal 

ferramenta de aproximação com o mercado, como afirmou E4: “... nós não seríamos hoje, isso 

eu digo tranquilamente, esse case, se nós não tivéssemos sido favoráveis à inovação e ao 

empreendedorismo. Para o Centro é excelente”.  

Todavia, o que foi percebido no Centro de Informática é que não houve uma aderência 

total à idéia de aproximação com o mercado. O que houve de fato foi a existência de um 

grupo com forte perfil de liderança: “... aqui houve uma liderança forte e ela foi fundamental 

para agregar o esforço numa determinada direção” (E1). Este grupo tomou iniciativas 

determinantes para a construção do processo de aproximação, com foco no desenvolvimento 

do mercado local, como afirmou E2 “pessoas certas no lugar certo”.  

A primeira e mais evidente iniciativa realizada foi o investimento na elevação da 

qualidade da mão-de-obra formada na instituição à época, que até então eram desnecessária 

para o mercado em seu entorno. Tal investimento foi essencial para a formação de pessoas 

com potencial mais elevado, capazes de suprir demandas sofisticadas e externas à Região. 

Sem a qualidade na formação do pessoal, não haveria condições de desenvolver tanto 

soluções locais quanto soluções nacionais e internacionais, afirma E7. E, como complementa 

E2, o processo deu certo: “a gente agora tem um problema inverso ao que existia há doze anos 

atrás, tem projetos que precisam de mão-de-obra qualificada e não tem mão-de-obra 
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suficiente para o desenvolvimento de todos os projetos que estão aí para serem 

desenvolvidos”.  

O CIn realmente tem essa cultura de inovação, de empreendedorismo e de 
não se limitar apenas ao que a gente foi, vamos dizer, contratado para fazer 
dentro da Universidade. Então a gente cumpre as atividades normais de 
formação de recursos humanos, desenvolvimento de pesquisa e tem essa 
preocupação também de formar esse mercado local e transferir para a 
sociedade nossas pesquisas. Não ficamos só na publicação de artigos. (E4) 

 

Para E2, “não basta você ter uma Universidade forte em algum lugar, tem que ter uma 

Universidade forte, mas o perfil do ‘professor empreendedor’ é fundamental. Existem 

departamentos fortíssimos na UFPE que produzem muito do ponto de vista de pesquisa, mas 

produziram o quê do ponto de vista de retorno, de mercado, criação de mercado ou de um 

parque como esse que foi criado?”. Tal preocupação – de fornecer retorno econômico para a 

sociedade –, é corroborada com a opinião de E7 que afirma: “a gente tem uma 

responsabilidade social. A sociedade espera algum resultado que ela possa transformar, do 

ponto de vista social, em emprego. Tudo isso a universidade, com suas pesquisas, pode 

transformar”. E continua:  

[...] do ponto de vista da agricultura, por exemplo, se a universidade 
conseguir aumentar a utilização de terrenos poucos férteis para o plantio de 
pelo menos uma determinada cultura... se você consegue descobrir isso você 
vai ajudar a sociedade e realizar pesquisa de ponta... se você consegue 
baratear o custo de moradia, com babaçu, usando resto de não sei de 
quê...você esta ajudando a sociedade e com pesquisa, então a universidade 
tem esse papel. 

Mesmo não sendo algo aceito por todos, a interação com o mercado e a vontade de 

fazer pesquisa de ponta com aplicação de resultados na indústria pode ser percebida de 

maneira diferenciada no Centro, como afirma E5: “tem um conjunto pessoas que acredita que 

pesquisa numa área de informática não pode ser feita apenas de maneira teórica. Ela 

necessita; é saudável ter uma interação com a indústria”. De fato, como afirma E4, “a cultura 

espalhada aqui no Centro é diferente da cultura espalhada na Universidade, aqui há aceitação 
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de um processo de parceria entre público e privado, de negociar com empresa, de chegar mais 

próximo... Até na cabeça do nosso aluno isso é tranqüilo, quase não existe rejeição”. 

Esta aproximação com mercado e sua conseqüente motivação para realização de 

pesquisas aplicadas não retirou dos docentes do centro o discernimento sobre a importância 

de continuar realizando pesquisas básicas, pois como disse E7, “a pesquisa básica é essencial 

para a mudança da sociedade. Você tem grandes reflexões e as grandes idéias saem de 

projetos de pesquisa básica... Descobrem-se coisas que vão mudar paradigmas”. Apesar das 

divergências, a universidade conseguiu achar um ponto de equilíbrio entre as duas correntes:  

Em alguns lugares a academia se voltou muito para o mercado e terminou 
indo para o mercado... aqui não, pela massa crítica montada, pelos grupos 
montados, tem gente aqui que só quer saber de publicar, tem outros que já 
estão no limite, só querem saber de empreender, tem outros que fazem uma 
coisa e outra, então o sistema, a massa crítica aqui, chegou a um quantum aí, 
um limiar que isso aí está bastante balanceado.(E4) 

Ter encontrado este ponto de equilíbrio garantiu ao Centro manter-se na ponta das 

pesquisas industriais sem perder seu prestígio no meio acadêmico. Esta definição do quanto e 

de como se aproximar da indústria corrobora com as orientações de Leydesdorff (2003) sobre 

a importância de se determinar os fluxos de interação, tendo em vista que eles são geradores 

de entropia negativa (equilíbrio) do sistema de relacionamentos.  Tais fluxos especificam o 

quanto cada esfera vai poder interagir com a outra. Como disse E5, “o professor precisa ter 

cuidado nessa interação e ter sempre em mente os seus objetivos principais que são a 

validação de resultados de pesquisa, a identificação dos reais problemas que estão afetando o 

processo de desenvolvimento de software e a identificação de práticas que podem melhorar as 

aulas e os cursos”. Ainda neste raciocínio E1 acrescenta: “o professor pode apoiar as ações do 

CESAR, mas ele não pode desvirtuar a ação dele de professor. Então ele tem que continuar 

dando aula, orientando alunos de iniciação científica, de mestrado e doutorado”. 
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Para E4, “o Centro tem conseguido manter um balanço entre a academia e o mercado”. 

Esta diversidade controlada mantém o equilíbrio do sistema e assegura seu funcionamento. 

Confirmando esta afirmação, E1 relata:  

[...] no CIn existem todas as variações, existem aqueles que não querem 
fazer nenhum contato com empresa, existem aqueles que querem fazer muito 
contato com empresa e até complica um pouquinho por que acaba perdendo 
o ‘viés’ do professor em si. Existem aqueles que querem fazer mais trabalhos 
administrativos, tem aqueles que querem fazer coisas com empresas, mas 
sozinhos sem passar por uma estrutura como o CESAR, então existe de todo 
tipo de posicionamento. 

Uma outra demonstração de vocação para o relacionamento entre a universidade e o 

mercado é observada no processo de geração de novos empreendimentos. Por meio deste 

processo os docentes do Centro estão construindo e desenvolvendo o mercado local com 

empresas de base tecnológica prontas para ofertar e demandar produtos e serviços sofisticados 

e capazes de reter na Região a mão-de-obra qualificada formada pelo Centro. 

Na realidade foi o CIn que provocou o surgimento de um mercado local, 
então ele está por trás disso e se você for olhar nas pequenas e médias 
empresas que foram criadas nos últimos anos no Porto Digital, um grande 
percentual delas é dos nossos ex-alunos, em algumas delas tem professores 
inclusive como sócios das empresas, eles formam um grupo de alunos, estes 
alunos tem um produto e aí eles entram também na sociedade... então de 
certa forma são os nossos alunos ou em certos casos professores que estão 
nas iniciativas. Então a gente tem um papel muito importante no Porto 
Digital e em todo o sistema de inovação do setor. (E2) 

As iniciativas do CIn no fomento de novas empresas estão sustentadas em um 

processo de estímulo ao aluno do Centro, que inicia ainda na graduação e é complementado 

pela pré-incubadora do Centro, o Recife BEAT. Como afirma E5, “... nós fomos o primeiro 

Centro da UFPE a ter e estimular disciplinas de empreendedorismo... hoje nós temos todo um 

perfil, um conjunto de disciplinas eletivas que formam pessoas para abrirem suas próprias 

empresas e trabalharem como empreendedores... é um estímulo para os nossos alunos criarem 

e aumentarem o mercado local.”.  
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Apesar de o envolvimento com o mercado ter sido proposto e desenvolvido ao logo do 

tempo por alguns docentes do Centro, percebe-se que o processo trouxe tanto benefícios 

quanto certos desconfortos aos mesmos. E1 declara: 

[...] eu acho que a aproximação só tem trazido coisa boa, do ponto de vista 
de fomento da universidade. Do ponto de vista de fomento não só financeiro, 
mas do ponto de vista de fomento de oportunidades, de pesquisas relevantes 
e de coisas que podem alavancar. Não somente ficar fazendo pesquisa que a 
gente publica num congresso e coloca na gaveta.  

No entanto os desconfortos existem e precisam ser analisados e minimizados ao longo 

do processo de interação. Como diz E5:  

[...] no momento que você começa um projeto de pesquisa você é cobrado da 
mesma forma como a empresa cobra os outros fornecedores dela, então tem 
prazos rígidos, tem cobrança de qualidade, cobrança de adequação à cultura 
de apresentação da empresa, à cultura de validação de resultados, toda uma 
série de coisas às quais você tem que se ajustar e isso é um esforço que, além 
de dar uma grande ‘dor de cabeça’, de certa forma, isso não é contribuição 
direta para sua pesquisa. Mas o outro lado da moeda, o que se ganha neste 
relacionamento com empresas sérias, compensa.  

 

De fato a interação entre duas esferas institucionais com objetivos tão distintos é 

extremamente complicada. Como esclarece E6, se houve prejuízos ao longo deste 

relacionamento, foram relacionados ao que ele denominou de timing: “se houver prejuízo é na 

questão do timing. A cultura de pesquisa é completamente diferente da cultura empresarial, 

valor e resultado para ele [mercado] é completamente diferente de valor e resultado para a 

gente”. 

