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Resumo
No início do século XXI, depois de mais de uma década de existência, a Universidade Estadual de Goiás, de uma
proposta inicial voltada para formação de recursos humanos com foco na atividade de ensino é chamada a se
modificar na perspectiva de sua articulação com a economia do conhecimento, como proposto pela agenda
globalizada. Este artigo apresenta o resultado das diferentes visões dos atores institucionais e locais sobre a UEG,
o que reflete na capacidade desta instituição de estreitar o relacionamento com os atores locais, inclusive as
empresas, para impulsionar o crescimento econômico regional. Os atores, de modo geral, reconhecem as
contribuições da UEG, principalmente na formação de recursos humanos, mas indicam, também, que a UEG
ainda não alcançou o nível de articulação desejável em sua infraestrutura física, tecnológica e científica. Os
relacionamentos existentes entre a UEG e os atores locais, principalmente as empresas são marcados pela
informalidade e, ainda não se encontram institucionalizados, ocorrendo em sua maioria para atender às exigências
acadêmicas legais. O que parece estar ausente na UEG é uma política de estruturação destas parcerias que já
contam com respaldo legal, por meio da Lei de Inovação do Estado de Goiás, criada em 2010. Em síntese, para o
desenvolvimento da interação UEG-empresas é necessário que haja um interesse comum entre os interessados e
iniciativa para o diálogo para que os benefícios sejam mútuos e compartilhados.
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Introdução
O modo de produção capitalista globalizado define novas formas de organização do trabalho
que demandam mais conhecimento e educação, considerados os vetores de desenvolvimento
de uma nação e de ascensão dos sujeitos. Nas duas últimas décadas do Século XX, sob o
impacto da configuração desta nova ordem internacional a cooperação entre as instituições que
produzem e difundem o conhecimento, que são a universidade e a empresa, tem sido uma das
formas de suprir o sistema económico com estes insumos.
O processo de mudanças socioeconômicas, desencadeado a partir da década de 1990, tras
novos desafíos para o desenvolvimento, o que afeta a universidade. A proposta é pensar uma
nova economia, um novo ensino e perspectivas políticas, a partir de um diálogo entre esses
atores que possibilite o desenvolvimento local. A discussão ganha um novo elemento
importante para o desenvolvimento que é a inovação, necessária para a sobrevivência das
empresas e para o desenvolvimento econômico e social. A inovação, por sua vez, depende do
relacionamento entre empresa e universidade e de iniciativas de formação e qualificação pois,
conforme Suzigan, Albuquerque e Cario (2011), um componente importante para o sistema de
inovação é a dinâmica interativa entre empresa e universidade.
O desenvolvimento é um processo que deve levar em conta tanto as variáveis sociais quanto as
econômicas. A universidade neste contexto contribui, além da formação qualificada, com um
novo papel de criação da riqueza regional. Assim, é preciso levar em consideração as relações
com seu entorno no qual está inserida e incentivar o diálogo entre os atores, para que a
produção e a difusão do conhecimento possam ocorrer, no sentido de produzir inovação com
vistas ao desenvolvimento local.
No Brasil os impactos da globalização trouxeram mudanças na ordem social e econômica até
então vigente. Por exemplo, no campo educacional, são criadas iniciativas de políticas de
expansão e de interiorização do ensino superior e concomitantemente ocorreram avanços na
legislação brasileira em relação aos programas de financiamento em Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D). A implementação de políticas mais sistemáticas de apoio à inovação
no Brasil, desde 1999, vem ocorrendo com o objetivo de engajar o meio acadêmico e o setor
produtivo em estratégias de inovação de produtos, processos, formas de uso, distribuição e
comercialização, visando a atingir patamares superiores de desenvolvimento e geração de
renda. Entre essas políticas destacam-se aquelas de aproximação entre universidade e empresa
na promoção da inovação para o desenvolvimento local e regional (KUPFER; LAPLANE;
HIRATUKA, 2010).
