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PARQUES TECNOLOGICOS E A INTERACAO 
UNIVERSIDADE-INDUSTRIA: A PROXIMIDADE GEOGRAFICA 
ENTRE OS AGENTES COMO UMA FORt;A MOTORA (1)(2) 

Concei9ao Vedovello (*)(3) 

1 - lntrodu~ao 

Este estudo aborda a interac;:ao entre dois agentes sociais que diferem 
fortemente em seus objetivos, resultados e formas de reconhecimento social: 
universidades e industria. Neste trabalho, a interac;:ao universidade-industria 
(U-1) e observada dentro do contexto dos parques tecnol6gicos e da expecta
tiva de que esse mecanismo facilite e fortalec;:a tal relac;:ao. Concentrando-se 
na analise da interac;:ao U-1, o estudo busca explorar o argumento, extensiva
mente usado pelos entusiastas e promotores dos parques, de que a proximi
dade geografica entre universidades e empresas se constitui num facilitador 
de ligac;:ao entre esses parceiros. 

A pesquisa baseia-se em um estudo-de-caso de um parque tecnol6gico 
britanico. Leva em considerac;:ao tres amplas categorias de ligac;:6es que pos
sam ser estabelecidas entre universidades e empresas: ligac;:6es informais, li
gac;:6es de recursos humanos, e ligac;:6es tormais. 

Comparam-se, por um lado, as ligac;:6es estabelecidas entre as empre
sas localizadas no parque tecnol6gico e 1) os pesquisadores da universidade 
hospedeira e i1) os pesquisadores de outras universidades. Do lado dos pes
quisadores universitarios integrados na universidade hospedeira, comparam
-se suas ligac;:6es quer com 1) as empresas localizadas no parque quer com i1) 
outras empresas exteriores. 

0 objetivo principal deste estudo e investigar qual a extensao da influen
cia da proximidade geografica no sentido de fomentar e fortalecer as ligac;:6es 
entre as empresas localizadas no parque e a universidade hospedeira. Por 
outras palavras, pretende-se observar a proximidade geografica entre os 
parceiros como uma forc;:a motora para o fortalecimento da suas interac;:6es. 

(*) Desejo agradecer ao Prof. Doutor Manuel Mira Godinho pelas suas valjosas sugest6es 
e auxflio na revisao deste artigo. 

(1) Este trabalho e parte de uma pesquisa mais abrangente desenvolvida durante o meu 
programa de doutoramento. 

(2) Os leitores sao advertidos de que o texto se encontra escrito em portugues do Brasil. 
Como tal, empregam-se alguns termos consagrados na literatura especializada publicada no Bra
sil, tais como pesquisa e pesquisadores, cuja correspondencia em Portugal e, respectivamente, 
investiga<;:ao e investigadores. 

(3) Licenciada e mestre em Economia pela Pontificia Universidade Cat61ica de Sao Paulo, 
Sao Paulo, Brasil. Doutora em Estudos de Politica de Ciencia e Tecnologia pela Science Policy 
Research Unit, University of Sussex, Reino Unido. Professora auxiliar e pesquisadora do Depar
tamento de Organiza<;:ao e Gestao de Empresas, Universidade Aberta, Rua de Fernao Lopes, 9, 
1.9 , esquerdo, 1000, Lisboa, Portugal. E-mail: connie@mail.telepac.pt. 

61 



Esruoos DE EcoNOMtA, VOL. XVIII, N. 0 1, INVERNO 1997 

Este trabalho e estruturado em quatro secc;:oes. A secc;:ao 2, a seguir, 
apresenta um breve referencial te6rico da interac;:ao universidade-industria e 
dos parques tecnol6gicos. Em seguida, a secc;:ao 3 reporta-se a metodologia 
utilizada, explicitando ainda os aspectos relacionados a selec;:ao do parque bern 
como a taxonomia das ligac;:oes investigadas. Refere-se ainda ao contexte da 
pesquisa, enfatizando as principais atividades da administrac;:ao do parque, as 
principais caracterfsticas tanto das empresas localizadas no parque como dos 
pesquisadores da universidade hospedeira que· fizeram parte dos trabalhos de 
campo. A secc;:ao 4 apresenta os resultados empfricos, buscando explorar, 
inicialmente, as ligac;:oes estabelecidas entre as empresas localizadas no par
que com as universidades. Em seguida, sao analisadas as ligac;:oes 
estabelecidas entre os pesquisadores da universidade hospedeira e empresas 
localizadas tanto dentro quanta fora do contexte do parque tecnol6gico. Final
mente, a secc;:ao 5 apresenta as principais conclus6es. 

2 - Referencial te6rico 

Esta secc;:ao apresenta algumas considerac;:oes sabre a interac;:ao univer
sidade-industria e a importancia que a mesma tern adquirido nos anos recen
tes. Procura tambem contextualizar os parques tecnol6gicos como um meca
nisme de interac;:ao U-1, bern como explicitar algumas questoes que ainda nao 
foram devidamente analisadas por pesquisadores e demais entusiastas desse 
mecanisme. 

2.1- A intera~riio universidade-industria 

A interac;:ao universidade-industria, em areas relacionadas com a ciencia 
e tecnologia, e parte de uma infra-estrutura nacional mais ampla envolvendo 
outras instituic;:oes de ensino superior e pesquisa, tanto publicas quanta priva
das, centres de pesquisa e empresas, que estao engajadas na gerac;:ao, trans
ferencia e uso do conhecimento, informac;:ao e tecnologia. 

Esta area de interac;:ao universidade-industria nao e nova, mas tem-se 
tornado mais formal, frequente e planejada desde o infcio da decada de 1970. 
Ela tern despertado um crescente interesse por parte de governos e plane
jadores, tanto em pafses desenvolvidos como nos de nfveis intermedios de 
desenvolvimento, que ainda a consideram como um recurso cientffico-tecno-
16gico subutilizado (4). Tern sido sistematicamente argumentado que um rela-

(4) A analise das fungoes das universidades, da atividade de pesquisa desenvolvida dentro 
do contexto academico e a percepgao e usa desta atividade do ponto de vista das empresas 
apontam os caminhos nos quais a interagao universidade-industria pode florescer. Entretanto, 
cumpre salientar que informag6es hist6ricas sabre esta interagao - e respectivas ligag6es -, com 
suas variag6es no tempo e espago, sugerem uma contribuigao importante, porem modesta, das 
universidades as atividades inovativas das empresas (v., dentre outros, Klevorick et a/., 1995; 
Faulkner e Senker, 1995, 1994; Rosenberg e Nelson, 1994; Nelson e Rosenberg, 1993; OECD, 
1993; Gibbons e Johnston, 1974). 
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cionamento mais proximo entre esses parceiros pode gerar nao somente be
neffcios mutuos mas tambem contribuir para a melhoria da competitividade in
dustrial dos pafses. 