Além das divergências culturais entre as esferas, a aproximação também pode causar 

problemas internos à estrutura do corpo docente. Como diz E3, “você causa problema de 

relacionamento interno, você cria uma polarização entre aquele pessoal que acha que isso não 

deve acontecer e o pessoal que acha que deve acontecer. Se alguém está gerenciando um 

projeto de quatro ou cinco milhões por ano, mesmo que não ganhe nada extra por isso, pode 

gerar desconforto entre os docentes.”.  
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Todavia, todas as dificuldades citadas são compensadas, primeiro, pelo tipo de 

profissional formado no Centro. Como disse E7: “o Centro é referência na formação de 

profissionais e atrai gente de outras Regiões, o que para o Nordeste é bom, pois o aluno da 

federal sai da graduação com a imagem da qualidade do Centro impressa nele”. E segundo, 

pelo que hoje pode ser pesquisado e estudado no Centro: 

[...] eu acho que [a aproximação universidade-mercado] introduziu uma nova 
perspectiva de realidade de ensino, ou seja, o CIn passou a trabalhar em 
áreas mais arrojadas. Hoje você tem o CIn trabalhando com coisas que estão 
realmente na fronteira do conhecimento ou até mais importante que isso, 
prepara o CIn para estar trabalhando na fronteira do conhecimento daqui a 
algum tempo. Como as questões de TV digital, por exemplo, que são 
questões bastante sofisticadas. (E3) 

 

 

7.3.3  Se há alguma estrutura de gestão que atue com a finalidade 
de funcionar como veículo de ligação institucional entre a 
instituição acadêmica e o mercado 

 
Na relação estudada, entre o CIn e o mercado, foi observada a existência de uma 

organização de interface que é a principal responsável por executar a troca de conhecimento 

entre as esferas, com geração de valor para ambos. A referida instituição é o C.E.S.A.R, 

citada inúmeras vezes no decorrer deste trabalho. O Centro de Informática possui uma ligação 

estreita com o C.E.S.A.R, no entanto, as duas instituições são inteiramente independentes e 

não possuem vínculos formais de interação. 

A interação não chega a ser interinstitucional, acontecendo entre os professores do CIn 

e o C.E.S.A.R sempre que surgem demandas específicas: 

 A demanda do C.E.S.A.R é assim: eu [C.E.S.A.R] sei que tem um professor 
que tem uma expertise em tal assunto e eu estou precisando de um expert em 
tal assunto para resolver um problema. Então o C.E.S.A.R sabe que tem 
onde vir buscar. Então consulta o professor, verifica se ele quer participar 
daquele projeto ou não, quantas horas ele pode dedicar àquele projeto e a 
coisa é estabelecida. É como se o C.E.S.A.R contasse com um corpo de 
consultores, que são os professores do Centro de Informática (E2). 
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O C.E.S.A.R foi criado por pessoas do CIn para dar suporte ao desenvolvimento do 

mercado local e para a promoção de avanço tecnológico na Região: “para manter a orientação 

estratégica da maneira que foi idealizada no início” (E2), apenas professores do CIn podem 

assumir a diretoria do C.E.S.A.R e, caso o C.E.S.A.R venha a cessar suas atividades, todo o 

patrimônio adquirido deve ser investido no CIn e na UFPE. Todas estas considerações 

demonstram o quanto uma instituição está inquestionavelmente ligada à outra. 

Ao longo dos 09 anos de interação entre as instituições, o C.E.S.A.R tornou-se 

completamente auto-sustentável, ao contrário de outras instituições que fazem um trabalho de 

interface semelhante. O caso da INOVA – Unicamp pode ser considerado um exemplo disto. 

Em conversa por e-mail com o Sr. Roberto Lotufo, Diretor Executivo da INOVA, questionou-

se a respeito do envio de recursos para Unicamp: 

Questão: A Inova envia recursos financeiros para a Unicamp? Este envio é 
negociado livremente ou é estipulado por regras pré-estabelecidas?  
Resposta: É o contrário, a Unicamp que sustenta a Inova. O orçamento da 
Inova é negociado em função dos resultados alcançados e se baseiam no 
aumento do overhead que a Inova ajuda a trazer com novas parcerias, 
convênios e licenciamentos. 

O envio de recursos entre o Centro e o C.E.S.A.R ocorre de maneira diferente da 

estabelecida no exemplo acima, pois na relação estudada o envio de recursos do C.E.S.A.R 

para o Centro é fundamental para manutenção e sobrevivência do mesmo. Para fazer parte de 

um cenário onde se deve ser capaz de responder demandas sofisticadas e gerar conhecimento 

endógeno e especializado, o Centro contou com a atuação de docentes engajados, mas 

também precisou construir uma infra-estrutura adequada à execução destas ações. No entanto 

a manutenção desta infra-estrutura custa caro para Centro. Como citou E3:  

[...] todas as salas tem projetores, tem ar condicionado, tem alarme contra 
roubo, tem todo um conjunto de estrutura que precisa de manutenção, a 
nossa oficina de manutenção eletrônica é uma das mais sofisticadas da 
universidade... a gente tem Gelágua para todos os alunos de graduação que 
são mais de mil [...]. 
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Para manter esta estrutura, o CIn conta com recursos vindos do C.E.S.A.R, com 

recursos dos projetos de pesquisa com a iniciativa privada e com os enviados pela União. 

Estes últimos, no entanto, além perfazerem a menor parte do montante, estão basicamente 

inalterados desde 97. Como afirmou E4, depender destes recursos inviabilizaria o 

funcionamento do Centro, pois, como relata E3, o valor é infinitamente menor do que o 

necessário para sobrevivência da estrutura do CIn.  

Quanto às outras duas grandes fontes de recursos, elas são diretamente decorrentes do 

processo de interação existente entre o Centro e o mercado. Os investimentos enviados pelo 

C.E.S.A.R são essenciais, de acordo com E6, pois significam pelo menos “oito vezes mais do 

que o que o Governo Federal coloca dentro do centro por ano. Então Governo Federal coloca 

em torno de meio milhão e o C.E.S.A.R coloca em torno de quatro milhões por ano”. Como 

relatou E5, sem os recursos enviados pelo C.E.S.A.R não seria possível manter, por exemplo, 

alguns funcionários especializados, considerando o modelo de carreira e de salários dos 

servidores da UFPE: “... o funcionário que administra a rede de computadores do CIn 

normalmente ganharia 5 vezes mais do que um funcionário da UFPE, não há como segurar 

um profissional com essa competência com um salário tão fora dos padrões”. Esta situação se 

repete em outros exemplos tanto em termo de valor salarial quanto na questão relacionada à 

quantidade de profissionais. De acordo com o E3: “nós temos 18 funcionários técnico-

administrativos no Centro de Informática, mas hoje deve ter mais de 50 pessoas trabalhando 

aqui. Uma parte considerável desse contingente é do C.E.S.A.R alocada dentro do CIn”. Sem 

esta intervenção de recursos, o Centro, provavelmente, não operaria da mesma maneira que 

opera hoje: “o C.E.S.A.R é importantíssimo para CIn, o governo não tem recursos para 

suportar o crescimento da informática, da demanda social. Se não houvesse os recursos do 

C.E.S.A.R e de outras fontes o centro seria medíocre assim como outros centros de 

informática” (E7). Acrescenta E4: 
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Você não estaria em um ambiente amigável, com high-tech, com pessoas 
com um certo nível de felicidade, o que é muito legal. Aqui você tem um 
ambiente muito prazeroso para trabalhar. As coisas funcionam. Se nós não 
tivéssemos tido parceria com a iniciativa privada, provavelmente, não seria 
assim. Então minha avaliação [da interação Universidade Empresa] é 
positiva. 

 
A intervenção do C.E.S.A.R não se limita apenas ao envio de recursos, interferindo 

também nas outras formas de como o CIn capta financiamentos. Os projetos de pesquisa com 

a iniciativa privada são responsáveis por um montante considerável dos recursos que mantém 

o Centro, tanto que, de acordo com E2, a relação de dependência financeira que existia entre o 

C.E.S.A.R e o CIn hoje é consideravelmente menor: 

Com os projetos de cooperação ele [o CIn] sobreviveria sem o CESAR. Em 
algum momento o CESAR foi crucial. A gente não tinha estes projetos de 
Lei de Informática que hoje trazem um recurso adicional. Hoje [o 
C.E.S.A.R] é muito importante também, é sempre importante, mas os 
projetos de Lei estão nos permitindo ter um pouquinho de fôlego com 
relação à parte financeira. (E2) 

O projeto de pesquisa que o Centro fomenta com a Motorola, é um exemplo que 

demonstra que a ação de uma instituição de interface, como é o caso do C.E.S.A.R, tem 

conseqüências de curto, médio e longo prazo. Em curto prazo um serviço conseguido pelo 

C.E.S.A.R assegura os investimentos feitos no CIn, iniciando um processo de aproximação 

que, além de resultar em demandas cada vez mais sofisticadas, também revelam ao mercado a 

competência do CIn no atendimento desta demandas. No longo prazo o Centro ganhou 

respaldo e respeito de grandes empresas que já o procuram para fechamento de grandes 

projetos que giram em torno de 4 ou 5 milhões por ano.  

Hoje pode-se dizer que a relação existente entre o Centro de Informática e o mercado, 

através do C.E.S.A.R tornou-se inteiramente sustentável, pois tanto a instituição acadêmica 

quanto a de interface geram riqueza por meio da troca de conhecimento.  

Saindo de um foco de análise financeira para observar questões de cunho mais 

conceitual, percebeu-se que a existência de uma instituição de transferência de conhecimento 
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nos moldes do C.E.S.A.R é resultado do processo de integração do Centro com o mercado, 

demonstrando que o CIn está vivenciando o que Etzkowitz et al (2000, p.315) chamou de a 

‘segunda revolução’. Nesta, a instituição assume um papel ativo no desenvolvimento 

econômico da região, além de manter suas atividades em ensino e pesquisa. A inclusão deste 

papel em sua missão institucional faz emergir o que o autor chama de “universidade 

empreendedora” (ETZKOWITZ et al, 2000, p.315). O surgimento de uma instituição com 

esse perfil implica também no desenvolvimento de mecanismos e no nascimento de estruturas 

específicas (tratadas no item 5.6.1, p.46-47), que são conseqüências (discutidas no item 

5.6.1.1, p.52-53) diretas das quatro etapas de construção de um modelo Tripla Hélice.  