Nesse contexto, avolumam-se os atos de criação de Instituições de Ensino Superior (IES) e o
Estado de Goiás na busca de proporcionar a interiorização do ensino superior, na contramão
das reformas neoliberais, que tendem a aumentar a privatização do ensino, cria-se a
Universidade Estadual de Goiás (UEG/GO/BRASIL), pública e gratuita, por meio da Lei n.
13.456, de 16 de abril de 1999, possibilitando a ampliação do acesso ao ensino superior e,
possivelmente dando condições para a continuidade do desenvolvimento socioeconômico do
Estado.
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Esse artigo busca entender o papel da UEG no contexto de inovação a partir da visão dos
diferentes atores institucionais e locais. Pretende contribuir para aprofundar o entendimento
dos principais desafíos desta Universidade para desempenhar este novo papel a partir do
posicionamento dos atores sobre o seu relacionamento com as empresas e possíveis
contribuiçoes e impulsionamento do crescimento económico regional.
Para isso, utiliza-se de uma abordagem sistêmica presente nas teorias evolucionária e
institucionalista. Essas teorias consideram a análise histórica, a importância das instituições e,
também, a compreensão do relacionamento dos atores envolvidos no contexto de mudanças
tecnológicas e o papel que a inovação assume no desenvolvimento socioeconômico local. O
referencial teórico utilizado tem como base as abordagens, da hélice tríplice (ETZKOWITZ;
LEYDERDORFF, 1999) que entende a universidade e a empresa como importantes atores do
desenvolvimento socioeconômico e, também, a universidade como criadora de empresas; a
abordagem dos sistemas de inovação (LUNDVAL, 1992) considera a universidade como
formadora de recursos humanos qualificados e parceira das empresas para a inovação; a
abordagem latino-americana (AROCENA, BORTAGARAY e SUTZ, 2008) considera a
universidade como um ator do desenvolvimento social. O que possibilita mostrar como a
universidade (de simples produtora e difusora do conhecimento, passa também a ser
desenvolvedora de inovações) e a empresa (de usuária do conhecimento desenvolvido na
universidade, passa a perseguir a produção do conhecimento), considerados como lugares de
conhecimento, ampliam seus papeis de forma isomórfica no desenvolvimento
socioeconômico. E ainda, como o Estado a partir de suas convenções estimula o
desenvolvimento e promove mudança estrutural na economia e na sociedade.
Este estudo adota os pressupostos da abordagem qualitativa, por possibilitar conhecer e
caracterizar de maneira mais concreta a instituição investigada. O método escolhido é o estudo
de caso. A coleta de dados foi feita a partir da realização de questionários e entrevistas. O
período de aplicação do questionário foi de agosto a dezembro de 2012 e foram respondidos
99 questionários utilizando-se o recurso denominado Google Docs, aplicativo que permite o
preenchimento online do formulário. As entrevistas aplicadas totalizaram 29 entrevistas
realizadas e aconteceram no ano de 2013.
Os sujeitos da pesquisa considerados são atores institucionais e locais. Para preservar o
anonimato dos atores foi atribuído um código de identificação (reitor, pró-reitores, diretores e
coordenadores da UEG, identificados como AI) e locais (pesquisadores e empresários,
identificados como AL).
Este artigo está organizado, além da introdução e da conclusão, em duas seções. A
primeira apresenta a UEG e o Estado de Goiás e a segunda mostra o resultado da pesquisa da visão
institucional e local dos atores sobre a interação entre UEG-Empresa.
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1

UEG e o Estado de Goiás: desenvolvimento e contribuição

No contexto do século XXI, a UEG, depois de mais de uma década de existência,de uma
proposta inicial voltada para formação de recursos humanos com foco na atividade de ensino é
chamada se modificar na perspectiva de sua articulação com a economia do conhecimento,
como proposto pela agenda globalizada.
