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Resumo  

 

Este trabalho tem como objetivo analisar os padrões da interação universidade-empresa no estado do 

Paraná, sob a perspectiva teórica de sistemas de inovação. Para isso foi feito um levantamento das 

instituições de ensino e pesquisa do estado a partir da base de dados do diretório dos grupos de pesquisa 

cadastrados no CNPq. Pela análise dos dados disponíveis, foi possível observar a relação entre os grupos 

de pesquisas das instituições de ensino e pesquisa do Paraná com outras empresas e assim seus padrões de 

interação. As constatações dessa análise mostraram que as interações com o setor produtivo envolvem 

projetos conjuntos, produção e difusão do conhecimento para ambas as partes e a busca de soluções para 

problemas enfrentadas pelas empresas. As atividades de interação mais expressivas foram aquelas 

relacionadas à P&D, ou seja, produção científica de novo conhecimento, sendo repassadas às 

organizações com as quais mantinham interação. Esse papel da universidade, destacado pela abordagem 

de sistema de inovação, pode ser percebida para o estado do Paraná, sendo as universidades e institutos de 

pesquisa importantes instituições que fazem parte do sistema de inovação paranaense, contribuindo para o 

fortalecimento do mesmo.  
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Abstract 

 

This study aims to analyze the university-business interaction patterns in the state of Paraná, from the 

theoretical perspective of innovation systems. For this was done a survey of educational institutions and 

state research from basic research groups directory data registered in CNPq. By analyzing the available 

data, it was possible to observe the relationship between the research groups of Paraná teaching and 

research institutions with other companies and so their interaction patterns. The findings of this analysis 

showed that the interactions with the productive sector involve joint projects, production and 

dissemination of knowledge for both sides and the search for solutions to problems faced by companies. 

The most significant interaction activities were those related to R & D, ie scientific production of new 

knowledge being passed on to the organizations with which maintained interaction. This role of the 

university, highlighted by the approach of the innovation system, can be seen to the state of Paraná, with 

universities and research institutes important institutions that are part of Paraná innovation system, 

contributing to the strengthening of it. 
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INTRODUÇÃO 

 

Diante das intensas mudanças pela qual passou a economia mundial nos últimos anos, como a 

acelerada difusão das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), as economias nacionais vêm se 

adequando a essas novas características, com as mudanças nas dimensões tecnológicas, organizacionais e 

institucionais. Nesse novo cenário no qual estão inseridas as firmas, mesmo a competição sendo de 

dimensão global, a produção se caracteriza por ser um processo local, no qual através da proximidade 

entre empresas e instituições pode se criar economias de aglomeração e economias do aprendizado por 

interação. 

Desse modo a dinâmica inovativa é vista como elemento chave para o crescimento e 

desenvolvimento das empresas, regiões e países. O processo inovativo é uma atividade complexa e 

interativa, que se desenvolve a partir de uma rede de relações institucionais e organizacionais. Para 

Freeman e Soete (2008), as características especiais da economia, da tecnologia, da cultura e do sistema 

político, constituindo assim o ambiente nacional, podem exercer uma considerável influência para 

estimular, facilitar, retardar ou até mesmo impedir as atividades inovativas das firmas. Assim, os autores 

destacam o importante papel que o ambiente nacional, estadual e regional possui sobre o desempenho e 

competitividade das empresas e da indústria. Essa visão se apresenta dentro do conceito de Sistema de 

Inovação, inicialmente apresentado de forma nacional (Sistema Nacional de Inovação), mas também se 

estendendo, posteriormente ao âmbito local (Sistema Local de Inovação). 

A abordagem de sistema de inovação surgiu em meados da década de 1980, por um conjunto de 

autores denominados de neoschumpeterianos. De forma geral, Richard Nelson, um dos expoentes deste 

grupo, afirma que um sistema nacional de inovação se configura como um conjunto de instituições cujas 

interações determinam o desempenho inovador das empresas nacionais. (OCDE, 1997, p. 10). A ênfase 

maior dessa abordagem se encontra na articulação entre as instituições de ensino e pesquisa com as 

empresas do setor produtivo. 

Nesta perspectiva, Dosi (1988) aponta a importância das universidades e das instituições de 

pesquisa para o desenvolvimento de regiões e países, pois ao criar competências científicas e tecnológicas 

ajudam não apenas na solução de problemas, mas também criam condições para a geração e difusão do 

novo conhecimento. É através da interação com o setor produtivo que essas competências são 

transferidas, colaborando com o processo inovativo das empresas e para o desenvolvimento econômico da 

região. 