Quanto à primeira etapa do processo de construção do relacionamento Tripla Hélice, 

onde se evidencia a necessidade de uma transformação interna (ETZKOWITZ et al, 2000, 

p.316), foi possível observar que no Centro as funções relacionadas à docência foram 

verdadeiramente reinterpretadas e expandidas. Por exemplo, além dos processos formais de 

geração de negócios, como afirma E2: “os próprios professores identificam oportunidades de 

negócios e juntos com seus alunos fomentam a abertura de empresas que geralmente passam 

pelo Recife BEAT e completam sua formação no C.E.S.A.R”. Para Etzkowitz et al (2000, 

p.316) esta é uma demonstração clara de como se transcende o papel educacional, e o 

estudante se torna aprendiz. O autor continua afirmando que com estas ações a academia 

aumenta seu papel no sistema de inovação e não apenas dissemina o conhecimento, mas 

também o capitaliza. 

Na segunda etapa do processo de construção do relacionamento Tripla Hélice, espera-

se que haja um impacto trans-institucional (ETZKOWITZ et al, 2000, p.316) no setor. Na 

relação estudada, os gaps de capacidades e habilidades específicas podem ser re-endereçados 

para o C.E.S.A.R e supridos pelo mesmo. De forma análoga, por meio do próprio Centro, 

demandas sofisticadas se transformam em projetos de pesquisa e podem ser respondidas. Para 
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viabilizar e simplificar as ações deste arranjo colaborativo existe a Lei de Informática (anexo 

A), que é bastante utilizada pelo Centro para suporte aos acordos estabelecidos com o 

mercado. 

Dentro do processo de construção do relacionamento, a terceira etapa seria 

estabelecida pelo surgimento dos processos de interface (ETZKOWITZ et al, 2000, p.316-

317). Esta etapa também está evidenciada no Centro, pois além da fundação de uma 

instituição de interface e de uma pré-incubadora, pode-se perceber que o paradigma do 

empreendedorismo está presente em todas as partes da instituição. Docentes e alunos 

assumem a responsabilidade de avaliar projetos de pesquisa – de início apenas acadêmicos – 

identificando potenciais oportunidades de comercialização e parceiros para desenvolvimento. 

Dessa forma a interação é aceita e encorajada no Centro. 

A última etapa do processo, chamada de efeitos recursivos (ETZKOWITZ et al, 2000, 

p.317), contempla a criação de organismos trilaterais. No relacionamento estudado ficou clara 

a influência do Centro de Informática da UPFE e do C.E.S.A.R, junto ao Governo Estadual, 

para a criação do Porto Digital, uma instituição criada para trabalhar na interface das três 

esferas e articular um número maior de atores neste sistema de inovação.  

Todos os argumentos discutidos nesta sessão comprovam que o Centro alcançou um 

alto grau de maturidade no relacionamento com as outras esferas do modelo. E demonstra isso 

na interação que promove com o mercado por meio do C.E.S.A.R, pelo efetivo emprego da 

Lei de Informática nos seus projetos de pesquisa e pelo fomento/participação na constituição 

de instituições como o Porto Digital. 
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7.3.4  Que papel o Centro de Informática teve, e ainda tem, na 
construção da vantagem competitiva do setor de tecnologia da 
informação do Recife 

 
Este tópico foi destinado à análise do objetivo geral do estudo: analisar a interação 

entre o Centro de Informática da UFPE e o mercado, a partir das dinâmicas de atuação e dos 

fluxos de intercessão existentes, compreendendo, dessa forma, as influências exercidas pela 

academia sobre a capacidade competitiva do setor de tecnologia da informação do Recife. No 

entanto, a análise da interação entre o Centro e o mercado já foi executada quando da 

exposição dos modelos Tripla Hélice e de transferência de conhecimento (ambos no item 7.2). 

Portanto, neste tópico o foco será concentrado na discussão relativa às influências exercidas 

pela academia sobre a capacidade competitiva do setor de tecnologia da informação do 

Recife.  

Desde o momento em que modificou o perfil da mão-de-obra formada pela instituição, 

e em seguida quando fomentou a criação do C.E.S.A.R e do Porto Digital, o CIn tornou-se um 

elemento essencial para a construção do cenário econômico atual (figura 16). Como explica 

E7, “hoje tem um ‘boom’ muito grande, tem uma demanda enorme de serviços de todo Brasil 

e do mundo para o C.E.S.A.R, para o Porto Digital e para empresas de Pernambuco que foi 

fomentada através do CIn, e a gente teve um grande papel neste ponto”. 

 

 
 

 

 

Figura 16: Ecossistema 
Fonte: C.E.S.A.R (2005) 

 
É necessário prevenir que não se pretende afirmar que o CIn é o único responsável 

pelo cenário de tecnologia da informação existente no Recife. Isso por dois motivos: o 
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primeiro diz respeito ao fato de que as atividades na área de informática existiam antes 

mesmo do surgimento do antigo Departamento de Informática ser fundado na UFPE. Grandes 

empresas como a PROCENGE, fundada em 1972 e a Elógica, fundada em 1977, já atuavam 

no mercado e atuam até os dias de hoje. Tais empresas movimentavam o mercado bem antes 

da intervenção do CIn e mantinham atitudes bastante arrojadas A Elógica, por exemplo, criou 

em 1983 o primeiro computador brasileiro. Entretanto essa conduta mercadológica não era, e 

ainda não é, um padrão na realidade encontrada em empresas de tecnologia da informação 

locais. Como declara E3: 

A indústria local é extremamente tradicional, ao contrario de empresas como 
a Motorola que já tem tradição em pesquisa e desenvolvimento assim como a 
Nokia a Samsung todo esse pessoal faz pesquisa na matriz. Eles têm PhD’s 
trabalhando lá dentro. Então o cara que fez doutorado junto comigo, na 
mesma sala que eu, hoje trabalha no laboratório da Philips fazendo pesquisa. 

Então, o que se pode afirmar é que a intervenção do Centro procurou alterar o perfil 

do mercado existente – agora sim – criando um sistema de empresas mais arrojadas e abertas 

ao contato com a academia.  

O segundo motivo que impede a afirmação de que o Centro foi o único responsável 

pelo cenário de tecnologia da informação existente no Recife, trata das limitações próprias de 

qualquer das esferas em uma tentativa de integração. Sozinho, o Centro poderia ter mudado o 

perfil da mão-de-obra formada, pois essa ação cabe de fato à academia. Todavia, intervir na 

composição do mercado só foi possível em função da existência do C.E.S.A.R, uma 

organização híbrida (ETZKOXITZ E LEYDERSDORFF, 1995) capaz de transitar entre as 

esferas entendendo suas diferenças/limitações e gerando valor com a troca de conhecimento.  

Os argumentos levantados apontam para o fato de que uma ação integrada entre o 

CIn e a organização surgida na interface do relacionamento foi responsável pelo 

desencadeamento de um processo de intervenção orientado ao desenvolvimento local do 

mercado de tecnologia da informação. Este processo se completa com a fundação do Porto 
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Digital, que é resultado de mais uma ação integrada, mas dessa vez, entre as três as forças, 

como declarou E1. O Porto trouxe mais visibilidade para o Recife como um todo. Agora, 

além do C.E.S.A.R, outras empresas da Região se tornaram referência para o setor. 

A intervenção do Centro de Informática excede os limites percebidos por este 

ecossistema (figura 15), impactando também outros mercados e atividades que fazem parte do 

setor. A mão-de-obra formada pelo Centro está, de fato, capacitada para seguir uma carreira 

profissional inovadora, fundando ou compondo as empresas existentes sem precisar sair do 

Estado. Todavia, este mesmo profissional também está devidamente preparado para continuar 

na academia como parte ativa de um processo que se destina à pesquisa e a continuar 

formando uma mão-de-obra de qualidade. Como declarou E2:  

[...] os professores de universidades particulares são nossos alunos ou ex-
alunos também. Então se você observar o corpo docente da FIR, que tem 
curso de sistemas de informação lá, basicamente, todo mundo ou é aluno ou 
ex-aluno da nossa pós-graduação. Então o Centro também influencia na 
qualidade dos cursos das instituições particulares. Então a gente tem uma 
participação importante em toda essa movimentação de informática aqui do 
Estado. 

Esta declaração demonstra que a intervenção do Centro é ampla e continuará afetando 

a economia do Estado, também por outras vias. 

Ao longo de nove anos de atuação, a interação entre o CIn e o C.E.S.A.R trouxe 

grandes benefícios para o setor, aumentando incontestavelmente a visibilidade do Recife e das 

empresas de tecnologia da informação existentes aqui. Neste período o C.E.S.A.R tornou-se 

uma empresa grande e bastante estruturada, com mais de 400 postos de trabalho, fortes 

ligações com mercado internacional, entre outras características, que fazem dele um 

competidor de porte. E como declarou E5, com tais características é “inevitável que, por ser 

uma empresa grande, por ter um nome muito forte, acabe ocupando espaços de outras 

empresas”, e continua, “mesmo com uma liderança preocupada em fomentar o ecossistema, a 
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instituição pode acabar atropelando algumas empresas sim”. Então, o que o C.E.S.A.R 

representa hoje para o mercado que ele mesmo ajudou a criar?  

Para fazer esta análise é necessário que primeiro se entenda as peculiaridades que 

compõem uma instituição como o C.E.S.A.R, visto que o mesmo nem é uma organização 

inteiramente de mercado nem uma instituição puramente acadêmica. Na verdade, como 

afirma E3, o C.E.S.A.R tem dois grandes focos de atuação. O primeiro mantém o C.E.S.A.R 

voltado para inovação e tem o objetivo de fomentar projetos de pesquisa com grandes 

empresas sobre as tecnologias que estão na fronteira do conhecimento. A preocupação está no 

avanço tecnológico e no surgimento de novos empreendimentos; O segundo orienta o 

C.E.S.A.R à produção de sistemas para o mercado atendendo demandas externas e, de fato, 

competindo pela sobrevivência no mercado. Para E3, “o nó do problema é que tem dois 

C.E.S.A.R’s, e eles dois precisam existir por que é o C.E.S.A.R comercial que provê recursos. 

Então para existir o outro [inovação] é preciso do um [comercial].” 

É necessário separar o C.E.S.A.R, entre o C.E.S.A.R que produz sistemas 
para o mercado e o C.E.S.A.R que produz inovações. O C.E.S.A.R inovador 
que produz novas empresas, o C.E.S.A.R que tem incubação, que tem 
projetos com a Motorola, esse C.E.S.A.R ele não compete, ele está 
trabalhando com uma outra esfera na qual o setor produtivo local não vai 
conseguir atuar, por falta de vocação, por que não tem interação com o CIn, 
etc., aí sim ele é importante e neste sentido o C.E.S.A.R está em um outro 
universo. Quando você olha o C.E.S.A.R enquanto fábrica de software aí 
tem competição mesmo, tem cooperação, mas tem competição, aí a gente 
pode até questionar se a competição é justa, do ponto de vista tributário, etc. 
(E3). 