O Estado de Goiás é um dos 26 Estados brasileiros e está situado na região Centro-Oeste do
País, dividido em 246 municípios. É o sétimo Estado em extensão territorial, abrangendo uma
área de 340 mil quilômetros quadrados de extensão, o que representa 21,17% da região
Centro-Oeste. Em termos de área, ocupa 4,0% do território brasileiro e sua população
representa 3,17% da população nacional. O Quadro 1 sumariza dados gerais do Estado de
Goiás.
DADOS GERAIS DO ESTADO DE GOIÁS – 2012
Número de Municípios
População
Área (km2)
Densidade Demográfica (hab/km2)
População do Brasil
Participação na População do Brasil (%)

246
6.154.996
340.111,78
18,10
193.946.886
3,17

Quadro 1– Dados gerais do Estado de Goiás.
Fonte: GOIÁS (2011).

A UEG é uma das maiores universidades brasileiras em quantidade de campi. Está localizada
no Estado de Goiás, que é a nona economia do Brasil, com um Produto Interno Bruto (PIB) de
R$ 97,6 bilhões, em 2010, o que representa 2,6% do PIB nacional. A economia de Goiás tem
tido um ciclo virtuoso de crescimento econômico nesta última década, conforme revela os
dados do Instituto Mauro Borges (IMB/GOIÁS, 2011). A Figura 1 apresenta os municípios
onde se encontram os campos da UEG.
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Figura 11 Mapa do Estado de Goiás com a distribuição dos campos da UEG.
Fonte: UEG, 2010.

Atualmente, a UEG conta com 42 campos no Estado de Goiás, sendo um voltado para
Educação a Distância, cinco Polos universitários e 15 Polos de Ensino a Distância, presentes
em 48 dos 246 municípios goianos (UEG, 2012). Percebe-se que o foco da política da UEG foi
a expansão periférica, aumentando, significativamente, o número de campos e de
atendimentos. A UEG, ao promover o incremento de vagas, participa do contexto das
transformações socioeconômicas que ocorreram após a década de 1990 e, ainda, das políticas
que se relacionam à expansão desse nível de ensino. Ressalta-se que as atividades acadêmicas
são oferecidas, predominantemente, no turno noturno e com foco no ensino.
Entre os municípios selecionados para a instalação de campos, muitos apresentam forte
potencial de crescimento econômico, por disporem de terras em abundância, clima favorável e
potencial de produção, enquanto outros revelam considerável incidência de pobreza.
Nesse sentido, constata-se que a UEG é uma instituição que tem contribuído para o
desenvolvimento local como formadora de recursos humanos e reprodutora de conhecimentos,
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mesmo com suas fragilidades, como afalta de infraestrutura física, científica e tecnológica e de
condições de trabalho nos diversos campos, pois desde o momento de sua criação veio suprir a
falta de instituições de ensino superior no interior do Estado. Ao longo de sua trajetória teve
como atividade predominante o ensino, com uma extensão e pesquisa incipientes.
No momento está começando a fazer a integração entre essas atividades, pois a instituição
precisa se redefinir, pelo menos nos seguintes aspectos: implantar novos cursos de acordo com
a área e a demanda da região, investir nas suas atividades de pesquisa e extensão e mobilizar
um espaço em que a comunidade acadêmica reconheça e compreenda a necessidade do Modo
1 de conhecimento – baseado no ensino e na disseminação do conhecimento  aliado ao Modo
2, que promove a inovação, a capacidade científica e tecnológica por meio das atividades de
pesquisa e extensão (Gibbons et al. 1994).
A UEG atualmente, tem recebido influencias de políticas e orientações econômicas com base
na convenção denominada novo desenvolvimentismo ou neodesenvolvimentista, que propõe
ao Estado reasumir o seu papel de interventor, o que difere da convenção neoliberal que se
opõe à ampliação do papel do Estado, que deve ser mínimo, ou seja, o Estado dita as regras,
mas não intervém. Assim, nesta nova convenção neodesenvolvimentista a universidade
adquire novos papéis além da formação e qualificação de recursos humanos para suprir o gap
de inovação existente, e as empresas precisam se transformar para conseguir promover a
cooperação com a universidade.