Dada a importância que um sistema de ciência e tecnologia tem sobre a competitividade de um 

país, estado e/ou região, torna-se fundamental o estudo e análise do mesmo para melhor compreender a 

dinâmica da geração e difusão das capacidades tecnológicas e científicas e de que forma isso contribui 

para o desenvolvimento econômico e social de uma região e até mesmo de uma nação. 

Tendo em vista a importância da relação universidade-empresa dentro do âmbito da abordagem de 

sistemas de inovação, o objetivo desse trabalho é identificar os padrões de interação universidade-

empresa para o estado do Paraná, através de uma análise dos dados do diretório dos grupos de pesquisas 

cadastrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A observação 

dos dados consiste em tratamento de estatística descritiva, com a elaboração de gráficos, quadros e 

tabelas, sendo assim feita uma análise quantitativa e qualitativa dos mesmos. Os dados analisados são 

referentes ao ano de 2010, dado que é o último período disponibilizado no site do CNPq referente a essas 

informações.  

O trabalho se encontra estruturado em três partes, além dessa introdução e considerações finais. A 

primeira seção consiste numa abordagem teórica sobre sistemas de inovação, como marco teórico 

utilizado para o estudo. A seção seguinte faz um levantamento das instituições de ensino e pesquisa do 

Paraná, tendo por base a Lei de Inovação do Paraná e os dados do CNPq. Na terceira seção é feita a 

análise quantitativa e qualitativa dos dados, a fim de se verificar os padrões de interação universidade-

empresa no estado paranaense. Por fim as considerações finais. 

 

 

 



1 ABORDAGEM TEÓRICA SOBRE SISTEMAS DE INOVAÇÃO 

 

A ideia de Sistema Nacional de Inovação surgiu a partir de estudos de autores neo-

schumpeterianos e evolucionistas que buscaram analisar as diferentes taxas de crescimento das economias 

e com isso compreender como os países se tornaram mais ou menos competitivos. Assim, como aponta 

Sbicca (2001), diferentes autores, entre eles Lundvall, Freeman e Nelson, passaram a tratar de Sistemas 

de Inovação. Dentro dessa abordagem, a inovação possui papel fundamental na economia, sendo que o 

desenvolvimento da competitividade das firmas e da economia nacional é um reflexo da capacidade da 

mesma em se engajar nas atividades de inovação (SBICCA, 2001). 

Mesmo com a diversidade de abordagens conceituais sobre Sistemas de Inovação, Sbicca (2001, 

p. 02) aponta alguns aspectos teóricos comuns que podem ser encontrados na literatura: “i) a importância 

da inovação como fonte do crescimento da produtividade e do bem-estar material; e ii) a compreensão da 

inovação econômica como um processo complexo e dinâmico que envolve diversas instituições”. Dessa 

forma, ressalta-se aqui a importância da inovação para o processo de crescimento e também que esta se 

configura como dinâmica e complexa, ao passo que envolve não apenas a firma individual, mas também o 

meio em que está inserida. 

O conceito de Sistema Nacional de Inovação é uma síntese da elaboração neo-schumpeteriana, 

que expressa o complexo arranjo institucional que impulsiona o progresso tecnológico e assim determina 

a riqueza das nações. Sua primeira referência explícita foi publicada apenas em 1987, na obra Technology 

Policy and Economic Performance: Lessons from Japan,de autoria de Chris Freeman, onde ele faz um 

estudo sobre o sistema de inovação do Japão, o qual se remete a Sistema de Inovação. Mais tarde, Bengt-

Ake Lundvall passa a denominar de Sistema Nacional de Inovação, enfatizando, porém, que a delimitação 

geográfica de análise não se restringe apenas a nível nacional, podendo ser mais regionalizado, ou até 

supranacional. 

Porém, conforme assinala Freeman e Soete (2008), Friedrich List
1
 já trabalhava com aspectos que 

depois seriam abordados pelos neo-schumpeterianos na elaboração do Sistema Nacional de Inovação. Os 

argumentos de List (1983) eram que a abordagem da teoria clássica dava pouca atenção à ciência e 

tecnologia (e a capacidade do seu uso) como fatores indutores do crescimento econômico. Ele não 

defendia uma política que fosse voltada apenas a proteção da indústria nacional, mas também que 

estimulasse o engajamento do setor produtivo em atividades de ciência e tecnologia, principalmente com 

relação à aprendizagem e capacidade de aplicabilidade na economia. 

O autor defendia que a indústria devia manter relações com o sistema de ciência e tecnologia, ao 

enfatizar que o setor produtivo se utilizava dos conhecimentos gerados pela física, mecânica, química, 

matemática, a arte dos projetos e demais ciências. Nas palavras de List (1983), nenhum progresso, 

nenhuma nova descoberta ou invenção podem ser feitos nessas ciências que não sejam capazes de vir a 

alterar ou melhorar centenas de indústrias ou processos. No estado industrial, portanto, as ciências e as 

artes tornam-se populares. 