0 argumento implfcito desta analise e o de que as universidades, como 
geradoras e repositories de conhecimento cientffico e tecnologico e recursos 
humanos altamente qualificados, podem transferir, atraves de mecanismos 
articulados, ao menos parte desse acervo para empresas. Do ponto de vista 
das empresas, tal interac;ao pode positivamente contribuir para um melhor 
desempenho competitive atraves de crescente capacidade de suas atividades 
inovativas. Por outro lado, as universidades podem obter recursos financeiros 
adicionais para o desenvolvimento de projetos de pesquisa numa fase em que 
financiadores tradicionais dessa atividade - governos - operam sob fortes res
tric;oes orc;amentarias. Alem disso, a expansao e atualizac;ao das agendas de 
pesquisa academica atraves de quest6es relacionadas a demanda tecnica e 
cientffica das empresas pode criar um estfmulo extra para as interac;oes. E 
neste contexte que ambas universidades e industrias, motivadas por diferen
tes propositos, tem sido estimuladas a promover e fortalecer seus lagos. 

A necessidade de analises mais sistematicas sobre este topico tem sido 
reconhecida tanto por estudiosos como por planejadores. 0 Comite para a 
Polftica Cientffica e Tecnol6gica da OCDE, por exemplo, tem enfatizado a 
ausencia e/ou inadequabilidade de analises qualitativas e quantitativas no que 
tange as ligac;oes entre universidades e industrias (OECD, 1990). Observa-se 
que dificuldades ainda persistem em se desenvolver estudos avaliativos sobre 
esta interac;ao principalmente devido 1) a inexistencia de parametres de aferi
c;ao adequados que reflitam a complexidade e diversidade das ligac;oes 
estabelecidas por esses dois agentes sociais; if) a gama de objetivos subs
tancialmente distinta observada em todos os agentes sociais envolvidos com 
essas quest6es (universidades e centres de pesquisa, empresarios, agentes 
financeiros e venture capitalists, autoridades governamentais e agencias de 
desenvolvimento), e iii) ao uso politico que tem sido feito tanto da interac;ao 
U-1 como dos mecanismos estabelecidos para fomenta-la, impedindo, dessa 
forma, processes de avaliac;ao isentos. 

2.2 - Parques tecnol6gicos 

0 debate sobre a interac;ao universidade-industria tem produzido um vo
lume significative de investigac;oes. Um aspecto interessante que tem sido 
abordado atraves da literatura refere-se aos mecanismos que possam promo
ver e fortalecer a ligac;ao entre esses parceiros. Em particular, os parques 
tecnologicos tem recebido atenc;ao especial. 

Os parques tecnologicos, que pressup6em um conjunto de empresas 
- normal mente vinculadas a setores de alta tecnologia- concentrado em um 
ambiente ffsico atraente com fortes ligac;6es a uma universidade ou instituic;ao 
academica (Matthias, 1986), tem sido geralmente examinados como um ins
trumento de polftica de desenvolvimento regional. Diversos estudos (por exem
plo, os relatorios sobre os parques tecnologicos britanicos preparados pela 
Associac;ao Britanica de Parques Tecnologicos (UKSPA)) tem focalisado as
pectos relacionados com o impacto economico regional da implantac;ao de par-
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ques. Neste contexte, aspectos tais como a geragao de novas empregos, a 
criagao de pequenas empresas de base tecnol6gica e a revitalizagao de eco
nomias locais (regionais) sao as que tern recebido intense exame par parte 
de pesquisadores e planejadores a nfvel local, regional e nacional. 

A importancia das universidades para a implementagao e operagao bem 
sucedidas dos parques tecnol6gicos tern sido fortemente salientada em diver
sos estudos (par exemplo, Miller e Cote, 1987; Monck e outros, 1988; Luger 
e Goldstein, 1991; Massey e outros, 1992; Westhead e Storey, 1994). Parte 
desses estudos tern ainda examinado a natureza das ligag6es estabelecidas 
entre as empresas localizadas nos parques e as universidades geograficamente 
pr6ximas. Entretanto, como Massey e seus colegas (1992) reconhecem, o 
escopo dessas relagoes ainda nao e suficientemente clara. 

Par outre !ado, alguns aspectos importantes da interagao universidade
-industria atraves do mecanisme dos parques tecnol6gicos nao tern sido com
pletamente explorados. Um deles refere-se a analise da importancia, au nao, 
da proximidade geografica entre empresas e universidades para a promogao 
e fortalecimento das suas ligagoes. Em particular, alguns estudos que tern 
sido desenvolvidos no ambito dos parques tecnol6gicos britanicos tern abor
dado este aspecto sucintamente atraves de uma comparagao entre amos
tras similares de empresas localizadas dentro e fora dos parques e as 
interag6es estabelecidas pelas mesmas com a(s) universidade(s) pr6xima(s). 
Entretanto, nada tern sido dito a respeito da interagao entre as empresas 
localizadas nos parques com outras universidades exteriores, nem sabre as 
ligag6es da(s) universidade(s) com empresas localizadas tanto dentro quan
ta fora do parques. 

Parte substancial dos estudos que tem sido desenvolvidos sabre a 
interagao universidade-industria dentro do contexte de parques tecnol6gicos 
tem-se concentrado na experiencia de pafses desenvolvidos. Entretanto, cabe 
ressaltar que pafses com nfveis de desenvolvimento intermedios tern tambem 
sido fortemente motivados - pelas mesmas raz6es e expectativas observa
das nos pafses desenvolvidos - a fortalecer a interagao entre esses parcei
ros, tendo a implantagao de parques adquirido, nos anos recentes, crescente 
importancia. 

3 - Metodologia e contexto 

Dentro do contexte europeu, o Reina Unido e o pafs no qual as parques 
tecnol6gicos tern sido implementados e analisados de uma forma mais siste
matica. 

De acordo com alguns pesquisadores (Jones e Dickson, 1985; Monck e 
outros, 1988; Massey e outros, 1992), o desenvolvimento dos parques britani
cos tern sido uma consequencia direta de dais fatores principais: 1) a redugao 
do apoio financeiro governamental as universidades, principalmente durante as 
decadas de 1970 e 1980, e i1) a ausencia de dinamismo tecnol6gico dentro 
do setor industrial, gerando a necessidade de se fazer um melhor usa dos 
recursos cientfficos e tecnol6gicos disponfveis e, consequentemente, melhorar 
a performance industrial em geral. A ideia de se colocarem empresas e uni-
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versidades em um mesmo espago tfsico e esperar ligagoes mais efectivas entre 
ambos os grupos sugere que os parques tecnol6gicos representam uma ten
tativa de solugao parcial para os problemas acima mencionados. 