Tal convenção neodesenvolvimentistas encontra-se presente nas falas de alguns poucos atores
institucionais da UEG refletindo na capacidade dessa instituição de estreitar o relacionamento
com os atores locais, inclusive as empresas, no intuito de impulsionar o crescimento
econômico regional.
Nesse sentido, a UEG vive um momento de revisão e ganha corpo o discurso de maior diálogo
e interação, dentro e fora da instituição, com vistas à busca de excelência. Na próxima seção
será apresentada uma visão mais detalhada dos atores institucionais e locais sobre os tipos de
relacionamento, obstáculos e motivações.
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3 Interação UEG e Empresa: visão dos atores
3. 1 Atores institucionais: reitores e pró-reitores
A visão destes atores institucionais, termo utilizado para denominar o reitor e os pró-reitores,
revela que a UEG tem tido uma contribuição grandiosa para o desenvolvimento local. Na
visão destes atores esta instituição nasceu para “participar de forma estratégica, competitiva e
até agressiva no sentido da estruturação de um projeto de desenvolvimento e de crescimento
do Estado” (AI 1). Mesmo os campos universitários “mais distantes, recuados, que
aparentemente não têm razão de ser e existir, se você olhar na forma de planejamento e de
ordenação da lógica econômica, política e social do Estado”, “pode se perceber nitidamente
que aquele campo universitário tem sentido naquele local” (AI 1).
Em relação à visão destes atores sobre o relacionamento da UEG com atores locais, como as
empresas, um deles afirma que a interação da instituição ocorre com timidez por parte de
alguns pesquisadores. Deste modo, é preciso encontrar e realizar experiências positivas,
divulgá-las e multiplicá-las. Tais condições podem ser criadas na instituição, mas em seu
devido tempo, pois para isso, é preciso alterar a “cultura da UEG e os hábitos de seus atores, o
que foi considerado um importante obstáculo, porque uma vez instalados, tais hábitos culturais
requerem tempo e intervenção continuada para serem revertidos” (AI 2).
Em relação ao tipo de relacionamento, a visão dos atores institucionais sobre o relacionamento
entre os campos universitários e as empresas locais é que existe algum tipo de relacionamento,
mesmo que se tenham variações de relacionamentos de um campo para outro. Os tipos de
relacionamento mais usuais mantidos com empresas, se referem a convênios com atividades e
projetos de ensino, em seguida prestação de serviços e treinamentos.
Ainda que os atores institucionais tenham apresentado posições diversas, o tipo de
relacionamento, que mais se destaca nos campos universitarios, com a empresa é por meio da
realização de atividades de estágio: “temos campos de estágio em diversas empresas do
município, como a Associação Comercial e Industrial, a Agrotec, a Saneamento de Goiás
(SANEAGO), as prefeituras municipais, o Procon e as secretarias de desenvolvimento
econômico. Outra forma de relacionamento é a participação dos alunos a partir de projetos de
ensino (estágios), pesquisa e extensão (cursos, eventos, programas) realizados em parceria
com as empresas locais. A pouca participação dos alunos é justificada por um dirigente: “como
a maioria já trabalha, em consequência disso, há pouca participação dos alunos nestas
atividades” (AI 3).
Um dos dirigentes aponta que é preciso romper com as barreiras, para este relacionamento se
efetivar com qualidade. Para isso, a UEG precisa regular a sua interação por meio de
instrumentos jurídicos adequados para salvaguardar ambos os parceiros da vinculação, mas,
também, salvaguardar os direitos autorais, intelectuais, gerados neste processo, inclusive
patentes, com os devidos ajustes dos retornos. Institucionalmente, a UEG precisa se resguardar
no que tange à fiscalização pelos órgãos de controle, como a Controladoria Geral do Estado,
em especial, o Tribunal de Contas (AI 4).