Essa visão de Friedrich List, cunhada muito antes dos neo-schumpeterianos elaborarem o conceito 

de Sistema Nacional de Inovação, evidencia o principal foco deste último: a importância das relações de 

interação entre o setor produtivo e o sistema de ciência e tecnologia, visto como as universidades e 

demais institutos de ensino e pesquisa. Porém, o ponto principal de análise de List era o papel do Estado 

na elaboração e execução de políticas que fortalecessem o setor industrial e a economia como um todo 

(FREEMAN e SOETE, 2008 p. 508). 

O conceito de Sistemas de Inovação foi construído ao longo do tempo, a partir de constatações 

empíricas sobre o diferente comportamento das nações. Freeman (1988), por exemplo, ao evidenciar o 

sistema de inovação japonês, mostra suas particularidades e assim desenvolve um amplo conceito da 

importância das capacidades desenvolvidas por toda uma nação na influência sobre o comportamento 

inovativo das firmas. 

Nesse trabalho, Freeman (1988) aponta a grande participação do Estado para a construção de um 

sistema de inovação capaz de induzir fortemente o desenvolvimento econômico da nação. Ele ressalta o 

                                                
1  Em seu livro: The National System of Political Economy, de 1841. 



importante papel da reforma no sistema educacional, mostrando que o conhecimento é fator fundamental 

para articulação entre o sistema produtivo e sistema de ciência e tecnologia. O grande aumento de 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento também foram essenciais para a alavancagem da estrutura 

produtiva japonesa. Assim fica evidente que um sistema de inovação engloba as capacidades que uma 

nação tem para as atividades inovativas, e que isso compete um engajamento entre os diferentes sistemas 

integrantes: educacional, produtivo, financeiro e políticas públicas. 

Seguindo a mesma construção teórica sobre sistema de inovação, Lundvall (1988) destacou a 

importância da relação de interação entre usuários e produtores de ciência e tecnologia, dentro de um 

sistema de inovação. Para tal, o autor mostra a relação existente entre a produção e a inovação. 

A produção é um processo repetitivo onde rotinas tendem a ser desenvolvidas, sendo que seus 

fluxos podem ser medidos em termos quantitativos. Já a inovação, mesmo sendo caracterizada por ser 

contínua e acumulativa, possui um elemento único, criativo, que se opõem as decisões baseadas nas 

rotinas. Esta possui complexos fluxos de informação, que diferentemente da produção, não podem ser 

medidos quantitativamente. 

A interdependência entre a produção e a inovação pode ser vistas de duas formas. A primeira 

consiste nas formas de aprendizado presentes na produção (aprendendo-fazendo e aprendendo-usando – 

learnig-by-doing e learning-by-using), que são um importante componente para as atividades de 

inovação. Já a segunda considera que a inovação pode ser o fator mais importante da reestruturação do 

sistema de produção, ao introduzir setores e quebrando os velhos, estabilizando os novos, e assim 

articulando todo o processo produtivo (LUNDVALL, 1988, p. 362). 

Dessa forma, Lundvall (1988) enfatiza que essa interdependência existente entre produção-

inovação no processo inovativo é um ponto de partida para o entendimento do sistema de inovação. O 

autor ressalta que existem setores do sistema de produção que podem ser mais produtivos em termos de 

inovação, enquanto que outros podem ser usuários de inovações feitas pelos demais setores. O que isso 

mostra é que existem setores com diferentes intensidades tecnológicas, sendo que alguns são mais 

dinâmicos que outros, conferindo tecnologias que podem ser difundidas por todo o processo produtivo. 

Outro estudo, feito por Nelson (1988) para os Estados Unidos, faz uma análise sobre o complexo 

Sistema de Inovação Capitalista, mostrando suas características principais, como a presença de 

privatizações, diversidade das fontes de novas tecnologias e as forças do mercado. Aqui o autor evidencia 

o caráter evolutivo de um sistema de inovação, ao mostrar que a história importa, sendo o sistema uma 

construção histórica, social e institucional. 

O autor também mostra que as atividades de pesquisa e desenvolvimento realizadas pelas firmas é 

o coração do capitalismo moderno, e destaca a importância das relações de cooperação entre as firmas e 

as instituições ofertantes de pesquisa e desenvolvimento – universidades e institutos de pesquisa. Nelson 

(1988) relata que nos Estados Unidos existe uma relação muito próxima entre as indústrias e as 

universidades, ao enfatizar que cresceram juntas. A pesquisa científica e tecnológica desenvolvida nas 

universidades tem forte aplicabilidade no setor produtivo, resolvendo seus problemas tecnológicos e 

impulsionando a busca por novas oportunidades de inovação. 