3.1 - Metodologia 

Esta pesquisa tem como objetivos principais complementar os estudos ja 
realizados no ambito da interagao universidade-industria e parques tecnol6gicos 
e iluminar alguns gaps ainda presentes na literatura. 

Esta pesquisa e baseada em um estudo-de-caso de um parque tecnol6gico 
britanico (The Surrey Research Park). Tal metodologia mostra-se adequada por 
permitir 1) uma exploragao detalhada e aprofundada das diferentes ligag6es 
estabelecidas entre uma amostra de empresas localizadas no parque e os pes
quisadores da universidade hospedeira (University of Surrey) e il) uma compa
ragao dessas relag6es com quaisquer outras que tenham sido estabelecidas entre 
esses agentes principais com outras universidades e empresas. 

Os principais resultados do estudo derivam da aplicagao, atraves de 
entrevistas pessoais, de cinco questionarios previamente construfdos e dirigi
dos 1) a administragao do parque; il) a uma amostra de gestores de I&D (ou 
proprietaries) de empresas localizadas no parque; ii1) a uma amostra dos 
pesquisadores da Universidade de Surrey, bem como iv) aos chefes e diretores 
das unidades academicas envolvidas nos trabalhos de campo e v) aos res
ponsaveis pela implementagao de polfticas e de neg6cios da universidade 
hospedeira. 

3. 1 .1 - Sele9ao do parque 

A escolha do The Surrey Research Park como objeto de pesquisa deste 
trabalho deveu-se aos seguintes aspectos: 

1) Este parque iniciou suas operag6es em 1984, podendo ser con
siderado um parque maduro e estavel (5) dentro do contexte bri
tanico. 

il) 0 parque e localizado em uma regiao economicamente mais de
senvolvida do Reino Unido. Assim, a possibilidade de polfticas 
de desenvolvimento regional interferindo com as atividades do 
parque e menor do que em outros parques britanicos localizados 

· em regi6es economicamente menos favorecidas do pafs. Esse 
aspecto contribuiu para a observagao das ligagoes universidade
-industria, atraves do parque, de uma forma mais isolada. 

iii) Como a Universidade de Surrey e a proprietaria e administrado
ra do parque, ela tem tambem fortes interesses em facilitar as 
ligag6es entre seus pesquisadores e as empresas localizadas no 

(5) Entre 1986 e 1988, o The Surrey Research Park apresentou uma taxa de crescimento 
de 330 %, passando de 1 0 para 43 empresas; para o periodo de 1988-1990, tal taxa decresce a 
niveis mais moderados, porem, estaveis: 37 %, passando de 43 para 59 empresas. 
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parque. Consequentemente, pode-se esperar que as tradicionais 
barreiras a interac;:ao U-1 sejam limitadas, e que haja uma razo
avel densidade de ligac;:oes observaveis permitindo uma analise 
comparativa entre os subgrupos. 

3.1.2 - Taxonomia das /iga96es 

Como ja se referiu, esta pesquisa esta particularmente interessada em 
uma das diversas formas de transferencia de conhecimento, informac;:ao e ou 
tecnologia entre dais agentes sociais distintos: as ligac;:6es ocorrendo entre 
universidades e empresas localizadas nos parques tecnol6gicos. Com o objec
tive de explorar a interac;:ao U-1 de uma forma mais rigorosa, foi construfda 
uma taxonomia de ligac;:6es, considerando nao somente ambos os Iadas des
sa interac;:ao, mas tamb8m o grau de formalidade das ligac;:oes, em termos do 
compromisso dos agentes envolvidos e do pagamento de taxas para que tais 
ligac;:6es se verifiquem. 0 quadro 1 resume as ligac;:6es que comp6em essa 
taxonomia. 

OUADRO 1 

Taxonomia das liga~oes (a) 

A- Para as empresas localizadas no parque 

Ligac;:oes informais: 

1) Contatos pessoais com academicos. 
2) Acesso a literatura especializada. 
3) Acesso a agenda de pesquisa dos departamentos universitarios. 
4) Participac;:ao em seminaries e conferencias. 
5) Acesso aos equipamentos universitarios (laboratories). 
6) Participac;:ao em programas de treinamento. 

Ligac;:6es de Recursos Humanos: 

1) Envolvimento de estudantes em projetos industriais. 
2) Recrutamento de recem-licenciados. 
3) Recrutamento de cientistas e engenheiros mais experientes. 
4) Programas de formac;:ao formalmente organizados por academicos. 

Ligac;:oes formais: 

1) Consultoria por parte de academicos. 
2) Analises e testes em departamentos universitarios. 
3) Estabelecimento de contratos de pesquisa. 
4) Estabelecimento de contratos .de pesquisa conjunta. 

B- Para os pesquisadores da universidade 

Ligac;:6es informais: 

1) Contatos pessoais com industriais. 
2) Acesso a relat6rios tecnicos especializados. 
3) Acesso a agenda de pesquisa industrial. 
4) Acesso aos equipamentos industriais. 
5) Doac;:6es de equipamentos e/ou capital para realizac;:ao de pesquisa. 

Ligac;:6es de recursos humanos: 

1) Envolvimento de estudantes em projetos industriais. 
2) Bolsas de pesquisa oferecidas por industrias. 
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3) Estagios de curta duraqao em industrias. 
4) Programas de formaqao formalmente organizados para industrias. 

Ligaq6es formais: 

1 ) Consultoria. 
2) Analises e testes em laborat6rios industriais. 
3) Participaqao e/ou estabelecimento de contratos de pesquisa. 
4) Participaqao e/ou estabelecimento de contratos de pesquisa conjunta. 

(a) Os entrevistados tiveram a possibilidade de acrescentar quaisquer outras liga96es que julgassem importantes. 

Fonte: Baseado em Vedovello, C. (1995). 

De um modo mais especffico, pode-se afirmar que as ligag6es sao divi
didas em tres categorias: ligag6es informais, de recursos humanos e formais. 
As liga98es informais relacionam-se com o contato (inicial) com as informa
g6es e conhecimentos, expertise e equipamentos disponfveis nas universida
des ou com as empresas e suas capacidades e necessidades tecnicas e ci
entfficas. As liga98es de recursos humanos sao as relacionadas com a 
melhoria, treinamento e recrutamento e/ou alocagao de mao-de-obra especia
lizada. Em am bas as categorias, a implementagao dessas ligag6es · nao impli
ca no estabelecimento de contratos formais entre os parceiros, muito embora 
pequenas taxas possam ser cobradas em uma base ad hoc. As liga98es for
mais, por seu lado, relacionam-se com a exploragao - ou uso - das infor
mag6es e conhecimentos tecnicos e cientfficos, expertise e equipamentos dis
ponfveis em universidades e empresas, pressupondo a existencia de contratos 
formais, previamente estabelecidos, entre os agentes no que se refere ao 
compromisso e pagamento de taxas para a consumagao da interagao. 