No cenário atual, para que o C.E.S.A.R inovador exista é necessário existir também 

uma fonte de recursos que o sustente. E, “a não ser que exista um mecanismo de fomento 

exógeno ao sistema que pudesse manter essa unidade inovadora funcionando” (E3), o 

C.E.S.A.R comercial precisa continuar disputando mercado e aportando recursos. Poder-se-ia 

então pensar que, em uma sofisticação do modelo de relacionamento, o mercado, agora 

fortalecido, poderia suprir o C.E.S.A.R inovador, fazendo com que o C.E.S.A.Rcomercial 

fosse aos poucos reduzindo sua atuação, deixando mais trabalho para as empresas locais. Esta 



 131

evolução, entretanto, parece um salto para o qual as empresas locais (dentro e fora do setor) 

não estão preparadas. Como analisa E3, se a interação com a universidade é algo incomum 

para a maioria das empresas locais, então o que dizer da possibilidade delas sustentarem o 

C.E.S.A.R? 

O que se pode afirmar é que não há interesse do C.E.S.A.R em monopolizar o 

mercado tendo em vista a rede de empresas que ele mesmo ajudou a criar. Outras ações 

também demonstram que o C.E.S.A.R opta, em geral, pela cooperação. Como falou E1, o 

C.E.S.A.R escolheu no mercado um sistema para sua gestão interna mesmo tendo plena 

capacidade de concebê-lo. Entretanto, como tudo aquilo que é desenvolvido por sua fábrica 

de software é vendido, caso resolvesse desenvolver um sistema próprio acabaria promovendo 

uma competição direta.  

Dentro de um processo de evolução natural, espera-se que o sistema de inovação vá se 

ajustando e construindo novos cenários para que uma instituição como o C.E.S.A.R continue 

influenciando o sistema sem trazer-lhe maiores danos. Hoje, mesmo que em algumas vezes o 

C.E.S.A.R tenha atropelado outras empresas, o que fica claro é que a sua presença é uma 

referência incontestável da capacidade da mão-de-obra local. E, para o mercado de tecnologia 

da informação do Recife, o C.E.S.A.R têm sido um dos principais articuladores do sistema de 

inovação, o responsável pelo surgimento de diversas empresas e, principalmente, pela 

chegada de demandas antes remetidas apenas ao Sul e Sudeste do país.  

De fato, como afirmaram alguns dos entrevistados, não se pode dizer que o mercado 

de Tecnologia da Informação está no Recife. No entanto, a influência da interação entre o CIn 

e o C.E.S.A.R possibilitou que a Cidade pudesse ser reconhecida pela mão-de-obra 

qualificada que forma, sendo esta capaz de suprir demandas sofisticadas onde quer que elas 

estejam.
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8  Conclusões 

Para iniciar este capítulo recorre-se mais uma vez ao entendimento de Adbus Salam 

(In: Nussenzveig, 1994, p.73) sobre o significado da geração de conhecimento. De acordo 

com o autor, o desenvolvimento é basicamente expressado pela capacidade que uma 

sociedade tem de gerar conhecimento de maneira autônoma, de disseminá-lo e utilizá-lo. Esta 

afirmação condiz com o que esta pesquisa pôde identificar na relação entre o CIn e o 

mercado. Em uma trajetória que iniciou com a construção de competências específicas da 

mão-de-obra local, desdobrou-se com a fundação do C.E.S.A.R e culminou com o surgimento 

do Porto Digital, o caminho traçado por um grupo de docentes do CIn alterou o 

significativamente a composição do cenário econômico de todo o Estado. Portanto, pode-se 

confirmar a suposição de que o Centro de Informática da UFPE teve, de fato, um papel 

decisivo na formulação e manutenção da capacidade competitiva do Estado, sendo também 

percebido, como o principal responsável pela articulação e capitalização do conhecimento que 

produz. 

Da maneira como as ações foram concatenadas – o aumento da qualidade do 

profissional formado pelo CIn, o fomento à geração de novos negócios e, principalmente, a 

fundação do C.E.S.A.R – iniciou-se um movimento sistemático de interação, onde ambos os 

vetores (universidade e mercado) se prepararam para uma troca real de conhecimentos com 

geração de recursos. Como ressaltou E4, quando existe um mercado estruturado, com 

empresários preparados e desejosos pela troca de conhecimento, a inovação se fortalece. E o 

mesmo adverte, “você pode ter uma academia muito forte, preponderante, assim como é a da 

física, que tem uma tradição mais forte do que a do Centro de Informática, mas nunca foi 
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gerado um mercado e uma interação maior com a indústria”. Dessa forma, a capacidade que 

emergiu da interação entre o CIn e o C.E.S.A.R, para desenvolver no seu entorno uma 

estrutura em rede com empresas de base tecnológica, parece ter sido o elemento essencial 

para o sucesso deste relacionamento e do desenvolvimento econômico. 

Muito mais do que uma rede de empresas capazes de prover avanço tecnológico e de 

atender demandas sofisticadas, estas já nasceram comprometidas com a transferência e a 

disseminação de conhecimento entre academia e mercado. Tal característica é resultado direto 

do processo de pré-incubação/incubação coordenado por uma parceria entre o C.E.S.A.R e o 

CIn e que é executado dentro do modelo de transferência de conhecimento bastante 

consolidado. Salienta-se então que, além dos cursos de capacitação, do investimento em infra-

estrutura, das consultorias e das outras ferramentas de preparação inerentes a outros modelos 

de incubação, a estratégia implementada no CIn insere conceitos de interação no processo de 

formação das empresas incubadas. Dessa maneira, o mercado tem se consolidado com 

empresas que aceitam e fomentam a relação com a academia ao invés de rejeitá-la, assim 

como acontece nas mais tradicionais. 

Além de um modelo diferenciado de geração e preparação de novos negócios, 

denominado por E3 de spin-off consciente, o modelo de transferência de conhecimento do 

Centro conta com alguns docentes que são capazes de alçar novos vôos em um processo de 

real troca de conhecimentos, rompendo paradigmas ainda mais arraigados. Como elucida 

Etzkowitz et al (2000), a evolução do “ivory tower paradigm” para o “entrepreneurial 

paradigm” já é por si só bastante complexa, cheia de pressões e resistências. Então o que 

pensar de uma proposta onde o docente assume o papel daquele que vai aprender/receber 

conhecimento de ponta e não daquele que vai gerá-lo? Visualizar a possibilidade de fazer 

troca de conhecimento aumenta o dinamismo do sistema de inovação. Como relatou E3, 

existem laboratórios de pesquisa trabalhando com questões que estão na fronteira do 
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conhecimento e que não estão sendo vistas dentro dos centros acadêmicos. Portanto, é no 

mínimo improvável que seja a academia aquela que vai gerar conhecimento nestas áreas e 

fornecer para a indústria. Todavia, aceitar e tornar real esta possibilidade ainda é uma idéia 

bastante distante para a maioria dos docentes, o que deixa o CIn, mais uma vez, na dianteira 

dos processos de interação universidade-mercado. 

Em todo esse processo de aproximação com o mercado, o CIn conseguiu manter o 

equilíbrio, definindo claramente que fluxos de responsabilidades seriam intermediados neste 

relacionamento, o que significa dizer que o Centro organizou uma “massa crítica”, como 

chamou E4, capaz de discernir e encontrar um ponto coerente de aproximação com o mercado 

que não a destituísse de suas prioridades na docência. E, ainda, tal discernimento manteve, no 

mesmo ambiente acadêmico, muito docentes envolvidos com a interação universidade-

mercado e outros que não querem qualquer tipo de envolvimento. Estas visões tão diferentes 

trouxeram para o Centro alguns problemas de relacionamento e fomentaram algumas 

discussões sobre adequação da interação entre academia e mercado. Tais discussões são 

percebidas com um “embate cultural rico, que por vezes levanta questões pertinentes, mas, 

causa sempre muito desgaste” como afirmou E3, que continua dizendo que “mesmo este tipo 

de problema acaba sendo compensado pelos resultados alcançados com a interação”. Tanto o 

mercado quanto a academia tem ganhado muito. 

Além de um grupo de docentes extremamente crítico a respeito do seu papel na 

sociedade e decidido a mudar os parâmetros de composição do mercado, pôde-se observar 

que algumas ações – extremamente acertadas – quanto à fundação e gerenciamento do 

C.E.S.A.R (instituição híbrida) fizeram parte do sucesso deste empreendimento e 

extrapolaram as fronteiras da teoria abordada no modelo Tripla Hélice, trazendo contribuições 

importantes para a análise do relacionamento universidade-mercado.  
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A primeira ação tem a ver com a própria fundação da instituição de interface. Ao 

tornar-se uma organização não governamental, sem amarras com a esfera pública, o 

C.E.S.A.R garantiu a agilidade e a flexibilidade necessárias para competir de igual para igual 

com o mercado. 

A segunda ação diz respeito à forma como o C.E.S.A.R se organizou internamente. 

Como esclareceram E1 e E3, toda a gestão executiva da instituição é composta por 

profissionais de mercado. Os docentes ocupam vagas na presidência, no conselho e como 

consultores, mas estas estão sempre relacionadas com questões estratégicas ou de consultoria 

técnica. Esta separação de cargos acontece, em primeiro lugar, porque um envolvimento 

muito grande do docente na operação do C.E.S.A.R exigiria que ele mantivesse um tempo 

expressivo dedicado a assuntos que só iriam “desvirtuar sua atividade como professor”, assim 

como afirmou E2; e em segundo, para fazer uma instituição como o C.E.S.A.R ser eficiente e 

auto-sustentável seria necessário ter uma gestão profissional e qualificada para isso. Além 

destas questões, ao se envolver com o mercado, o Centro necessitaria lidar com uma outra 

linguagem, um outro timing (como citou E6). E, com pessoas do próprio mercado realizando 

esta mediação de significados e valores tão diferentes, a relação tornou-se mais eficaz. 