Uma síntese sobre a conceituação por esses autores para sistema nacional de inovação pode ser 

feita, encontrando pontos em comum: para Chris Freeman um sistema nacional de inovação se caracteriza 

como uma rede de instituições dos setores público e privado, cujas atividades e interações iniciam, 

modificam e difundem novas tecnologias. Bengt-Ake Lundvall conceitua como sendo os elementos e 

relações que interagem na produção, difusão e utilização de novos conhecimentos, e estão localizados 

dentro das fronteiras de uma nação. Por fim, para Richard Nelson o sistema nacional de inovação se 

configura como um conjunto de instituições cujas interações determinam o desempenho inovador das 

empresas nacionais (OCDE, 1997, p. 10). 

Foi o reconhecimento de que a inovação é uma atividade interativa que despertou o interesse por 

explorar esse campo, conforme Johnson e Lundvall (2005). A análise sob a ótica de sistemas de inovação 

engloba as abordagens sobre sistemas de produção e sistemas de negócios
2
 que já existiam. Seu centro de 

                                                
2  A análise através da abordagem de sistemas de produção leva em conta a dinâmica diferenciada encontrada entre os setores 

produtivos da economia, afetando de forma diferenciada o crescimento econômico. Já a abordagem dos sistemas de 



análise é “[...] a co-evolução das estruturas econômicas e instituições e a forma como essa co-evolução 

afeta a produção e o uso do capital social” (JOHNSON e LUNDVALL, 2005, p. 98-99). 

Dada essas contribuições teóricas, a abordagem de sistema de inovação assume que a firma não 

inova de maneira isolada e, portanto, não faz sentido observar a inovação como resultado apenas de 

decisões intra-firma. O processo envolve diversas instituições que podem influenciar tanto limitando 

quanto incentivando o comportamento inovativo da firma (SBICCA, 2001). Nesse sentido, de acordo com 

Carleial (1997), 

 
“A constituição do Sistema Nacional de Inovação tem como suposto uma interação entre ciência e 

tecnologia, reconhecendo que as firmas passam a ganhar à medida que a pesquisa básica progride, 

e isto não é só para o caso das inovações radicais, mas também no caso das inovações 

incrementais, que são as mais habituais para qualquer firma, em qualquer setor e de qualquer 

tamanho.” 

 

A ciência e a tecnologia exercem papel fundamental no processo inovativo. Dosi (1988) aponta a 

importância das instituições de pesquisa e universidades para o desenvolvimento de regiões e países, pois 

ao criar competências científicas e tecnológicas ajudam não apenas na solução de problemas, mas 

também criam condições para a geração e difusão do novo conhecimento. 

Uma boa estrutura de ciência (como as universidades e instituições de pesquisa), de tecnologia 

(com os laboratórios, incubadoras, institutos de pesquisa aplicada), e juntamente a existência de interação 

entre essas e o setor produtivo, permitem que o conhecimento gerado seja difundido e assim alcançar 

níveis significativos de competitividade da região. 

Outra característica importante de um sistema de inovação, além da interação entre os diferentes 

agentes, é a perspectiva histórica. A inovação se desenvolve no tempo e a história é importante, sendo o 

processo muitas vezes dependente do passado. Assim, o sistema de inovação se desenvolve 

cumulativamente no tempo, ou seja, a possibilidade de desenvolvimento tecnológico das empresas e dos 

países depende, em grande parte, de se dominar a tecnologia já existente (SBICCA, 2001). Portanto, além 

do enfoque dado à inovação como propulsora da dinâmica econômica, os estudos a partir de sistemas de 

inovação buscam compreender como o processo inovativo se desenvolve num ambiente complexo e 

interativo entre diversos agentes. 

Muitos desses estudos empíricos mostram que os sistemas de inovação de diferentes países se 

diferenciam tanto em termos de especialização produtiva quanto estrutura institucional. Johnson e 

Lundvall (2005) afirmam que essa diferenciação se dá pelas características históricas de cada país, 

seguindo padrões de produção, comércio e arranjo institucional ao longo das décadas. 

No entanto, apesar de se mencionar o nível nacional nessa abordagem, um dos aspectos 

fundamentais da análise a partir de sistemas de inovação é a escolha do nível de agregação do objeto de 

estudo. Podem-se estabelecer diversos recortes da realidade e além do âmbito nacional, é possível 

encontrar padrões de inovações regionais, supranacional ou ainda setorial (SBICCA, 2001). A dimensão 

regional de um sistema de inovação é facilmente observável à medida que se pensa uma determinada 

região e dela se analisam os aspectos fundamentais que fazem parte de um sistema de inovação, conforme 

mencionado anteriormente. 