3.2 - Contexto 

Esta subsecgao descreve as principais actividades desenvolvidas pela 
administragao do parque, bern como as principais caracterfsticas das empre
sas localizadas no parque e dos pesquisadores da universidade hospedeira 
que fizeram parte dos trabalhos de campo. 

3.2.1 - Principais actividades da administra9ao do parque 

0 parque tern sido administrado por uma equipe de sete pessoas que 
se dedica, em tempo integral, tanto as actividades de rotina como as de apoio 
as empresas e pesquisadores da universidade. Entre o primeiro tipo de acti
vidades inclui-se, por exemplo, a promogao do parque e atragao de novas 
empresas; a manutengao das instalagoes; a promogao de servigos e facilida
des as empresas; relagoes publicas e obtengao de financiamentos. No segun
do tipo de actividades considera-se, por exemplo, o fomento as ligag6es entre 
as empresas localizadas no parque e a universidade hospedeira; o fomento 
as ligag6es entre as empresas localizadas dentro do parque; o apoio legal as 
empresas e universidade com relagao a patentes e licengas. Entretanto, cabe 
ressaltar que somente 10% do trabalho dessa equipe tern sido dedicados as 
estas actividades de apoio. 
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3.2.2- Empresas loca/izadas no parque 

0 trabalho de campo envolvendo uma amostra das empresas localiza
das no The Surrey Research Park realizou-se no perfodo de Abril a Julho de 
1993. Naquele momenta, o parque contava com 60 empresas instaladas em 
seus predios, das quais 21 - ou 35 % do total das empresas - foram entre
vistadas. Os quadros 2A e 28 resumem as principais caracterfsticas e 
atividades de I&D das 21 empresas que compoem este estudo. 

QUADRO 2A 

Caracterfsticas gerais das empresas localizadas no parque 

Localiza9iio no parque Status das empresas Dimensao das empresas Sector produtivo 

Percenta· Percenta- Percenta- Percenta-

NUmero de anos gem 
Classifica9iio 

gem Numero gem 
Sector 

gem 
de de de empregados de de 

empresas empresas empresas empresas 

<1 ............... 5 I ndependentes 38 < 10 ........... 44 TIC(*) ............ 49 
1-3 ............... 47 Sub. multina- 33 11-15 ......... 14 Outros (**) ..... 51 

cional. 
4-6 ............... 43 Sub. emp. bri- 29 16-25 ......... 14 

tanica. 
> 7 ............... 5 26-50 ......... 14 

>51 ........... 14 

(*) TIC - tecnologias da informa9iio e comunica9iio, envolvendo alem da produ9iio e processamento de software e hard
ware para computadores, outros bens relacionados com electr6nica e comunica~6es. 

('"'*) Outros- outros sectores industriais e de serviQos, incluindo tambem o sector de energia. 

Fonte: Baseado em Vedovello, C. (1995). 

QUADRO 28 

Atividades de I&D das empresas localizadas no parque 

Atividade principal 
Existencia de I&D lntensidade de I&D (*) Atividade de I&D da empresa 

Percenta- Percenta- Percenta- Percenta-

Atividade gem Classifica9iio gem NUmero gem Categorias gem 
de de de empregados de de 

empresas empresas empresas empresas 

Des. software 24 I&D inexistente 38 0-20 ........... 23 Pesq. basica .. 49 
lnv. & desenv. 19 I&D integral ... 62 21-50 ......... 15 Pesq. estrat.. .. 51 
Distr./vendas 19 I&D parcial .... 5 51-80 ......... 38 Des. novas prod. 47 
Administra<;:ao 14 > 81 ........... 23 Des. novas proc. 19 
Consultoria ... 10 Melhoria prod. 33 
Desig prod ... 5 Melhoria proc. 10 
Nao informa-

ram ........... 9 Teen. administr. 5 
Outros ........... 5 

(*) Somente para empresas com atividade de I&D integral. 

Fonte: Baseado em Vedovello, C. (1995). 
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3.2.3 - Pesquisadores da Universidade de Surrey 

0 trabalho de campo envolvendo os pesquisadores da Universidade de 
Surrey realizou-se no perfodo de Agosto a Setembro de 1993. Foram entre
vistados 16 pesquisadores dos quais 1 0 da Faculdade de Engen haria (Depar
tamento de Engenharia Qufmica e de Processes, Departamento de Engenha
ria Eletrica e Eletr6nica e Departamento de Engenharia e Ciencia dos Materiais) 
e 6 da Faculdade de Ciencias, integrados no Departamento de Ffsica. 

A sele9ao desses departamentos/faculdades deveu-se nao somente as 
informa96es obtidas junto as empresas localizadas no parque e previamente 
entrevistadas, mas tambem as informa96es oficiais obtidas junto a Unidade 
de Contratos e Neg6cios da Universidade de Surrey, referentes aos departa
mentos mais propensos a estabelecer contratos de pesquisa com empresas. 
Por outro lado, os pesquisadores foram selecionados de acordo com 1) a 
qualificavao (doutoramento ou acima); iJ) o grau de senioridade nos departa
mentos aos quais pertencem (professores assistentes ou acima); e iit) a dis
ponibilidade de tempo. 0 quadro 3 apresenta as principais informa96es e 
atividades dos pesquisadores que comp6em este estudo. 

QUADRO 3 

lnforma9oes sobre atividades dos pesquisadores da universidade hospedeira 

Facu/dades/escolas Q ualificacao Posicao Atividades 

Percenta· Percenta- Percenta- Percenta-

Fac./esc. gem Grau gem Categoria 
gem Atividade gem 

de de de de 
pesq. pesq. pesq. pesq. 

Engenharia .. 62,5 Doutor ........... 81 Directores .. 6 Supervisao .... 81 
Fisica ........... 37,5 Duplo doutor .. 13 Catedraticos 12 Ens. licenciatura 75 

Licenciado ..... 6 Readers ..... 25 Pesq. aplicada 75 
Senior lectu-

rers ......... 25 Administragao 75 
Lecturers .... 19 Ens. p6s-grad. 56 
Sen. res. tel-

low .......... 12 Pesq. basica .. 56 
Consultoria .... 56 
Pesq. estrateg. 31 

Fonte: Baseado em Vedovello, C. (1995). 