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Atualmente, a UEG carece de um braço operacional, na forma de uma fundação de apoio,
como ocorre em outras IES, ou seja, é preciso encontrar um instrumento jurídico que confira
legitimidade e legalidade a estas relações com outros setores, para salvaguardar o ordenador
de despesas da UEG, uma vez que não se pode dispor de patrimônio público para prestação de
serviços sem o devido respaldo legal.
Assim, alguns desses atores consideram como barreiras para este relacionamento a falta de
infraestrutura e mecanismos de incentivos como a principal barreira no relacionamento da
UEG com as empresas locais e, ainda, indicaram a falta de interesse dos atores locais, e a
falta de interlocução entre ambos os atores. A visão destes atores se diferencia entre eles
próprios, pois de um lado ha posicionamentos em que apontam para uma combinação de falta
de infraestrutura e mecanismos de incentivos e, por outro, alguns revelam a facilidade para o
relacionamento: “não tenho dificuldade nenhuma de relacionamento com lideranças da
categoria, tais como sindicato e distribuidores de produtos da minha área” (AI 5). Esta
resposta seria esperada pelo fato deste ator ser, ao mesmo tempo, dirigente da UEG e
empresário local.
A visão dos dirigentes, muitas vezes, refletem em linhas gerais, as próprias políticas
institucionais, que, na prática, são assimiladas e executadas com diferentes intensidades, dadas
as especificidades acadêmicas de cada campo universitário e as peculiaridades
socioeconômicas dos municípios em que estão situadas. Portanto, a visão destes atores podem
ser considerados importantes, uma vez que lideram as tomadas de decisão institucionais no
âmbito local e, podem ou não conseguir legitimar suas propostas a partir do desejo e pela
subjetividade da comunidade.
Os atores institucionais convergem em suas opiniões quando, por exemplo, sinalizam para a
falta de cultura entre as instituições, o tempo de ação e reação de cada uma e a falta de
iniciativa, fatores que dificultam o diálogo. Assim, apesar de haver posições isoladas de
relacionamento entre os campos da UEG e as empresas, é possível visualizar que a cultura da
UEG talvez não esteja conseguindo aproveitar os ativos de conhecimento já acumulados por
ela para investir cada vez mais nas áreas de empreendedorismo e da inovação. As atividades
empreendedoras, tais como a criação de novas empresas e a transferência de tecnologia, via
licenciamento de suas patentes, ainda não é ponto de discussão entre a maioria desses atores.
Outro dirigente informa que está no início a estruturação do Núcleo de Inovação Tecnológica
(NIT). Mesmo que não conheçam a fundo sobre o tema inovação, ao acessarem cargos
relacionados a este assunto, acabam construindo uma cultura de inovação. Neste contexto,
estão articulados e contam com o apoio da SECTEC, pelo fato do Governo ter interesse em
fortalecer, politicamente, os órgãos de apoio e fomento à pesquisa e por ter a UEG a
capilaridade e a condição interiorizada para fazer parcerias com os atores locais e participar do
Sistema Regional de Inovação (SRI) em Goiás (AI 4). Ainda, que alguns desses dirigentes
indiquem que o apoio do Governo, tanto estadual quanto municipalé incipiente. Diante desse
contexto, questiona-se se os atores do Governo estadual e municipal têm investido na
efetivação do discurso de que a educação é a saída para os países ou Estados em
desenvolvimento, como é caso de Goiás.
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Concluindo a apresentação e análise dos dados colhidos por meio de questionarios e
entrevistas realizadas com os dirigentes, é possível reconhecer a contribuição da UEG para o
desenvolvimento do Estado, no sentido de possibilitar a indivíduos, antes isolados e distantes
dos grandes centros, o acesso ao ensino superior e a oportunidade de conclusão de uma
formação acadêmica. No entanto, observa-se que a UEG ainda apresenta algumas lacunas com
relação aos propósitos de uma universidade pública.