A terceira ação trata dos cuidados sob os quais o C.E.S.A.R foi fundado. Seu estatuto 

garante, ou ao menos tenta garantir, que as orientações estratégicas que determinaram sua 

criação sejam mantidas e que o mesmo não se perca nos meandros do mercado, garantindo 

que a geração de novos empreendimentos, o avanço tecnológico e, principalmente, seu foco 

em pesquisas de ponta não sejam desvirtuados pela voracidade competitiva. Para tanto há 

exigência de que seja um professor que assuma a presidência do C.E.S.A.R. Além de 

assegurar a orientação estratégica, tal estatuto também ajudou o C.E.S.A.R a transitar pelos 

dois vetores, compreendendo suas diferenças. Isto aponta para uma peculiaridade neste 

processo, tendo em vista que a escolha correta daquele que define tais rotas torna-se algo de 
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extrema relevância. Neste ponto os docentes envolvidos na interação entre o C.E.S.A.R e o 

CIn mantêm critérios coerentes para a definição deste nome, cuidando para que o escolhido 

tanto compreenda a interação como tenha a capacidade de viabilizar o trânsito da instituição 

entre as esferas.  

Estas iniciativas esclareceram, para o relacionamento estudado, sob que parâmetros a 

instituição de interface precisou ser criada e mantida, como as orientações estratégicas 

puderam ser preservadas e que perfil de gestor ela precisou e precisa ter para ser bem 

orientada. Estes elementos, que nortearam o surgimento e o crescimento do C.E.S.A.R, 

contribuem para a compreensão de uma teoria de relacionamento que vem sendo 

desenvolvida desde 1968 por Sábato e Bonata e posteriormente aprofundada por Etzkowitz e 

Leydesdorff desde o início dos anos 90.  

O estudo deste relacionamento também demonstrou que existem reflexos claros e 

positivos na interação, tanto para o Centro quanto para o mercado, mas vale salientar que, 

principalmente, o aluno da instituição obteve grandes benefícios com este relacionamento. O 

aluno do CIn conta com uma infra-estrutura apropriada para o aprendizado e, em comparação 

com vários outros centros da UFPE, tem acesso a um ambiente bem mais organizado e 

funcional; Também estão à sua disposição docentes que, além da formação padrão, estão 

trabalhando na fronteira do conhecimento em suas respectivas áreas e têm desafios reais que 

podem ser trabalhados em níveis de complexidade adequados para a academia. Além disso, 

existe todo um perfil de disciplinas para aqueles que querem do mercado mais do que 

conhecê-lo, querem fazer parte ativa da sua composição. Estes, entre outros reflexos 

positivos, poderiam se tornar realidade para outras áreas e centros espalhados pela 

Universidade Federal de Pernambuco. Considero, de fato, que este seja um caminho concreto 

para reverter o processo de sucateamento do ensino superior público, portanto, uma 

alternativa para a manutenção da universidade pública e de qualidade no Brasil. Entretanto, 
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isso não significa dizer que o modelo é generalizável e muito menos passível de aplicação em 

todas as áreas da Universidade. Pois existem áreas onde a própria natureza do conhecimento 

não permite ou mesmo propicia uma interação com vistas à comercialização do 

conhecimento. Isto posto, cabe aqui uma primeira sugestão para pesquisas futuras: testar a 

viabilidade do modelo Tripla Hélice de relacionamento em outras áreas da Universidade.  

Mesmo compreendendo que o modelo pode não ser adequado para todas as áreas do 

saber, existe uma questão que não pode ser desprezada: as diferenças entre a infra-estrutura de 

ensino e pesquisa existente no CIn e as condições oferecidas por outros centros são, em 

alguns casos, gritantes. O que faz refletir sobre que papel é cabível à administração da UFPE 

na redução destas lacunas. Nos casos onde não há possibilidade de interação, talvez uma 

estrutura de cooperação entre centros, com o repasse genuíno de recursos, minimizasse o 

problema, afinal, a autonomia/soberania de uma Nação não é feita apenas por ciências 

palatáveis ao mercado.  

Sobre esta questão de repasse de recursos, o Centro também já tem algumas iniciativas 

a respeito. Parte dos recursos advindos dos projetos acordados entre o CIn o mercado, são 

redistribuídos. Como ressaltou E5, em todo o projeto que o CIn firma com o mercado “5% é 

repassado para a reitoria, 5% fica no CIn e 5% no departamento, o resto é para custear do 

projeto”. As entrevistas não forneceram subsídios sobre como os 5% repassados à reitoria são 

utilizados, o que não permite maiores análises sobre como é feito o aproveitamento desta 

verba. Ou se há, por exemplo, alguma parte sendo destinada para manutenção e melhoria da 

infra-estrutura de outros centros. Todavia, se este percentual puder ser multiplicado e 

capturado em todos os possíveis processos de interação do mercado com a UFPE, o montante 

se tornaria bastante expressivo. 

A idéia de alinhar a capacidade de produzir conhecimento com a possibilidade de 

gerar riquezas pode ser melhor trabalhada pela instituição e receber dela a importância e a 
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atenção devida. Vale salientar que esta perspectiva já é aceita e trabalhada por alguns grupos 

e docentes na UFPE. De acordo com E1, E3, E4 e E6, diversas iniciativas de relacionamento 

com o mercado estabelecidas individualmente ou por meio pequenos grupos não encontram 

sequer um posicionamento claro da instituição sobre a interação, e, por conseqüência, não 

encontram também apoio para o desenvolvimento de suas atividades. Um caso como o do 

CIn, onde uma liderança forte impulsionou um conceituado grupo de docentes à interação 

com o mercado, precisa ser visto como exceção. Para que deixe de sê-la, é a instituição 

acadêmica, que em uma instância superior, precisa se conscientizar do seu papel neste 

processo de interação. Como afirma E2: 

É preciso que a universidade mude a cabeça dela para poder influenciar a 
economia. São poucos na universidade que tem essa visão de transferência 
de conhecimento universidade – sociedade. A transferência de conhecimento 
não é só a publicação de artigo, é também essa interação com a sociedade 
[...] é preciso que a universidade internalize isso. Tem algumas pessoas que 
entendem, mas este entendimento não existe na universidade no institucional 
como um todo.  

E3 corrobora com esta análise dizendo: “eu acho que ela [a universidade] teria um 

papel importante na cooperação com outros atores do sistema para fazer com que o 

conhecimento do conjunto possa gerar inovação, gerar riqueza”, e continua, “pois em uma 

economia baseada em conhecimento este último é o elemento capaz de gerar inovação 

contínua, e esta, a riqueza”. Com a mesma percepção, afirma E5: “o conhecimento é 

determinante como diferencial competitivo dos países, aqueles que ainda não o tem vão ter 

que buscar daqui para frente”. 

A iniciativa que levou à integração do C.E.S.A.R com o mercado, hoje entrega 

resultados claros para o seu entorno, com indicadores econômicos mensuráveis no PIB do 

Estado. A mesma iniciativa também apresenta melhorias visíveis na academia, tanto em 

termos de infra-estrutura, quanto na qualificação de alunos que são capazes de vencer 

concursos internacionais com idéias inovadoras e utilizando tecnologia de ponta. De acordo 
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com o modelo de relacionamento universidade-mercado-governo, não há nada que, em 

princípio, impeça esta realidade de ser ampliada para outras áreas da Universidade. Além dos 

impactos positivos que esta ação ocasionaria no ambiente de ensino e pesquisa (salas, prédios, 

laboratórios, livros, bolsas e etc.), pode-se pensar em termos de uma “reação em cadeia”, 

onde o mercado seria impactado e modificado por especialistas formados nas mais diversas 

áreas, mas com um perfil semelhante, mais adepto à cooperação e não apenas capaz de suprir, 

mas também de formar de demanda sofisticada. 

Por fim, pôde-se concluir que o modelo estudado neste trabalho – a Tripla Hélice de 

relacionamento universidade-mercado-governo – e instanciado no Recife por meio do 

relacionamento entre o Centro de Informática da UFPE, o C.E.S.A.R e o Porto Digital, trouxe 

reais benefícios tanto para o desenvolvimento sócio-econômico da Região quanto para a 

infra-estrutura do centro acadêmico, devendo ser mais bem estudado e aplicado em outras 

áreas onde o mesmo for pertinente. Identificou-se, sobretudo, que o Centro de Informática não 

só influenciou como contribuiu para o surgimento de um mercado local (do Setor de 

Tecnologia da Informação do estado de Pernambuco) mais competitivo principalmente em 

relação ao cenário nacional, e com reflexos percebidos mundialmente. 
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9  Considerações Finais e Sugestões 

Neste capítulo do trabalho tem-se a intenção de apresentar as principais dificuldades 

vivenciadas durante a execução da pesquisa, elucidar o surgimento de outras variáveis que 

atribuem limitações aos resultados encontrados e mencionar possíveis sugestões de pesquisas 

complementares ao tema, estas com intuito de aprofundar as discussões sobre a cooperação 

Mercado/Universidade e os benefícios e dificuldades deste processo. 

A pesquisa teve como amostra de estudo os docentes do Centro de Informática da 

Universidade Federal de Pernambuco, o que de antemão pressupõe um ambiente favorável e 

acessível aos mais diversos questionamentos, tendo em vista ser o foco de seus integrantes o 

ensino e a pesquisa. Tal pressuposição traria para qualquer pesquisador a garantia psicológica 

de que a fase da coleta de dados seria executada sem grandes intempéries, exceto as de tempo, 

agenda, compromissos, que com paciência podem ser solucionadas. Infelizmente, e assim 

como em qualquer ambiente onde uma amostra fosse selecionada, outras questões foram 

cruciais e, por vezes, impeditivas. Sem entrar em maiores detalhes, ressalta-se, entre as 

dificuldades encontradas, a própria adesão dos entrevistados, pois cerca de cinqüenta convites 

foram enviados (e reenviados) e apenas 12 (doze) respostas foram coletadas e destas, apenas 8 

(oito) foram positivas ao convite, aceitando participar das entrevistas. 

A pequena taxa de retorno, supramencionada, não trouxe, por si só, um problema para a 

constituição da pesquisa, dado ter sido esta uma amostra intencional e, portanto, o que deve 

ser avaliado é conteúdo de cada entrevistado e o como suas respostas ajudam a esclarecer o 

problema. Entretanto, todos aqueles que aceitaram participar da pesquisa mostraram-se 

favoráveis à cooperação Univerdade/Mercado, enquanto nas respostas negativas a entrevista, 
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pôde-se perceber o incômodo com relação ao tema. Vários contatos foram feitos com estes 

docentes na tentativa de incluir nas análises suas percepções e motivos contrários ao processo 

de cooperação e aproximação executado, ao longo do tempo, no CIn, mas todas as tentativas 

falharam. Um fenômeno que além de incoerente com os propósitos fundamentais do ambiente 

acadêmico, não contribui para o avanço da ciência de maneira mais consolidada. Nesta feita, 

por exemplo, a falta de acesso a tais opiniões divergentes, eliminaram a possibilidade de 

expor uma argumentação mais completa, com abordagens contrárias de um mesmo fato 

social. O que constituiu, também, limitações para o texto e para as conclusões apresentadas.  