4 - Resultados (6) 

Esta secvao apresenta os resultados referentes as liga96es estabelecidas 
entre os dois agentes sociais objetos deste estudo: empresas localizadas no 
The Surrey Research Park e universidades. lnicialmente, focalizando o /ado 

(6) Cumpre ressaltar que a especificidade dos dados obtidos nao permitiu a aplicagao de 
testes estatisticos sem causar violagao em diversos dos seus princfpios. Como consequencia, optou
se por uma analise de dados baseada em cross-tabulation simples. 
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das empresas, observa-se a frequencia das liga<;:6es entre as mesmas e as 
universidades, de acordo com cada categoria de liga<;:ao: liga<;:6es informais 
(subsec<;:ao 4.1.1 ), de recursos humanos (subsec<;:ao 4.1.2) e formais (sub
sec<;:ao 4.1.3). A subsec<;:ao 4.1.4 compara, entao, as liga<;:6es estabelecidas 
por essas empresas com a universidade hospedeira e com outras universida
des. Em seguida, os resultados apresentados prendem-se ao !ado dos pes
quisadores universitarios. Observa-se, inicialmente, a frequencia das liga<;:6es 
informais estabelecidas entre esses pesquisadores da universidade hospedei
ra e as empresas (subsec<;:ao 4.2.1 ), para, em seguida, observa-las do ponto 
de vista das liga<;:6es de recursos humanos (subsec<;:ao 4.2.2) e das liga<;:6es 
formais (subsec<;:ao 4.2.3). Finalmente, a subsec<;:ao 4.2.4 compara os dois 
grupos de liga<;:6es. 

4.1 - Liga~oes entre as empresas localizadas no parque e as universidades 

0 quadro 4A apresenta um sumario das liga<;:6es que existiram entre a 
amostra de empresas localizadas no The Surrey Research Park com a uni
versidade hospedeira (Universidade de Surrey) e com outras universidades, 
durante o perfodo 1991-1993 C). 

QUADRO 4A 

Sumario das liga~oes entre as empresas localizadas no parque e as universidades 

Universidade Outras 
hospedeira universidades 

Ligag6es 
Percentagem Percentagem 
de empresas de empresas 

(n= 21) (n=20) 

Totalidade das empresas ...................................................................... . 100 100 
Empresas que tem liga<;:oes das tres categorias ................................ . 95 62 
Liga<;:oes informais ................................................................................. . 90 50 
Liga<;:oes de recursos humanos ............................................................ . 52 35 
Liga<;:oes formais ........................................................ _. ........................... . 33 35 

Fonte: Baseado em Vedovello, C. (1995). 

Considerando-se este sumario, observa-se que a grande maioria (95 %) 
das empresas localizadas no parque mantiveram algum tipo de liga<;:ao com a 
universidade hospedeira: 90 % (19 empresas) estabeleceram uma ou mais li
ga<;:6es informais; 52 % (11 empresas) estiveram envolvidas com liga<;:6es de 
recursos humanos; finalmente, 33% (7 empresas) estabeleceram uma ou mais 
liga<;:6es dentro da categoria de liga<;:6es formais. 

(?) 0 numero de empresas entrevistadas durante os trabalhos de campo totaliza 21. Entre
tanto, uma dessas empresas, embora tendo intera<;:oes com outras universidades, declinou de res
ponder essa parte do questionario. Assim, a analise aqui desenvolvida considera 21 empresas 
com liga<;:oes com a universidade hospedeira e 20 empresas com liga<;:oes com outras universida
des. 
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Em relagao as ligag6es dessas mesmas empresas com outras universi
dades, observa-se que uma proporgao menor de empresas - 62 % da amos
tra (13 empresas)- mantiveram ligag6es com outras universidades. 50 % da 
amostra (1 0 empresas) estabeleceram ligag6es informais; 35 % (7 empresas) 
envolveram-se em ligag6es de recursos humanos; e a mesma propon;ao e 
numero de empresas estabeleceram ligag6es formais. 

Entretanto, observando-se cada categoria de ligagao de uma forma mais 
isolada, pode-se verificar que as diferengas entre as ligag6es das empresas 
localizadas no parque com a universidade hospedeira e com outras universi
dades nao sao tao pronunciadas. 

As pr6ximas subsecg6es (4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3) procuram abordar as dife
rentes categorias de ligag6es estabelecidas com a universidade hospedeira e 
com outras universidades de uma forma mais desagregada. 

4.1 .1 - Liga96es informais 

As ligag6es agrupadas dentro da categoria informal podem ser classifica
das em dois subgrupos. 0 primeiro, envolvendo «Contatos pessoais com aca
demicos», «Acesso a literatura especializada» e «Participagao em seminaries 
e conferencias», pressup6e uma abordagem organizacional menos estruturada 
do ponte de vista das empresas. 

0 segundo subgrupo de ligag6es informais, envolvendo «Acesso a agen
da de pesquisa dos departamentos universitarios>>, «Acesso a equipamentos 
universitarios (laborat6rios)>> e «Participagao em programas de treinamento>>, 
podem requerer, por parte das empresas, uma abordagem organizacional mais 
estruturada ou mesmo algum tipo de acordo previo entre os parceiros. 

QUADRO 48 

Liga~roes informais entre as empresas localizadas no parque e as universidades 

Universidade Outras 
hospedeira universidades 

Ligacoes informais 
Percentagem Percentagem 
de empresas de empresas 

(n=21) (n=20) 

Empresas que tern quaisquer das liga<;:5es informais ........................ . 100 100 
Contatos pessoais com academicos .................................................... . 74 100 
Aces so a literatura especializada ......................................................... . 58 40 
Participa<;:ao em seminaries e conferencias ......................................... . 53 50 
Acesso aos equipamentos universitarios (laborat6rios) ....................... . 42 20 
Aces so a agenda de pesquisa dos deptos. universitarios ................. . 21 60 
Participa<;:ao em programas de treinamento ........................................ . 21 20 

Fonte: Baseado em Vedovello, C. (1995). 

Com relagao as ligag6es informais estabelecidas com a universidade 
hospedeira, e evidente que as que requerem uma abordagem organizacional 
menos estruturada sao estabelecidas em uma maier proporgao. Por outre lado, 
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essas mesmas ligag6es, quando estabelecidas com outras universidades, 
embora se apresentem por vezes em uma proporgao inferior, parecem nao 
obedecer a mesma 16gica. 

4.1.2 - Liga96es de recursos humanos 

Os dados apresentados no quadro 4C mostram que, a excegao de 
«Envolvimento de estudantes em projetos industriais», onde a proporgao de 
ligac;:oes das empresas com a universidade hospedeira e superior as ligac;:oes 
com outras universidades (73% versus 57%), nas demais ligac;:oes desta ca
tegoria a proporc;:ao das estabelecidas com outras universidades e superior as 
firmadas com a universidade hospedeira. 

QUADRO 4C 

Ligagoes de recursos humanos entre as empresas localizadas no parque 
e as universidades 

Universidade Outras 
hospedeira universidades 

Liga96es de recursos humanos 
Percentagem Percentagem 
de empresas de empresas 

(n=21) (n=20) 

Empresas que tern quaisquer das ligag6es de recursos humanos .. .. 100 100 
Recrutamento de recem-licenciados ..................................................... . 82 86 
Envolvimento de estudantes em projetos industriais .......................... . 73 57 
Progr. de formagao formalmente organizados por academicos ........ .. 27 43 
Recrutamento de cientistas e engenheiros mais experientes ............ . 