3.2 Atores locais: professores pesquisadores
A visão dos professores pesquisadores dos campos em, que há interação com empresas, é a de
que, o relacionamento em sua maioria ocorre a partir da pesquisa aplicada e em áreas de
interesse das empresas locais. Diante disso, os campos universitários têm promovido um
relacionamento com as empresas locais de maneira amistosa, via relações pessoais, que
permitem estabelecer tanto uma cultura de aprendizagem entre os pares, quanto uma
predisposição entre as instituições para trabalhar de forma cooperativa.
Os quatro tipos de relacionamento identificados pelos professores pesquisadores, são: direto
entre o pesquisador e a empresa; formal; informal; e via consultoria, prestação de serviço e
convênios.
O primeiro tipo de relacionamento apontado é o direto entre o pesquisador e a empresa, pelo
fato da UEG não ter um setor responsável, por exemplo, pelas patentes  a formalização está
em tramitação. O segundo tipo é o formal, com base em contratos e convênios formalizados
com empresas, mas é algo esporádico, pois indicam que, em sua maioria, os relacionamentos
ocorrem na informalidade (PP 13). Sendo assim, o relacionamento informal não há nenhum
retorno financeiro para o pesquisador, a não ser sua carga horária de pesquisa e, isto é
justificado por eles pelo excesso de burocracia institucionalizada. Por último, outro tipo de
relacionamento é o a que acontece por meio da consultoria, prestação de serviço e convênios.
No decorrer das entrevistas os pesquisadores revelam que a existência de relacionamento pode
ser explicada por diferentes motivações como, a participação em eventos externos e internos,
em nível regional, nacional e internacional, o que promove uma rede de relações entre os
pesquisadores das diferentes IES que mais facilmente conseguem divulgar a área de interesse
de estudo. Os pesquisadores indicam também as relações pessoais como a maior motivação
para o relacionamento e, em seguida o interesse em contribuir com o local e a disponibilidade
do campo de estágio. O desenvolvimento do estágio, que é comum para todos os alunos, é
uma importante participação do aluno, destacada por todos os pesquisadores. A criação ou
formação de redes de pesquisa e o ambiente do campo universitário é também um fator de
motivação para o relacionamento. Ainda reconhecem o interesse da comunidade local pelo
conhecimento tecnológico bem como o alcance das patentes para a região, pois a pesquisa
básica e a aplicada são necessárias.
A maioria dos pesquisadores apontam como a maior barreira no relacionamento UEGEmpresa a falta de infraestrutura física e tecnológica, tanto nas empresas locais quanto na
UEG. Outras barreiras apontadas são, possivelmente, desencadeadas como uma decorrência
desta situação, como, por exemplo, a falta de confiança entre os atores e a limitação dos
recursos, seja pelo espaço físico, seja pelos recursos científicos e tecnológicos. Os
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pesquisadores ressaltam, além disso, a burocracia, a falta de mecanismos de incentivos, a
dificuldade de transferência de conhecimento, a cultura institucional, a falta de divulgação, a
falta de interesse das empresas e a falta de interlocução UEG-Empresas. A maioria dos
pesquisadores revela que a falta de infraestrutura do campo universitário e das empresas é uma
barreira para o relacionamento, justificando que ambas as instituições “não estão muito
preparadas”, “estão muito no seu próprio mundo, mas acho que cabe, também, à gente abrir
essas oportunidades (PP 2)”. A cultura institucional da universidade, talvez, não esteja
conseguindo aproveitar os ativos de conhecimento já acumulados por ela para investir cada
vez mais nas áreas de empreendedorismo e de inovação.