Por mais bem explorado que seja um tema há sempre novas abordagens e 

possibilidades de enxergar o mesmo e os fatos sociais que o compõem. Aqui, neste trabalho, 

aplica-se a mesma lógica. Apesar de todo o esforço imputado nesta pesquisa várias lacunas 

ainda estão por ser analisadas no diz respeito a cooperação Universidade/Mercado e a 

utilização do modelo Tríplice Hélice na articulação deste processo de aproximação. Isto 

posto, seguem algumas sugestões que podem subsidiar novos esforços de pesquisas futuras: 

 Ainda no Setor de Tecnologia da Informação do Estado de Pernambuco sugere-se: 

 Análise do relacionamento CIn/ Mercado a partir da percepção deste 

último;  

 Descrição e análise do processo de fundação do C.E.S.A.R. com foco nos 

mecanismos de subsídio financeiro que foram utilizados para a 

consolidação deste tipo de empreendimento (know-how para outros 

centros). 

 Análise de viabilidade da aplicação do modelo Tripla Hélice para constituição de 

relacionamento entre o Mercado local e outras áreas do saber da Universidade 

Federal de Pernambuco;  
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APÊNDICE A – Roteiro das entrevistas 

 
Roteiro com questões introdutórias: 
1. O que o(a) Sr.(a) compreende sobre o conceito de uma “economia baseada em 

conhecimento”?  
2.  (Esta questão também avalia a convicção do entrevistado no modelo em análise) Dentro 

do conceito supramencionado, como o(a) Sr.(a) avalia os relacionamentos entre 
Universidade, Mercado e Governo (UxMxG) no Recife? De que forma estes 
relacionamentos influenciam o desenvolvimento socioeconômico na Região? 

3. Falando especificamente de um setor da economia, o de Tecnologia da Informação, de 
que forma estes relacionamentos (integração) entre Universidade, Mercado e Governo 
têm influenciado a capacidade competitiva do setor? 

4. Que papel a Universidade desempenha na nova economia e de que forma ela pode 
influenciar a capacidade competitiva da Região?  

5. Como o(a) Sr.(a) percebe, mais especificamente, a UFPE neste contexto, ou seja, ela tem 
vocação, está se moldando, aparenta apatia quanto ao assunto...? 

Roteiro com questões relacionadas ao item “vontade política da administração central 
da universidade e institutos de pesquisa”: 
6. E no Centro de Informática, o(a) Sr.(a) identifica alguma vocação institucional para fazer 

parte deste modelo de relacionamento UxMxG? 
7. Existe vontade política da administração do Centro de Informática em colaborar para a 

promoção do relacionamento entre o Centro de Informática e o Mercado? 
8. (Pergunta complementar a questão anterior) Que ações exemplificam esta vontade ou falta 

de vontade? 
Roteiro com questões relacionadas ao item “vocação e convicção do corpo docente e de 
pesquisadores”: 
9. O(a) Sr.(a) identifica vocação (aptidão) do corpo docente do Centro de Informática para 

fazer parte deste relacionamento?  
10. (Pergunta complementar a questão anterior) Que ações, atitudes, posturas exemplificam 

esta vocação ou falta de vocação? 
11. Como o(a) Sr.(a) avalia esta aproximação entre academia e mercado, ou seja, que 

mudanças ela provoca e que benefícios e/ou prejuízos ela traz? 
12. De que maneira a comunidade acadêmica está recebendo as mudanças impostas pelo novo 

cenário: com resistência, aceitação, descaso,...?  
13. Na sua percepção o que motiva a aceitação, por exemplo: o retorno financeiro, perfil 

empreendedor, maior visibilidade acadêmica, etc.? Ou o que motiva a resistência, por 
exemplo, perda da autonomia nas pesquisas, orientação excessivamente vinculada às 
necessidades sociais, dependência das oscilações e necessidades do mercado, etc.? 

Roteiro com questões relacionadas ao item “estrutura de gestão que atue com a 
finalidade de funcionar como veículo de ligação institucional entre o Centro de 
Informática e o mercado, usualmente denominado Centro de Transferência de 
Tecnologia”: 
14. Quanto à transferência de Tecnologia/Conhecimento para o mercado e para a sociedade, 

ela é feita no Centro de Informática? Como acontece tal transferência? 
15. Qual é a influência do CESAR para o Centro de Informática, em termos de aporte de 

capital/autofinanciamento, remuneração de docentes/pesquisadores, etc.? (o que 
significou e significa o CESAR para o CIN) 
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16. O que está sendo desenvolvido pelo CESAR a respeito desta transferência contempla 
ações que seriam de responsabilidade, prioritariamente, cabíveis ao governo ou ao 
mercado? (incubação, atração de projetos e parcerias com instituições de fora da Região, 
etc.) 

17. Como o(a) Sr.(a) avalia a influência do processo de Transferência feito no CIn na 
capacidade competitiva das empresas de tecnologia da Região? 

18. Com relação à concorrência, como o(a) Sr.(a) avalia a existência do CESAR para o 
mercado da Região? Por exemplo, o seu acesso aos docentes e pesquisadores do Centro dá 
para esta instituição uma condição diferenciada e desigual?  

19. Caso não tenha ficado claro em suas respostas: questionar sobre o grau de ligação 
(atividade) do docente com o CESAR. 

Roteiro com questões relacionadas ao item “a consciência política do governo, 
principalmente o governo local”: 
20. De acordo com a sua percepção que papel é cabível as políticas públicas em um 

relacionamento entre Universidade e Mercado? 
21. De que forma as ações do Governo (das políticas públicas) no Recife têm influenciado o 

mercado de Tecnologia da Informação na Região?  
22. Que análise o(a) Sr.(a) faz do Porto Digital? Houve mudança na trajetória do 

desenvolvimento socioeconômico da Região desde o seu surgimento?  
23. De que forma o Porto Digital influencia a relação Universidade x Mercado?  



 149

APÊNDICE B – Carta convite para as entrevistas 
 
Caro (Caríssima) docente/pesquisador(a) Dr.(a) ou Ph.D. José Maria 
 
Eu me chamo Synthia Barbosa de Albuquerque, sou estudante do Curso de Mestrado em 
Administração da Universidade Federal de Pernambuco, estou desenvolvendo um estudo sob a 
orientação do Professor Doutor Georges Pellerin intitulado: Sistema de inovação baseado em 
conhecimento e o modelo tríplice hélice – a Universidade na construção da vantagem competitiva do 
setor de informática de Pernambuco 
Venho, por meio deste, convidar-lhe para fazer parte das reflexões que irão compor minha Dissertação 
de final de curso. Segue abaixo uma breve contextualização da problemática estudada e, em havendo 
interesse, seguem instruções para que possamos marcar uma entrevista. 
 
Contexto: 
A Universidade, como centro principal da formação de profissionais qualificados, tem inegável 
importância na constituição de uma infra-estrutura de conhecimento que seja capaz de dar suporte ao 
desenvolvimento socioeconômico sustentável de uma Região. Da mesma forma, é um elemento 
essencial na construção e consolidação dos sistemas de inovação regionais, que elevam a capacidade 
competitiva local com reflexões nas redes de competitividade globais. 
 
Por esta razão é que a Universidade Federal de Pernambuco tornou-se alvo desta pesquisa e mais 
especificamente o CIn – Centro de Informática, onde o estudo se debruça sobre as dinâmicas de 
relacionamento já existentes entre o mesmo e o mercado, avaliando as mudanças, os benefícios e 
vieses deste relacionamento. Da mesma forma o estudo pretende avaliar também as influências deste 
relacionamento na capacidade competitiva do setor de Tecnologia da Informação no Recife. Tudo isto 
sob a ótica do corpo de docentes e pesquisadores do Centro. 
 
Cabe ressaltar o motivo pelo qual o corpo docente desta instituição foi escolhido como alvo para as 
entrevistas: toda a proposta desta pesquisa tem como pressuposto que apenas com uma base de 
conhecimento endógena e especializada pode-se estabelecer o desenvolvimento sustentável de uma 
Região. São as Universidades, na figura de seus docentes e pesquisadores, que compõem o estado da 
arte do conhecimento. Então, apenas quando tais profissionais têm vocação para este papel e estão 
convictos da importância do seu engajamento, pode-se pensar numa transferência de conhecimento 
fluida e valiosa para a Região. São estes os motivos que embasam a necessidade de ouvir suas opiniões 
sobre a temática estudada. 
 
Em suma, este primeiro contato cumpre dois papéis: primeiro, de apresentar-lhe, brevemente, a 
temática do meu estudo e, segundo, mas essencial, de questionar a possibilidade de podermos marcar 
uma entrevista.  
 
Estou à sua disposição, aguardando orientações sobre o dia, o horário e o local que melhor convier. 
 