Fonte: Baseado em Vedovello, C. (1995). 

E importante realc;:ar que o estabelecimento da ligac;:ao «Envolvimento de 
estudantes em projetos industriais» com a universidade hospedeira tem sido 
facilitado pela propria polftica da Universidade de Surrey. Tal polftica indica 
que as estudantes de licenciatura, no perfodo final de seus cursos, atendam 
a um perfodo de formac;:ao junto a empresas como parte dos requisitos para 
a obtengao de diploma. Consequentemente, a existencia do parque - e suas 
empresas - nos arredores da universidade hospedeira amplia efetivamente 
as possibilidades dos estudantes cumprirem este requerimento. 

4.1.3 - Liga96es formais 

Como o quadro 40 indica, a mesma proporc;:ao de empresas manteve 
ligac;:oes formais com a universidade hospedeira e com outras universidades. 
E relevante que quer no caso de «Consultoria par parte de academicos», quer 
no 'caso de «Estabelecimento de contratos de pesquisa», as ligac;:oes com 
outras universidades foram estabelecidas em uma proporc;:ao bastante supe
rior as firmadas com a universidade hospedeira (86 % versus 43 % e 29 % 
versus 14 %, respectivamente). Par outro lado, «Analises e testes em depar-
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tamentos universitarios» e «Estabelecimento de contratos de pesquisa conjun
ta>>, devido a proximidade ffsica entre OS parceiros promovida pelo parque, 
foram estabelecidas com a universidade hospedeira em uma proporc;:ao um 
pouco superior as estabelecidas com outras universidades. 

QUADRO 40 

Liga~oes formais entre as empresas localizadas no parque e as universidades 

Universidade Outras 
hospedeira universidades 

Ligag6es formais 
Percentagem Percentagem 
de empresas de empresas 

(n=21) (n=20) 

Empresas que tern quaisquer das ligag6es formais ........................... . 100 100 
Analises e testes em departamentos universitarios ............................ . 57 43 
Consultoria por parte de academicos .................................................. . 43 86 
Estabelecimento de contratos de pesquisa con junta .......................... . 43 14 
Estabelecimento de contratos de pesquisa ......................................... . 14 29 

Fonte: Baseado em Vedovello, C. (1995). 

4.1 .4 - Compara9ao entre as liga96es das empresas com a universidade 
hospedeira e com outras universidades 

Esta subsecc;:ao apresenta uma comparac;:ao entre as ligac;:oes mantidas 
pelas empresas localizadas no parque tanto com a universidade hospedeira 
como com outras universidades. Esta abordagem mostra-se interessante pais 
permite, atraves da considerac;:ao do numero (absolute) de empresas envolvi
das e das tres grandes categorias de ligac;:oes da taxonomia anteriormente 
descrita (ligac;:oes informais, de recursos humanos e formais), sintetizar e ana
lisar as interac;:oes estabelecidas entre essa amostra de empresas e as uni
versidades. Possibilita ainda, de uma forma bastante simples, observar a 
performance dessas interac;:oes do ponto de vista da proximidade geografica 
entre os agentes. 

Como mencionado anteriormente ·(quadro 40), a maioria das empresas 
investigadas nesta pesquisa estabeleceu ligac;:oes quer com a universidade 
hospedeira (95% da amostra), quer com outras universidades (62% da amos
tra). Entretanto, o estabelecimento dessas ligac;:oes nao se da de uma forma 
linear e/ou homogenea. Como os dados do quadro 5 evidenciam, 8 empresas 
nao firmaram nenhum tipo de ligac;:ao com outras universidades, enquanto 
somente uma nao estabeleceu ligac;:oes com a universidade hospedeira. 

Duas conclusoes mais gerais podem ser tiradas desta comparac;:ao de 
ligac;:oes apresentada no quadro seguinte: 

1) Em relac;:ao ao estabelecimento de somente uma categoria de li
ga96es ao mesmo tempo, 8 empresas (38 % da amostra) firma
ram ligac;:oes com a universidade hospedeira, enquanto somente 4 
empresas (20 % da amostra) o fizeram com outras universidades; 

i1) Entretanto, as diferenc;:as entre o numero de empresas que esta
beleceram uma mtJ!tipla combina9ao de liga96es ao mesmo tern-
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QUADRO 5 

Comparagiio entre as ligagoes das empresas localizadas no parque 
com a universidade hospedeira e com outras universidades exteriores 

Universidade Outras 
hospedeira universidades 

(n=21) (n= 20) 

Nenhuma ligagao ................................................................................... . 8 
So mente ligag6es informais ................................................................. .. 7 2 
So mente ligag6es de recursos humanos ............................................. . 1 1 
Somente ligag6es formais ..................................................................... . 1 
Ligag6es informais e de recursos humanos ....................................... .. 5 2 
Ligag6es informais e formais ................................................................ . 2 2 

5 4 Ligag6es informais, de recursos humanos e formais ........................ .. 
~------~--------

Total ................................................. .. 21 20 

Fonte: Baseado em Vedovello, C. (1995}. 

po (ligag6es informais e de recursos humanos; ligag6es informais 
e formais; ligag6es informais, de recursos humanos e formais) tanto 
com a universidade hospedeira como com outras universidades, 
nao sao acentuadas. De fato, 12 empresas (57 % da amostra) 
estabeleceram combinag6es multiplas de ligagoes com a universi
dade local, enquanto 8 empresas (40 % da amostra) tiveram as 
mesmas combinag6es com outras universidades. E. interessante 
notar que a ultima combinagao multipla de ligag6es - estabeleci
mento de ligag6es em todas as categorias ao mesmo tempo
apresentou praticamente os mesmos resultados: 5 empresas (24 % 
da amostra) envolvidas com a universidade hospedeira e 4 em
presas (20 % da amostra) com outras universidades. 

Estes resultados sugerem que a proximidade ffsica entre os parceiros 
- como a promovida pelo parque - facilita principalmente o estabelecimento 
de ligag6es informais e de recursos humanos. Em relagao as ligag6es formais, 
fortemente conectadas com as atividades de pesquisa desenvolvidas pelas 
universidades, o que influencia seu estabelecimento sao outros fatores tais 
como a expertise academica e a capacidade tecnica que as universidades 
possuem, e nao a proximidade geografica entre empresas e academia. 

4.2- Ligagoes entre os pesquisadores da universidade hospedeira e as empresas 

Esta secgao concentra-se na apresentagao das ligag6es estabelecidas 
entre os pesquisadores da Universidade de Surrey e as empresas, tanto loca
lizadas dentro como fora do The Surrey Research Park. lnicialmente, obser
va-se a frequencia de suas ligag6es informais (subsecgao 4.2.1 ); em seguida, 
a observagao recai sabre as ligag6es de recursos humanos (subsecgao 4.2.2); 
na terceira subsecgao (subsecgao 4.2.3} trata-se das ligag6es formais entre 
os agentes. Finalmente, a subsecgao 4.2.4 compara os dais grupos de liga
goes, ou seja, as interag6es firmadas entre os academicos da universidade 
hospedeira com as empresas localizadas no parque e fora dele. 