Essa análise tomando em consideração a dimensão regional (dentro de países) é importante do 

ponto de vista de Johnson e Lundvall (2005) para os países em desenvolvimento. A observação do 

comportamento de um sistema de inovação local/regional e sua relação com o sistema nacional é 

fundamental para a construção de um sólido sistema nacional de inovação, ao conhecer as 

particularidades em cada região do país. 

Portanto, de acordo com Johnson e Lundvall (2005), uma estratégia de desenvolvimento baseada 

na abordagem de sistemas nacionais de inovação deveria ter como ponto de partida uma análise de todas 

as partes da economia que contribuem para o desenvolvimento de competências para a inovação. Assim, 

além de identificar as redes de interações e sinergias presentes, também identifica aquelas ausentes, que 

                                                                                                                                                                     
negócios se preocupa em explicar as diferenças na organização e comportamento das empresas (JOHNSON e 

LUNDVALL, 2005). Dessa forma, a o sistema de inovação envolve essas duas abordagens. 



por razões distintas não ocorrem, o que reduz o desempenho inovativo da economia. Um forte sistema de 

ciência e tecnologia, composto por universidades e institutos de pesquisa excelentes, é pouco relevante se 

não existem conexões com o sistema produtivo. 

 

2 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO SISTEMA DE INOVAÇÃO PARANAENSE 

 

Em consonância com a Lei de Inovação do Brasil
3
, criada em 2004, o estado do Paraná elaborou 

sua própria Lei de Inovação, no ano de 2012. Em conjunto, tais aparatos jurídicos serviram para 

consolidar as relações existente entre as instituições de ciência e tecnologia e o setor produtivo, além de 

incentivar as atividades de inovação nas empresas e também identificar e delimitar as instituições que 

fazem parte do sistema de inovação 

No caso do estado do Paraná, a proposta da lei objetiva a criação de facilidades para que as ICTs 

possam compartilhar, mediante remuneração, seus laboratórios, infraestrutura e recursos humanos com as 

empresas e organizações privadas sem fins lucrativos (PARANÁ, 2014a). A Lei Estadual de Inovação 

 
“[...] estabelece medidas de incentivo à inovação, à pesquisa e ao desenvolvimento científico e 

tecnológico, visando alcançar a capacitação para a pesquisa científica, tecnológica, a inovação e a 

autonomia tecnológica no ambiente econômico e social em geral, e no ambiente produtivo em 
particular, do Estado do Paraná [...]” (PARANÁ, 2014b). 

 

Dessa forma, a Lei instituiu um amplo conjunto de ações para o desenvolvimento tecnológico no 

Paraná, criando condições legais para a formação de parcerias entre as instituições de ciência e tecnologia 

públicas e privadas e as empresas. Para tal, a referida lei faz uma série de denominações, a saber, sobre 

inovação, processos e produtos inovadores, instituições de ciência e tecnologia (tanto públicas quanto 

privadas), complexos e redes que visam a cooperação entre as instituições e o setor produtivo, assim 

como determina o que caracteriza o sistema paranaense de inovação. 

Nesses termos, uma Instituição Científica e Tecnológica do Estado do Paraná (ICTPR) é um órgão 

ou entidade da administração pública estadual e que tenha por finalidade executar, dentre outras, 

atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico, de capacitação de recursos 

humanos e de inovação (PARANÁ, 2014b). 

Assim como na Lei de Inovação Nacional, aqui é explicitado como sendo uma instituição 

científica e tecnológica apenas aquelas de administração pública estadual, não incluindo as instituições 

privadas. Essas são mencionadas na Lei Estadual de Inovação como Entidade Científica, Tecnológica e 

Inovação privada do Estado do Paraná (ECTI), sendo uma instituição privada sem fins lucrativos, 

legalmente constituída, e que tenha por missão realizar, dentre outras, atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação (PARANÁ, 2014b). 

Com relação ao Sistema Paranaense de Inovação, este é denominado, de acordo com a Lei 

Estadual de Inovação (PARANÁ, 2014b), como sendo um “[...] conjunto de organizações públicas e 

privadas que, no estado do Paraná, interagem entre si e aplicam recursos para a realização de atividades 

orientadas à geração, difusão e utilização de conhecimentos científicos e tecnológicos que proporcionem 

produtos, processos e serviços inovadores.” 

O Art. 3º da referida lei mostra que o objetivo da instituição do Sistema Paranaense de Inovação é 

o de incentivar o desenvolvimento do estado pela inovação, pesquisa científica e tecnológica em ambiente 

produtivo, estimulando programas e projetos articulado com o setor público e privado, além de 

especificar as instituições que integram o sistema
4
 (PARANÁ, 2014b). 