3.3 Atores locais: empresas
Os atores das empresas compreendem que o papel da UEG deve ser pensado em uma
abrangência maior, “não pode ter limite, tem que ser aberta, participativa e deve ter interação
com a sociedade, receber cobranças e apresentar respostas, para o crescimento na região”(EL
1). Indicam a necessidade de a UEG “ter autonomia financeira e administrativa e definir
diretrizes para se estabilizar” (EL 4). Para estes atores, mesmo com as críticas, a UEG “existe
e é social, promove integração e faz parte da comunidade” (EL 2).
Pelos dados das entrevistas, verifica-se que há um interesse dos atores das empresas em
realizar algum tipo de relacionamento com a UEG por terem, todos os entrevistados,
conhecimento das condições internas da universidade, visto que a maioria deles desenvolve
projetos de pesquisa em parceria com UEG e reconhece a importância do conhecimento para a
resolução dos seus problemas. O interesse pela parceria é de realizar pesquisa diretamente
relacionada aos problemas particulares de cada empresa, ou seja, às questões de interesse de
cada empresa.
Quanto ao tipo de relacionamento, os atores das empresas indicam que podem ser formais, via
contrato e convênios, ou informais. Já o tipo de pesquisa predominante é a aplicada, mas
revelam a presença, também, da pesquisa básica. No entanto, o que chama atenção nos
relacionamentos empresa-UEG é o fato de darem diretamente com o pesquisador, diretamente
com os campo universitário ou por meio de estágios, para atender à formação dos alunos.
Os relacionamentos formais acontecem por meio de parcerias com os campos universitários.
Arealização dos estágiosé apontada como a maior oportunidade para promover parcerias com
a UEG. Os relacionamentos informais acontecem por meio de interações diretas entre
empresa e pesquisador. As empresas revelam que o interesse é pela criação de conhecimento
da área em que atua o pesquisador e pelas relações pessoais, como a amizade, que se
estabelecem entre os atores.
Os representantes das empresas citam alguns aspectos que motivam o relacionamento
Empresa-UEG, tais como: o prestígio da UEG e anecessidade de conhecimento por parte da
empresa; a expertise do pesquisador; a própria existência da UEG no local, e, por fim, as
relações pessoais. As empresas locais também têm consciência da importância da expertise do
pesquisador e a existência do campo universitário tem mudado a estrutura do local e os
conceito da comunidade. Assim, as relações pessoais estabelecidas entre os atores de ambas as
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instituições fortalece o relacionamento UEG-Empresa, pois a parceria se faz principalmente
por meio das pessoas que têm interesses em comum com a empresa.
As barreiras que dificultam o relacionamento empresa-UEG é a falta de infraestrutura, os
processos altamente burocratizados, o fato do pesquisador não ser da área específica de
interesse da empresa, falta de iniciativa da própria empresa, a falta de política interna
também foi considerada uma barreira importante.
Os atores das empresas apontam, ainda, como barreiras, a falta de tempo e de iniciativa da
própria empresa local e a falta de diálogo e de sinergia entre os atores – universidade,
empresas e Governo  e nisso, convergem com a opinião dos pesquisadores.
Para um dos entrevistados, a proposta para superação destas barreiras é “a criação de canais de
comunicação para romper com as resistências dos empresários e de outros técnicos, como, por
exemplo, os agrônomos, que se sentem conhecedores da sua região e de seus processos,
apresentando resistência em municípios que desenvolvem suas atividades econômicas a partir
de toda uma cadeia de processos que se relacionam com a área rural” (EL 6).
Neste caso, é preciso modificar a forma de pensar dos atores locais e empresários sobre o
papel e a contribuição da UEG, e isso pode se dar a partir da ajuda dos formadores de opinião
destes municípios que conhecem a proposta da instituição, possibilitando romper com as
resistências, para estreitar mais o relacionamento Empresa-UEG.