74 



EsTUDOS DE EcoNOMIA, VOL. XVIII, N. 0 1, INVERNO 1997 

0 quadro 6A apresenta um sumario das liga96es que existiram entre a 
amostra de pesquisadores da Universidade de Surrey com as empresas loca
lizadas no The Surrey Research Park e com outras empresas exteriores ao 
parque, durante o perfodo 1991-1993 (8). 

QUADRO 6A 

Sumario das ligaf?oes entre os pesquisadores da universidade hospedeira 
e as empresas localizadas dentro e fora do parque 

Empresas 
Outras localizadas empresas no parque 

Percentagem 
Percenlagem 

dos 
dos pesquisadores pesquisadores 

(n= 16) (n= 15) 

Totalidade dos pesquisadores ............................................................... . 100 100 
Pesquisadores que tem ligac;:6es das tres categorias ........................ .. 50 86 
Ligac;:6es informais ................................................................................. . 44 66 
Ligac;:6es de recursos humanos ............................................................ . 44 73 
Ligac;:oes formais .................................................................................... . 31 73 

Fonte: Baseado em Vedovello, C. (1995). 

Como o quadro indica, uma proporvao substancialmente maior de pesqui
sadores da universidade hospedeira estabeleceu uma proporvao de liga96es com 
empresas /oca/izadas fora do parque superior as liga96es estabelecidas com as 
empresas /ocalizadas no parque (86% versus 50%). Esse comportamento e 
reafirmado quando as diferentes categorias de liga96es sao observadas isola
damente: em todas as categorias, as liga96es dos pesquisadores com empre
sas /oca/izadas fora do parque apresentaram uma maior propor9ao do que as 
liga96es estabelecidas com as empresas /ocalizadas no parque (66 % versus 
44% para liga96es informais; 73 %versus 44% para liga96es de recursos 
humanos e 73% versus 31 % para as liga96es formais). 

E importante enfatizar que a intera9ao dos pesquisadores da Universida
de de Surrey com as empresas em geral tem sido motivada par contatos 
pessoais estabelecidos desde h8. um Iongo perfodo de tempo. Adicionalmen
te, varios dos pesquisadores entrevistados relataram que o estabelecimento 
de liga96es com as empresas localizadas no parque tem sido dificultado de
vida a uma certa resistencia, por parte dessas empresas, em cumprir a parte 
financeira que lhes cabe nos contratos acordados. 

4.2.1 - Ligat;6es informais 

Observa-se, dentro desta categoria de 1iga96es, que os pesquisadores 
da universidade hospedeira estabeleceram liga96es com empresas /ocalizadas 

(8) 0 numero de pesquisadores entrevistados durante os trabalhos de campo totaliza 16. 
Entretanto, um dos pesquisadores, embora tendo interac;:6es com outras empresas, declinou de 
responder essa parte do questionario. Assim, a analise aqui desenvolvida considera 16 pesquisa
dores com ligac;:6es com empresas Jocalizadas no parque e 15 pesquisadores com ligac;:6es com 
outras empresas. 
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fora do parque em uma propor9ao maior do que as estabelecidas com as 
empresas do parque. A unica exce9ao vern par conta de «Acesso a relat6rios 
tecnicos especializados», no qual uma propor9ao ligeiramente superior de pes
quisadores (57%) o firmaram com empresas /ocalizadas no parque em com
parayao com as empresas localizadas fora do parque (50%). 

QUADRO 68 

Liga9oes informais entre os pesquisadores da universidade hospedeira 
e as empresas localizadas dentro e fora do parque 

Empresas 
Outras localizadas 

no parque empresas 

Ligac6es intormais 
Percentagem Percentagem 

dos dos 

pesquisadores pesquisadores 

(n; 16) (n; 15) 

Pesquisadores que tem quaisquer das liga96es informais ................. . 100 100 
Contatos pessoais com industriais ...................................................... .. 100 100 
Acesso a relat6rios tecnicos especializados ........................................ . 57 50 
Acesso a agenda de pesquisa industrial ............................................. . 43 50 
Doac;:5es de equip. e/ou capital para realizac;:ao de pesquisa ........... . 43 60 
Acesso aos equipamentos industriais .................................................. . 29 30 

Fonte: Baseado em Vedovello, C. (1995). 

4.2.2 - Ligar;oes de recursos humanos 

Dentro desta categoria de liga96es tambem se observa uma maior propor
yao de liga96es firmadas com empresas loca/izadas fora do parque no que 
respeita a «Envolvimento de estudantes em projetos industriais» e «Programas 
de treinamento formalmente organizados para industrias» (82 % versus 71 % e 
45% versus 14 %). Quanta as <<Balsas de pesquisa oferecidas par industrias» 
e <<Estagios de curta dura9ao em industrias», a propor9ao de liga96es com em
presas do parque e ligeiramente superior as firmadas com empresas /ocaliza
das fora do parque. 

QUADRO 6C 

Liga9oes de recursos humanos entre os pesquisadores da universidade hospedeira 
e as empresas localizadas dentro e fora do parque 

Empresas 
Outras localizadas 

no parque empresas 

Ligac5es de recursos humanos 
Percentagem Percentagem 

dos dos 
pesquisadores pesquisadores 

(n; 16) (n; 15) 

Pesquisadores que tem quaisquer das ligac;:5es de recursos humanos 100 100 
Envolvimento de estudantes em projetos industriais .......................... . 71 82 
Balsas de pesquisa oferecidas par industrias ..................................... . 14 9 
Estagios de curta durac;:ao em industrias ............................................ . 14 9 
Prog. de formac;:ao formalmente organizados para industrias ............ . 14 45 

Fonte: Baseado em Vedovello, C. (1995). 

76 



ESTUDOS DE ECONOMIA, VOL. XVIII, N. 0 1, /NVERNO 1997 

4.2.3- Ligat;oes formais 

Os dados referentes as ligar;,:oes formais confirmam novamente a tendem
cia ja observada dos pesquisadores da Universidade de Surrey em estabele
cer ligar;,:oes com empresas localizadas fora do The Surrey Research Park. 
Todos as ligar;,:oes agrupadas dentro desta categoria alcanr;,:aram uma propor
r;,:ao de estabelecimento substancialmente superior as firmadas com as em
presas localizadas no parque. 