                                                
3  Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. (BRASIL, 2014). 
4  No Art. 3º em seu parágrafo único, são apresentadas as instituições que integram o Sistema Paranaense de Inovação. São 

elas: o Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia – CCT; as instituições que se enquadrem como ICTPR e ECTI; 

Agências de Fomento; a Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná; 

Incubadoras de Empresas e Parques Tecnológicos; Instituto Tecnológico do Paraná – TECPAR; Instituto Agronômico do 

Paraná – IAPAR; Instituições de Apoio; Empresas e Entidades com atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação; e 

a Unidade Gestora do Fundo Paraná – UGF (PARANÁ, 2014b). 



Os estímulos mencionados na lei dizem respeito à construção de ambientes cooperativos de 

inovação e dos incentivos para que as instituições de ciência e tecnologia públicas estaduais, 

pesquisadores públicos e inventores independentes participem dos processos inovativos do setor 

produtivo. Os processos de inovação nas empresas localizadas no Paraná podem ser estimulados pelo 

Estado mediante o compartilhamento de recursos humanos, materiais e de infraestrutura, apoio financeiro, 

benefícios fiscais, subvenção econômica e participação societária e exercício de compra do Estado, 

conforme explicitado no Art. 24 da Lei Estadual de Inovação (PARANÁ, 2014b). 

Portanto, as instituições de ciência e tecnologia podem ser tanto públicas quanto privadas, sendo 

que sua finalidade é a execução, dentre outras, de atividades relacionadas à pesquisa e ao 

desenvolvimento experimental (P&D). São consideradas neste trabalho como as principais instituições de 

pesquisa e desenvolvimento no estado do Paraná aquelas apresentadas pela base de dados do Censo de 

2010 do CNPq, através da identificação dos seus grupos de pesquisa. A mencionada base reconhece que 

há 24 instituições de P&D espalhadas em diferentes localidades do estado, sendo responsáveis em grande 

parte pelos avanços científicos e tecnológicos do Paraná. 

Com as referidas instituições identificadas através da consulta na base de dados do CNPq, foi 

possível fazer um levantamento
5
 sobre suas especificidades (como a localização, ano de fundação, 

número de pesquisadores, grandes áreas do conhecimento das pesquisas realizadas). A partir dessas 

informações, as instituições foram divididas em dois grandes grupos, para melhor compreender a 

dinâmica de cada um. O primeiro grupo consiste nas Instituições de Ensino e Pesquisa com grupos de 

pesquisa. Nesse são consideradas as instituições que além de realizarem atividades relacionadas à P&D, 

são também formadoras de recursos humanos em nível de graduação, incluindo assim as universidades e 

demais centros de ensino superior. 

No segundo grupo, denominado de Instituições de Pesquisa, ficam aquelas que se dedicam 

essencialmente às atividades de pesquisa. Em alguns casos essas instituições apresentam cursos de 

aperfeiçoamento e capacitação de mão-de-obra, como forma de repassar seus conhecimentos científicos e 

tecnológicos para o ambiente produtivo do estado. Assim, o Quadro 1 mostra a relação das Instituições de 

Ensino e Pesquisa no Paraná, o ano de fundação e a localização, considerando os municípios em que 

possuem alguma sede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5  Esse levantamento foi feito com base nas informações constantes no diretório de Grupos da CNPq e nos sites das 

Instituições. 



Instituições de Ensino e Pesquisa no 

Paraná 

Ano de 

Fundação 
Localização 

Complexo Pequeno Príncipe – Instituto de 

Ensino Superior Pequeno Príncipe 2003 Curitiba 

AHPIRC – IESPP 

Centro de Ensino Superior de Maringá 
1986 Maringá 

CESUMAR 

Faculdade Evangélica do Paraná 
1968 Curitiba 

FEPAR 

Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
1959 Curitiba, Londrina, Maringá, São José dos Pinhais, Toledo 

PUC-PR 

Universidade Estadual de Londrina 
1971 Londrina 

UEL 

Universidade Estadual de Maringá 
1969 

Maringá, Cianorte, Goioerê, Cidade Gaúcha, Diamante do Norte, 

Umuarama, Ivaiporã, Porto Rico UEM 

Universidade Estadual do Norte do Paraná 
2006 Jacarezinho, Bandeirantes, Cornélio Procópio 

UENP 

Universidade Estadual de Ponta Grossa 
1970 Ponta Grossa 

UEPG 

Universidade Federal Fronteira Sul 
2009 Realeza, Laranjeiras do Sul 

UFFS 

Universidade Federal do Paraná 
1912 Curitiba, Matinhos, Palotina, Pontal, Jandaia do Sul 