Atenciosamente, 
 
Synthia Barbosa de Albuquerque 
 
synthia@dca.ufpe.br 
synthia_ba@hotmail.com 
8806-7544 
Ps.: por favor retorne este e-mail confirmando recebimento. 
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APÊNDICE C – Lista de entrevistados 
 
Lista com o nome e um breve perfil dos entrevistados (listados em ordem alfabética): 
 
Professor Alex Sandro Gomes Dr. 
Professor da UFPE, Coordenador do Recife BEAT -- Base para Empreendimentos de Alta Tecnologia 
(incubadora de empresas do Centro de Informática da UFPE (CIn)) 
Doutor pela L'Université de Paris V, 1999 
Mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, 1995 
Graduada em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Pernambuco,1989 
Professora Ana Carolina Salgado Dra. 
Professora Adjunta da UFPE, Diretora do Centro de Informática no período de 2001-2005 e 
Conselheira do Porto Digital desde 2001. 
Doutora pela Université de Nice, França, 1988. 
Mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, 1983 
Graduada em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco,1980 
Professor Décio Fonseca Dr. 
Professor da UFPE, Diretor Comissão Vestibular COVEST/COPSET 
Doutor pela Université de Paris VI, França 
Mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco, 1981 
Graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco,1975 

Professor Edson Costa de Barros Carvalho Filho Ph. D 
Professor da UFPE, Diretor Presidente do NECTAR - Núcleo de Empreendimentos em Ciência, 
Tecnologia e Artes 
Ph.D em Engenharia Eletrônica pela University of Kent at Canterbury, 1990 
Mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco,1987; 
Graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco,1984 
Professor Fabio Queda Bueno da Silva Ph. D 
Professor da UFPE, um dos Coordenadores da disciplina Empreendimentos em Informática, Diretor 
Presidente do Porto Digital no período de 2001-2003 e Presidente do ITEP – Fundação Instituto 
Tecnológico do Estado de Pernambuco no período de 1999-2001. 
Doutor pela University of Edinburgh, Escócia, 1992 
Graduado em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Campinas, 1988 
Professor José Antonio Monteiro de Queiroz Dr. 
Professor da UFPE, Diretor do NTI - Núcleo de Tecnologia da Informação 
Professor Paulo Henrique Monteiro Borba Ph. D 
Professor Adjunto II da UFPE, Coordenador do Curso de Graduação em Ciência da Computação da 
UFPE. 
Ph.D em Computação pela Oxford University, 1995 
Mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco,1991; 
Graduado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco,1989 
Professor Sérgio Vanderley Cavalcante Ph.D. 
Professor Adjunto da UFPE, Diretor Presidente do C.E.S.A.R – Centro de Estudos e Sistemas 
Avançados do Recife, Coordenador de Cooperação e Integração do Centro de Informática da UFPE e 
Diretor de Divulgação e Marketing da Sociedade Brasileira de Computação – SBC. 
Ph.D em Eletrônica pela University of Newcastle upon Tyne, Inglaterra, 1997; 
Mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco,1990; 
Graduado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Federal de Pernambuco 1986.  
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ANEXO A – Lei de informática 
 

 
Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI No 10.176, DE 11 DE JANEIRO DE 2001. 
Altera a Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, a Lei no 
8.387, de 30 de dezembro de 1991, e o Decreto-Lei no 288, 
de 28 de fevereiro de 1967, dispondo sobre a capacitação e 
competitividade do setor de tecnologia da informação.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o Os arts. 3o, 4o e 9o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

        "Art. 3o Os órgãos e entidades da Administração Pública Federal, direta ou indireta, as fundações 
instituídas e mantidas pelo Poder Público e as demais organizações sob o controle direto ou indireto da União 
darão preferência, nas aquisições de bens e serviços de informática e automação, observada a seguinte ordem, 
a:(NR) 

        I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País;(NR) 

        II - bens e serviços produzidos de acordo com processo produtivo básico, na forma a ser definida pelo 
Poder Executivo.(NR) 

        § 1o Revogado. 

        § 2o Para o exercício desta preferência, levar-se-ão em conta condições equivalentes de prazo de entrega, 
suporte de serviços, qualidade, padronização, compatibilidade e especificação de desempenho e preço."(NR) 

        "Art. 4o As empresas de desenvolvimento ou produção de bens e serviços de informática e automação que 
investirem em atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação farão jus aos benefícios 
de que trata a Lei no 8.191, de 11 de junho de 1991.(NR) 

        § 1oA. O benefício de isenção estende-se até 31 de dezembro de 2000 e, a partir dessa data, fica convertido 
em redução do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observados os seguintes percentuais: 

        I - redução de noventa e cinco por cento do imposto devido, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2001; 

        II - redução de noventa por cento do imposto devido, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2002; 

        III - redução de oitenta e cinco por cento do imposto devido, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2003; 

        IV - redução de oitenta por cento do imposto devido, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2004; 

        V - redução de setenta e cinco por cento do imposto devido, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2005; 

        VI - redução de setenta por cento do imposto devido, de 1o de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2009, 
quando será extinto. 

        § 1oB. (VETADO) 

        § 1oC. Os benefícios incidirão somente sobre os bens de informática e automação produzidos de acordo 
com processo produtivo básico definido pelo Poder Executivo, condicionados à apresentação de proposta de 
projeto ao Ministério da Ciência e Tecnologia.  

        § 1o O Poder Executivo definirá a relação dos bens de que trata o § 1oC, respeitado o disposto no art. 16A 
desta Lei, a ser apresentada no prazo de trinta dias, contado da publicação desta Lei, com base em proposta 
conjunta dos Ministérios da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Ciência e 
Tecnologia e da Integração Nacional. (NR) 



 152

        § 2o Os Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e Tecnologia 
estabelecerão os processos produtivos básicos no prazo máximo de cento e vinte dias, contado da data da 
solicitação fundada da empresa interessada, devendo ser publicados em portaria interministerial os processos 
aprovados, bem como os motivos determinantes do indeferimento. 

        § 3o São asseguradas a manutenção e a utilização do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados - 
IPI relativo a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem empregados na industrialização 
dos bens de que trata este artigo. 

        § 4o A apresentação do projeto de que trata o § 1oC não implica, no momento da entrega, análise do seu 
conteúdo, ressalvada a verificação de adequação ao processo produtivo básico, servindo entretanto de referência 
para a avaliação dos relatórios de que trata o § 9o do art. 11." 

        "Art. 9o Na hipótese do não cumprimento das exigências desta Lei, ou da não aprovação dos relatórios 
referidos no § 9o do art. 11 desta Lei, poderá ser suspensa a concessão do benefício, sem prejuízo do 
ressarcimento dos benefícios anteriormente usufruídos, atualizados e acrescidos de multas pecuniárias aplicáveis 
aos débitos fiscais relativos aos tributos da mesma natureza.(NR) 

        Parágrafo único. Na eventualidade de os investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvimento 
previstos no art. 11 não atingirem, em um determinado ano, o mínimo fixado, o residual será aplicado no fundo 
de que trata o inciso III do § 1o do mesmo artigo, atualizado e acrescido de doze por cento." 

Art. 2o O art. 11 da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: 

        "Art. 11. Para fazer jus aos benefícios previstos no art. 4o desta Lei, as empresas de desenvolvimento ou 
produção de bens e serviços de informática e automação deverão investir, anualmente, em atividades de pesquisa 
e desenvolvimento em tecnologia da informação a serem realizadas no País, no mínimo cinco por cento de seu 
faturamento bruto no mercado interno, decorrente da comercialização de bens e serviços de informática, 
deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações, bem como o valor das aquisições de produtos 
incentivados na forma desta Lei, conforme projeto elaborado pelas próprias empresas, a partir da apresentação 
da proposta de projeto de que trata o § 1oC do art. 4o.(NR) 

        § 1o No mínimo dois vírgula três por cento do faturamento bruto mencionado no caput deste artigo deverão 
ser aplicados como segue:(NR) 

        I - mediante convênio com centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino, oficiais ou 
reconhecidas, credenciados pelo comitê de que trata o § 5o deste artigo, devendo, neste caso, ser aplicado 
percentual não inferior a um por cento;  

        II - mediante convênio com centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino, oficiais ou 
reconhecidas, com sede ou estabelecimento principal situado nas regiões de influência da Sudam, da Sudene e 
da região Centro-Oeste, excetuada a Zona Franca de Manaus, credenciados pelo comitê de que trata o § 5o deste 
artigo, devendo, neste caso, ser aplicado percentual não inferior a zero vírgula oito por cento; 

        III - sob a forma de recursos financeiros, depositados trimestralmente no Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, criado pelo Decreto-Lei no 719, de 31 de julho de 1969, e 
restabelecido pela Lei no 8.172, de 18 de janeiro de 1991, devendo, neste caso, ser aplicado percentual não 
inferior a zero vírgula cinco por cento. 

        § 2o Os recursos de que trata o inciso III do § 1o destinam-se, exclusivamente, à promoção de projetos 
estratégicos de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação, inclusive em segurança da 
informação. 

        § 3o Percentagem não inferior a trinta por cento dos recursos referidos no inciso II do § 1o será destinada a 
universidades, faculdades, entidades de ensino e centro ou institutos de pesquisa, criados ou mantidos pelo 
Poder Público Federal, Distrital ou Estadual, com sede ou estabelecimento principal na região a que o recurso se 
destina. 

        § 4o (VETADO) 

        § 5o (VETADO) 

        § 6o Os investimentos de que trata este artigo serão reduzidos nos seguintes percentuais: 

        I - em cinco por cento, de 1o de janeiro de 2001 até 31 de dezembro de 2001; 

        II - em dez por cento, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2002; 

        III - em quinze por cento, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2003; 
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        IV - em vinte por cento, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2004; 

        V - em vinte e cinco por cento, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2005; 
        VI - em trinta por cento, de 1o de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2009. 

        § 7o Tratando-se de investimentos relacionados à comercialização de bens de informática e automação 
produzidos nas regiões de influência da Sudam, da Sudene e da região Centro-Oeste, a redução prevista no § 6o 
obedecerá aos seguintes percentuais: 

        I - em três por cento, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2002; 

        II - em oito por cento, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2003; 

        III - em treze por cento, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2004; 

        IV - em dezoito por cento, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2005; 

        V - em vinte e três por cento, de 1o de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 2009. 

        § 8o A redução de que tratam os §§ 6o e 7o deverá ocorrer de modo proporcional dentre as formas de 
investimento previstas neste artigo. 

        § 9o As empresas beneficiárias deverão encaminhar anualmente ao Poder Executivo demonstrativos do 
cumprimento, no ano anterior, das obrigações estabelecidas nesta Lei, mediante apresentação de relatórios 
descritivos das atividades de pesquisa e desenvolvimento previstas no projeto elaborado e dos respectivos 
resultados alcançados.  

        § 10. O comitê mencionado no § 5o deste artigo aprovará a consolidação dos relatórios de que trata o § 9o. 

        § 11. O disposto no § 1o não se aplica às empresas cujo faturamento bruto anual seja inferior a cinco 
milhões de Unidades Fiscais de Referência - Ufir. 

        § 12. O Ministério da Ciência e Tecnologia divulgará, anualmente, o total dos recursos financeiros 
aplicados pelas empresas beneficiárias nas instituições de pesquisa e desenvolvimento credenciadas, em 
cumprimento ao disposto no § 1o." 

Art. 3o O art. 2o da Lei no 8.387, de 30 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação: 

        "Art. 2o................................................................  ............................................................................ 