QUADRO 60 

Ligar;:oes formais entre os pesquisadores da universidade hospedeira 
e as empresas localizadas dentro e fora do parque 

Empresas 
localizadas 
no parque 

Outras 
empresas 

Ligag6es formals 
Percentagem Percentagem 

dos 
dos pesquisadores 

pesquisadores 
(n= 16) (n= 15) 

Pesquisadores que tern quaisquer das ligag6es formais ................... . 100 100 
Consultoria .............................................................................................. . 60 64 
Participagao e/ou estabelecimento de contratos de pesquisa ........... .. 20 55 
Part. e/ou estabelecimento de contratos de pesq. conjunta .............. . 20 45 
Analises e testes em laborat6rios industriais ...................................... . 45 

Fonte: Baseado em Vedovello, C. (1995). 

4.2.4- Comparat;ao entre as ligat;oes dos pesquisadores com as empresas 
localizadas dentro e fora do parque 

Esta subsecr;,:ao apresenta uma comparar;,:ao entre as ligar;,:oes estabe
lecidas pelos pesquisadores da Universidade de Surrey tanto com empresas 
localizadas no parque como com outras empresas exteriores. Como ja referi
do anteriormente, esta abordagem mostra-se interessante pois permite, atra
ves da considerar;,:ao do numero (absolute) de pesquisadores envolvidos e das 
tres grandes categorias de ligar;,:oes da taxonomia anteriormente descrita (liga
r;,:oes informais, de recursos humanos e formais), sintetizar e analisar as inte
rar;,:oes firmadas entre essa amostra de pesquisadores e as empresas. Possi
bilita ainda, de uma forma bastante simples, observar a performance dessas 
interar;,:oes do ponto de vista da proximidade geografica entre os agentes. 

Como mencionado anteriormente (quadro 6A}, a maioria dos pesquisa
dores entrevistados nesta pesquisa estabeleceu ligar;,:oes quer com as empre
sas localizadas no parque (50 % da amostra), quer com outras empresas ex
teriores (86% da amostra). Entretanto, aqui tambem o estabelecimento dessas 
ligar;,:oes nao se da de uma forma linear e/ou homogenea. Contudo, como os 
dados do quadro 7 mostram, os pesquisadores demonstraram uma maior pro
pensao as ligar;,:oes com empresas localizadas fora do parque: 8 pesquisado
res (50 % da amostra) nao implementaram nenhum tipo de ligar;,:ao com em
presas /ocalizadas no parque, enquanto somente um (6 % da amostra) nao 
estabeleceu ligar;,:oes com as empresas localizadas fora do parque. 
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QUADRO 7 

Comparagao entre as ligagoes dos pesquisadores da universidade hospedeira 
com as empresas 

Empresas Empresas 
localizadas tocalizadas 
no parque fora do parque 

(n= 16) (n= 15) 

8 

2 
2 

4 10 

Total .................................................. . 16 15 

Fonte: Vedovello, C. (1995). 

Observando-se os pesquisadores que estabeleceram somente uma cate
goria de liga96es ao mesmo tempo, o quadro mostra que os pesquisadores 
apresentaram uma propensao ligeiramente superior em estabelecer essas li
gac;;6es com empresas fora do parque do que com as empresas /ocalizadas 
dentro do parque: somente um investigador (6 % da amostra) estabeleceu li
gac;;6es informais com empresas do parque enquanto que tres (19 % da amos
tra) mantiveram tais ligac;;6es isoladas com empresas de fora do parque. 

Entretanto, as diferenc;;as sao muito mais significativas com respeito aos 
pesquisadores que estabeleceram uma combina9ao multipla de liga96es ao 
mesmo tempo. Sete pesquisadores (44 % da amostra) estabeleceram multi
plas ligac;;6es com empresas localizadas no parque, enquanto de 11 (73 % da 
amostra) o fizeram com empresas /oca/izadas fora do parque. Em particular, 
o numero de pesquisadores envolvidos em ligac;;6es informais, de recursos 
humanos e formais, ao mesmo tempo, com empresas /oca/izadas fora do 
parque e muito superior ao engajado com essas mesmas ligac;;6es em relac;;ao 
as empresas loca/izadas no parque (1 0 versus 4 pesquisadores ou 62,5 % 
versus 25% da amostra total de pesquisadores). 

Esta analise comparativa realmente indica que, ate o momenta, o esta
belecimento de ligac;;6es entre os pesquisadores da universidade hospedeira 
com as empresas localizadas no parque tem sido bastante modesto quando 
comparado aqueles firmados com empresas localizadas fora do parque. 

5 - Conclusao 

Este trabalho considerou a interac;;ao universidade-industria dentro do 
contexto dos parques tecnol6gicos e da expectativa de que esse mecanisme 
facilitasse e fortalecesse tal interac;;ao. 
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Muito embora este estudo se baseie na observac;:ao da interac;:ao univer
sidade-industria atraves de um unico parque tecnol6gico britanico, os resulta
dos aqui obtidos confirmam investigac;:6es anteriores (Monck et a/., 1988; 
Massey et a!., 1992; Westhead and Storey, 1994) (9). 

Mais especificamente, os resultados aqui apresentados parecem confir
mar que, do ponto de vista das empresas, os parques tecnol6gicos, como um 
mecanisme de interac;:ao universidade-industria, tem facilitado o estabelecimento 
de ligac;:6es informais e de recursos humanos. Neste contexte, pode-se dizer 
que a proximidade ffsica entre os parceiros, como proposto pelos parques, 
tem contribufdo para o estreitamento das suas relac;:6es. Em outras palavras, 
a proximidade ffsica entre os agentes poderia ser considerada como uma for
c;:a motora para o estreitamento das ligac;:6es entre esses dais agentes so
ciais. 

Adicionalmente, e considerando o estabelecimento de ligac;:6es formais 
- mais relacionadas com as atividades de pesquisa desenvolvidas pelas uni
versidades -, o mecanisme dos parques tecnol6gicos ainda nao apresenta 
resultados que possam ser considerados concludentes. Neste ultimo caso, a 
proximidade ffsica entre os agentes parece nao se mostrar como uma varia
vel crftica no fortalecimento da interac;:ao entre esses parceiros. 

Entretanto, do ponto de vista dos pesquisadores da universidade hospe
deira, cabe ressaltar que suas ligac;:6es tem sido essencialmente com empre
sas exteriores ao parque. Deve-se ainda salientar que muitas destas interac;:6es 
ja existiam previamente a implementac;:ao do parque. Dentro desta perspecti
va, pode-se novamente concluir que a proximidade geogratica entre os pes
quisadores da universidade e as empresas, promovida pelo parque, parece 
nao estar contribuindo para o estreitamento de suas interac;:6es. 

(9) Tais estudos, embora fazendo uso de uma abordagem metodol6gica diversa e abordan
do a questao da interagao universidade-industria de uma outra perspectiva, apresentam resulta
dos muito similares aos aqui alcangados. 
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