UFPR 

Universidade Estadual do Paraná 
2013 

Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí, 

União da Vitória UNESPAR 

Centro Universitário Campos de Andrade 
1967 Curitiba 

UNIANDRADE 

Faculdades Integradas do Brasil 
2000 Curitiba 

UNIBRASIL 

Universidade Estadual do Centro-Oeste 
1997 

Guarapuava, Irati, Pitanga, Prudentópolis, Laranjeiras do Sul, 

Chopinzinho UNICENTRO 

Centro Universitário Curitiba 
1950 Curitiba 

UNICURITIBA 

Centro Universitário Franciscano do 

Paraná 1957 Curitiba, São José dos Pinhais 

UNIFAE 

Universidade Federal da Integração Latino 

Americana 2010 Foz do Iguaçu 

UNILA 

Faculdade Ingá 
1999 Maringá 

UNINGÁ 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
1987 

Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido 

Rondom, Toledo UNIOESTE 

Universidade Paranaense 
1993 

Cascavel, Cianorte, Francisco Beltrão, Guaíra, Paranavaí, Pato 

Branco, Toledo, Umuarama UNIPAR 

Universidade Norte do Paraná 
1972 Londrina, Arapongas, Bandeirantes 

UNOPAR 

Universidade Positivo 
1988 Curitiba 

UP 

Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná 1978 

Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, Curitiba, Dois 

Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, 

Pato Branco, Ponta Grossa, Santa Helena, Toledo UTFPR 

Universidade Tuiuti do Paraná 
1973 Curitiba 

UTP 

Quadro 1: Principais Instituições de Ensino e Pesquisa do estado do Paraná, com grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq, 

2010. 

Fonte: Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil - censo 2010 (CNPq,2014) e sites das Instituições. 

Elaboração própria. 



Com relação às instituições relacionadas no Quadro 1, destaca-se a presença das universidades 

públicas no estado, principalmente as estaduais, quanto à área de abrangência de municípios. Com um 

total de sete universidades estaduais, estas estão presentes em 30 municípios paranaenses, espalhados por 

todo o estado. As quatro universidades federais públicas presentes no Paraná estão presentes em 21 

municípios, sendo a UFTPR a com maior abrangência. Já as universidades particulares estão concentradas 

principalmente em Curitiba, tendo assim uma menor área de atuação, se comparada com as públicas. 

Ao analisar as Instituições de Ensino e Pesquisa do Paraná, percebe-se que a formação destas 

começou a partir da década de 1950. Vale ressaltar que ocorreu no estado, a partir dos anos 1960, a 

agregação de várias faculdades e escolas em universidades (exemplos são: PUC-PR
6
, UEM

7
, UENP

8
, 

UEPG
9
, UNESPAR

10
 e UNICENTRO

11
). Essas instituições de ensino e pesquisa do Paraná se dedicaram, 

a princípio, quase que exclusivamente em suas atividades de ensino. As atividades de pesquisa passaram a 

ser desenvolvidas com maior intensidade a partir da década de 1990, fato que vem se intensificando nos 

anos mais recentes
12

, através da criação de novos grupos de pesquisas. 

Mesmo que a construção do sistema de ciência e tecnologia tenha se iniciado a partir dos anos de 

1950, com a criação dessas instituições, seus esforços estavam voltados à formação de recursos humanos, 

em nível de graduação. Essa situação foi se modificando no decorrer nos anos, pois se verificou um 

aumento expressivo na criação de grupos de pesquisas dessas instituições. Isso não implica, contudo, que 

o desenvolvimento que se verificou a partir de 1950 não tenha sido importante para as atividades de 

pesquisa, pois o desdobramento das atividades de ensino serviu como base para as atividades de pesquisa 

desenvolvidas, fortalecendo assim o sistema científico e tecnológico do estado do Paraná. 

No que se refere aos esforços envolvidos para a consolidação deste aparato institucional, desde a 

década de 1950 até períodos mais recentes, cabe ressaltar tanto a esfera pública quanto a privada. A 

presença de sete universidades públicas estaduais (UEL, UEM, UENP, UEPG, UNESPAR, 

UNICENTRO e UNIOESTE) e de quatro federais (UFFS, UFPR, UNILA e UTFPR) mostra a 

importância que a esfera pública exerce no estado, com relação ao sistema de ciência e tecnologia. São 

essas instituições que se destacam com relação ao nível de abrangência (estão espalhadas em mais de 

trinta municípios paranaenses) e também com relação à pesquisa realizada, pois são as que mais possuem 

grupos de pesquisa, em diversas áreas do conhecimento, como será visto adiante. 

Além das Instituições de Ensino e Pesquisa, contempladas na análise anterior, estão presentes no 

estado do Paraná também instituições que se dedicam a pesquisa, mas não formam recursos humanos em 

nível de graduação. Porém, vale ressaltar que algumas dessas instituições possuem cursos de 

aperfeiçoamento e capacitação profissional. Assim, o Quadro 2 relaciona as referidas Instituições de 

Pesquisa, que possuem grupos de pesquisa cadastrados no CNPq, de acordo com o censo 2010. 

