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O IMPACTO NA UNIVERSIDADE DA INTERAÇÃO COM EMPRESAS E GOVERNO. Daniela R. Poças, 
Marli Elizabeth R dos Santos, Edi M. Fracasso (orientadora). (Núcleo de Gestão de Inovação Tecnológica-NITEC, 
Escola de Administração, UFRGS). 
Considerando a importância e os diferentes focos sob os quais a interação universidade, empresa e governo vem 

sendo analisada ao longo das últimas décadas, o presente trabalho analisa o impacto na universidade das suas interações com 
empresas e governo, identificando a importância do papel que um mecanismo institucional, do tipo escritório de transferência de 
tecnologia, desempenha na articulação entre os agentes de inovação. Diversas são as formas pelas quais a universidade tem 
interagido com os demais agentes de inovação, abrangendo desde a simples prestação de serviços, visando resolver um problema 
pontual da empresa, passando pela realização de projetos conjuntos com empresas, muitas vezes com o apoio de programas 
governamentais, até relações mais complexas que envolvem a transferência e o licenciamento de tecnologias ou patentes para 
empresas. Partindo do pressuposto de que a universidade necessita, cada vez mais, transformar o conhecimento que ela gera em 
um bem tangível, como uma das formas de reforçar sua relevância social, enquanto instituição mantida e apoiada pela sociedade, 
espera-se com o presente estudo, contribuir para o estabelecimento de indicadores de impacto, visando ao aprimoramento e à 
intensificação das relações da UFRGS com o setor produtivo. Para atingir a este objetivo, o estudo é desenvolvido em duas etapas: 

049 

na primeira, busca identificar o processo e o contexto em que ocorrem as interações, estabelecendo indicadores de impacto na 
universidade, da interação com empresas e governo. Na segunda, é realizado um estudo de caso, envolvendo representantes da 
universidade (pesquisador diretamente envolvido na interação), da empresa envolvida (o beneficiário direto da interação) e do 
governo, em que houve a atuação do Escritório de Interação e Transferência de Tecnologia da UFRGS. 
 