        § 3o Para fazer jus aos benefícios previstos neste artigo, as empresas que tenham como finalidade a 
produção de bens e serviços de informática deverão aplicar, anualmente, no mínimo cinco por cento do seu 
faturamento bruto no mercado interno, decorrente da comercialização de bens e serviços de informática, 
deduzidos os tributos correspondentes a tais comercializações, bem como o valor das aquisições de produtos 
incentivados na forma desta Lei, em atividades de pesquisa e desenvolvimento a serem realizadas na Amazônia, 
conforme projeto elaborado pelas próprias empresas, com base em proposta de projeto a ser apresentada à 
Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa e ao Ministério da Ciência e Tecnologia.(NR) 

        I - revogado; 

        II - vetado. 

        § 4o No mínimo dois vírgula três por cento do faturamento bruto mencionado no § 3o deverão ser 
aplicados como segue: 

        I - mediante convênio com centros ou institutos de pesquisa ou entidades brasileiras de ensino, oficiais ou 
reconhecidas, com sede ou estabelecimento principal na Amazônia Ocidental, credenciadas pelo comitê de que 
trata o § 6o deste artigo, devendo, neste caso, ser aplicado percentual não inferior a um por cento; 

        II - sob a forma de recursos financeiros, depositados trimestralmente no Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FNDCT, criado pelo Decreto-Lei no 719, de 31 de julho de 1969, e 
restabelecido pela Lei no 8.172, de 18 de janeiro de 1991, devendo, neste caso, ser aplicado percentual não 
inferior a zero vírgula cinco por cento. 

        § 5o Percentagem não inferior a cinqüenta por cento dos recursos de que trata o inciso II do § 4o será 
destinada a universidades, faculdades, entidades de ensino ou centros ou institutos de pesquisas, criados ou 
mantidos pelo Poder Público. 

        § 6o Os recursos de que trata o inciso II do § 4o serão geridos por comitê próprio, do qual participarão 
representantes do governo, de empresas, instituições de ensino superior e institutos de pesquisa do setor. 

        § 7o As empresas beneficiárias deverão encaminhar anualmente ao Poder Executivo demonstrativos do 
cumprimento, no ano anterior, das obrigações estabelecidas nesta Lei, mediante apresentação de relatórios 
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descritivos das atividades de pesquisa e desenvolvimento previstas no projeto elaborado e dos respectivos 
resultados alcançados. 

        § 8o O comitê mencionado no § 6o aprovará a consolidação dos relatórios de que trata o § 7o. 

        § 9o Na hipótese do não cumprimento das exigências deste artigo, ou da não aprovação dos relatórios 
referidos no § 8o, poderá ser suspensa a concessão do benefício, sem prejuízo do ressarcimento dos benefícios 
anteriormente usufruídos, atualizados e acrescidos de multas pecuniárias aplicáveis aos débitos fiscais relativos 
aos tributos da mesma natureza. 

        § 10. Na eventualidade de os investimentos em atividades da pesquisa e desenvolvimento previstos neste 
artigo não atingirem, em um determinado ano, o mínimo fixado, o residual será aplicado no fundo de que trata o 
inciso II do § 4o deste artigo, atualizado e acrescido de doze por cento. 

        § 11. O disposto no § 4o deste artigo não se aplica às empresas cujo faturamento bruto anual seja inferior a 
cinco milhões de Unidades Fiscais de Referência - Ufir. 

        § 12. O Ministério da Ciência e Tecnologia divulgará, anualmente, o total dos recursos financeiros 
aplicados pelas empresas beneficiárias nas instituições de pesquisa e desenvolvimento credenciadas, em 
cumprimento ao disposto no § 4o deste artigo." 

Art. 4o O § 6o do art. 7o do Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, modificado pelo Decreto-Lei no 
1.435, de 16 de dezembro de 1975, e pela Lei no 8.387, de 30 de dezembro de 1991, passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

        "Art. 7o ................................................................  

....................................................................................... 

        § 6o Os Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e Tecnologia 
estabelecerão os processos produtivos básicos no prazo máximo de cento e vinte dias, contado da data da 
solicitação fundada da empresa interessada, devendo ser indicados em portaria interministerial os processos 
aprovados, bem como os motivos determinantes do indeferimento.(NR) 

................................................................................" 

Art. 5o A Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 16A: 

        "Art. 16A. Para os efeitos desta Lei, consideram-se bens e serviços de informática e automação: 

        I - componentes eletrônicos a semicondutor, optoeletrônicos, bem como os respectivos insumos de natureza 
eletrônica; 

        II - máquinas, equipamentos e dispositivos baseados em técnica digital, com funções de coleta, tratamento, 
estruturação, armazenamento, comutação, transmissão, recuperação ou apresentação da informação, seus 
respectivos insumos eletrônicos, partes, peças e suporte físico para operação; 

        III - programas para computadores, máquinas, equipamentos e dispositivos de tratamento da informação e 
respectiva documentação técnica associada (software); 

        IV - serviços técnicos associados aos bens e serviços descritos nos incisos I, II e III. 

        § 1o O disposto nesta Lei não se aplica às mercadorias dos segmentos de áudio; áudio e vídeo; e lazer e 
entretenimento, ainda que incorporem tecnologia digital, incluindo os constantes da seguinte relação, que poderá 
ser ampliada em decorrência de inovações tecnológicas, elaborada conforme nomenclatura do Sistema 
Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias - SH:  

        I - toca-discos, eletrofones, toca-fitas (leitores de cassetes) e outros aparelhos de reprodução de som, sem 
dispositivo de gravação de som, da posição 8519; 

        II - gravadores de suportes magnéticos e outros aparelhos de gravação de som, mesmo com dispositivo de 
reprodução de som incorporado, da posição 8520; 

        III - aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais 
videofônicos, da posição 8521; 

        IV - partes e acessórios reconhecíveis como sendo exclusiva ou principalmente destinados aos aparelhos 
das posições 8519 a 8521, da posição 8522; 

        V - suportes preparados para gravação de som ou para gravações semelhantes, não gravados, da posição 
8523; 
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        VI - discos, fitas e outros suportes para gravação de som ou para gravações semelhantes, gravados, 
incluídos os moldes e matrizes galvânicos para fabricação de discos, da posição 8524; 

        VII - câmeras de vídeo de imagens fixas e outras câmeras de vídeo (camcorders), da posição 8525; 

        VIII - aparelhos receptores para radiotelefonia, radiotelegrafia, ou radiodifusão, mesmo combinados, num 
mesmo gabinete ou invólucro, com aparelho de gravação ou de reprodução de som, ou com relógio, da posição 
8527, exceto receptores pessoais de radiomensagem; 

        IX - aparelhos receptores de televisão, mesmo incorporando um aparelho receptor de radiodifusão ou um 
aparelho de gravação ou de reprodução de som ou de imagens; monitores e projetores, de vídeo, da posição 
8528; 

        X - partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8526 a 
8528 e das câmeras de vídeo de imagens fixas e outras câmeras de vídeo (camcorders) (8525), da posição 8529; 

        XI - tubos de raios catódicos para receptores de televisão, da posição 8540; 

        XII - aparelhos fotográficos; aparelhos e dispositivos, incluídos as lâmpadas e tubos, de luz-relâmpago 
(flash), para fotografia, da posição 9006; 

        XIII - câmeras e projetores cinematográficos, mesmo com aparelhos de gravação ou de reprodução de som 
incorporados, da posição 9007; 

        XIV - aparelhos de projeção fixa; aparelhos fotográficos, de ampliação ou de redução, da posição 9008; 

        XV - aparelhos de fotocópia, por sistema óptico ou por contato, e aparelhos de termocópia, da posição 
9009; 

        XVI - aparelhos de relojoaria e suas partes, do capítulo 91. 

        § 2o É o Presidente da República autorizado a avaliar a inclusão no gozo dos benefícios de que trata esta 
Lei dos seguintes produtos: 

        I - terminais portáteis de telefonia celular; 

        II - monitores de vídeo, próprios para operar com as máquinas, equipamentos ou dispositivos a que se 
refere o inciso II do caput deste artigo." 

Art. 6o São assegurados os benefícios da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, com a redação dada por esta 
Lei, à fabricação de terminais portáteis de telefonia celular e monitores de vídeo pelas empresas que tenham 
projetos aprovados sob o regime daquele diploma legal até a data de publicação desta Lei.  

Art. 7o Para efeitos da concessão dos incentivos de que trata a Lei no 8.387, de 30 de dezembro de 1991, os 
produtos especificados no § 2o do art. 16A da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, introduzido pelo art. 5o 
desta Lei, são considerados bens de informática. 

Art. 8o Para fazer jus aos benefícios previstos na Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, e na Lei no 8.387, de 
30 de dezembro de 1991, as empresas deverão implantar sistema de qualidade, na forma definida pelo Poder 
Executivo, e implantar programa de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa, nos 
termos da legislação vigente aplicável. 

Art. 9o O Poder Executivo regulamentará, em até sessenta dias contados da data de vigência desta Lei, o 
procedimento para fixação do processo produtivo básico referido no § 6o do art. 7o do Decreto-Lei no 288, de 
28 de fevereiro de 1967, modificado pelo Decreto-Lei no 1.435, de 16 de dezembro de 1975, pela Lei no 8.387, 
de 30 de dezembro de 1991, e por esta Lei, e no § 2o do art. 4o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, 
introduzido pelo art. 1o desta Lei. 

Art. 10. (VETADO) 

Art. 11. Para os bens de informática e automação produzidos nas regiões de influência da Sudam, da Sudene e 
da região Centro-Oeste, mediante projetos aprovados a contar da data de publicação desta Lei, o benefício da 
isenção de que trata a Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991, estende-se até 31 de dezembro de 2003 e, após 
essa data, fica convertido em redução do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observados os seguintes 
percentuais: 

I - redução de noventa e cinco por cento do imposto devido, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2004; 

II - redução de noventa por cento do imposto devido, de 1o de janeiro até 31 de dezembro de 2005; 

III - redução de oitenta e cinco por cento do imposto devido, de 1o de janeiro de 2006 até 31 de dezembro de 
2009, quando será extinto. 
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Art. 12. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de trinta dias, contado da data da sua publicação. 

Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, exceto os arts. 2o, 3o e 4o, que entram em vigor 
noventa dias depois da referida publicação. 

Art. 14. Revogam-se os arts. 1o, 2o, 5o, 6o, 7o e 15 da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991. 

Brasília, 11 de janeiro de 2001; 180o da Independência e 113o da República. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Pedro Malan 

Alcides Lopes Tápias 
Ronaldo Mota Sardenberg 
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