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4

Conclusão

O estudo de caso da UEG revela a contribuição desta instituição ao levar formação de nível
superior para diferentes municípios do Estado. Os dados da pesquisa, ao confirmarem que a
UEG atua com maior intensidade nas atividades de ensino e com menor intensidade nas
atividades de pesquisa e extensão, indicam que a UEG, no decorrer de sua evolução, assumiu
mais o papel de difusora do conhecimento e menos o de criadora de conhecimento. Neste
sentido, o caso da UEG não é diferente de tantas outras IES e reproduz as especificidades
históricas dos países periféricos que, ao criarem as universidades, não as conceberam como
universidades de pesquisa, geradoras de conhecimento, mas apenas como difusoras deste
conhecimento, por meio da qualificação de profissionais.
Considerando-se que a própria forma de produção do conhecimento tem se transformado em
direção ao Modo 2, exigindo a ampliação do papel da universidade brasileira para além da
função de formadora de recursos humanos, a UEG, agora, precisará se adequar ao
estabelecimento de novas relações com atores locais, inclusive as empresas.
Diante do novo contexto de reestruturação produtiva e, consequentemente, de um novo modo
de produção do conhecimento, com foco na inovação, os dados da pesquisa mostraram apenas
indícios de práticas que estabelecem relacionamentos com os atores locais. Deste modo, a
UEG por não ter sido pensada e projetada para interagir e cooperar com as empresas locais,
não investiu em infraestrutura científica e tecnológica, pouco incentivou a criação, a produção
e o uso do conhecimento para um futuro sistema regional de inovação, e pouco desenvolveu
mecanismos que facilitassem a transferência de conhecimento e a criação de empresas. AUEG,
em sua trajetória, não tem conseguido estruturar internamente as condições para a interação
direta com o desenvolvimento local. Na prática, os relacionamentos entre as instituições
acontecem ainda que de forma incipiente e não institucionalizada.
Os tipos de interação com os atores locais mais presentes na UEG estão em conformidade com
duas das abordagens estudadas nesta tese e que tratam do papel da universidade: a proposta de
autores latino-americanos, que considera a universidade como ator do desenvolvimento social
e, por isso, enfatiza mais o envolvimento da universidade com os problemas sociais locais; e
com a abordagem do sistema de inovação, que considera a universidade formadora de
recursos humanos, destacando a formação de redes de pessoas, fundos de pesquisas
cooperativos e contatos informais. É possível, também, verificar que a realidade da UEG ainda
não comporta a abordagem da hélice tríplice, que propõe um tipo de interação com os atores
locais, principalmente as empresas, em que as universidades exploram comercialmente suas
invenções através do gerenciamento da propriedade intelectual, criação de escritórios de
transferência de tecnologia, spin-offs e start-ups, como preconizado por Etzkowitzet al.
(2000). Entretanto, verificou-se a presença de alguns relacionamentos que podem no futuro
sinalizar para este possível papel da UEG de empreendedora e promotora da inovação.
Os dados da pesquisa levam à conclusão de que a relação UEG-Empresa precisa evoluir, pois
de acordo com a posição dos atores, principalmente os da UEG, não há apoio e incentivos
financeiros do Governo, portanto, é preciso o terceiro elo de ligação – o Estado – para
estimular e financiar o espaço de interação.
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A interação entre UEG e outros setores é uma das importantes estratégias para impulsionar o
desenvolvimento, mas, para tanto, o Estado de Goiás deveria ter um sistema produtivo eficaz
dotado de relativa autonomia tecnológica, uma ação orientadora de dentro e uma estratégia
intencionalmente concebida, como defendeu também Furtado (1992) em relação aos Estados do
Nordeste brasileiro. Neste sentido, para potencializar a produção de novos conhecimentos são
necessários recursos humanos altamente qualificados e empresas comprometidas com processos
de desenvolvimento e inovação. Assim, o Estado deve reconhecer seu papel de formulador de
políticas de ensino superior congruentes com as políticas industriais e de inovação.
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