 

 

                                                
6
  PUC-PR (1959): Círculos de Estudos Bandeirantes (1929); Duas Faculdades de Filosofia (1937); Escola de Serviço Social 

(1944); Escola de Enfermagem (1953); Faculdade Católica de Direito (1956); Faculdade de Ciências Médicas (1956); 

Faculdade de Ciências Econômicas (1957). 
7  UEM (1969): Faculdade Estadual de Ciências Econômicas (1959); Faculdade Estadual de Direito (1966); Fundação 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (1966). 
8   UENP (2006): Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho – FAFIJA (1965); Faculdade de Educação Física e 

Fisioterapia de Jacarezinho – FAEFIJA (1977); Faculdade de Direito do Norte Pioneiro – FUNDINOPI (1974); Fundação 

Faculdades Luiz Meneghel – FFALM (1968); Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cornélio Procópio – FAFICOP 

(1965). 
9  UEPG (1969): Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Ponta Grossa (1949); Faculdade Estadual de Farmácia 

e Odontologia de Ponta Grossa (1952); Faculdade Estadual de Direito de Ponta Grossa (1954); Faculdade Estadual de 

Ciências Econômicas e Administração de Ponta Grossa (1966); 
10  UNESPAR (2001): Faculdade Estadual de Ciências Econômicas de Apucarana – FECEA (1959); Escola de Música e Belas 

Artes do Paraná – EMBAP (1948); Faculdade de Artes do Paraná (1916); Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e 

Letras de Paranaguá – FAFIPAR (1956); Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí – FAFIPA 

(1965); Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de União da Vitória – FAFIUV (1956). 
11  UNICENTRO (1997): Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras – FAFIG (1970); Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras – FECLI (1974). 
12  Considerando o ano de fundação dos grupos de pesquisa dessas instituições de ensino e pesquisa, cadastrados no CNPq. 



Instituições de Pesquisa no Paraná 
Ano de 

Fundação 
Localização 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
1970 Londrina, Ponta Grossa, Colombo 

EMBRAPA 

Arquivo Público do Paraná 
1855 Curitiba 

DEAP 

Fundação Oswaldo Cruz – Instituto Carlos 

Chagas 2008 Curitiba 

FIOCRUZ/ICC 

 

Instituto Agronômico do Paraná 
1972 

Londrina, Curitiba, Ponta Grossa, Cambará, Cerro Azul, 

Guarapuava, Ibiporã, Irati, Joaquim Távora, Lapa, Morretes, 

Palmas, Palotina, Paranavaí, Pato Branco, Santa Tereza do 

Oeste, Umuarama, Xambre 
IAPAR 

Instituto Paranaense de Desenvolvimento 

Econômico e Social 1973 Curitiba 

IPARDES 

Instituto de Tecnologia para o 

Desenvolvimento 1959 Curitiba 

LACTEC 

Museu de História Natural Capão da Imbuia 
1876 Curitiba 

MHNCI 

Instituto de Tecnologia do Paraná 
1940 Curitiba, Araucária, Jacarezinho, Maringá, 

TECPAR 

Quadro 2: Principais Instituições de Pesquisa do estado do Paraná, com grupos de Pesquisa cadastrados no CNPq, 2010. 

Fonte: Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil – censo 2010 (CNPq,2014) e sites das Instituições. 

Elaboração própria. 

 

A dinâmica dessas instituições se difere das analisadas anteriormente, visto que seu surgimento 

teve como objetivo a pesquisa científica e tecnológica, salvo alguns casos
13

. Sua consolidação se deu a 

partir dos anos 1940, com a criação do Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR), sendo esta uma 

importante instituição de pesquisa para o estado. 

Ressalta-se também a presença de duas importantes instituições públicas de pesquisa relacionadas 

à agricultura (EMBRAPA a nível nacional e IAPAR a nível estadual), visto que o Instituto Agronômico 

do Paraná possui o maior nível de abrangência, estando presente em dezenove municípios
14

. As demais 

instituições estão concentradas principalmente em Curitiba, destacando o Instituto Carlos 

Chagas/FIOCRUZ com pesquisas relacionadas à área da saúde, e os institutos de tecnologia LACTEC e 

pesquisas econômicas e sociais IPARDES. 

Dentre essas instituições apenas a LACTEC possui caráter privado, sendo as demais públicas, 

tanto estaduais (DEAP, IAPAR, IPARDES, MHNCI e TECPAR) quanto federais (EMBRAPA e 

FIOCRUZ/ICC). Assim, como visto nas instituições anteriores a importância da esfera pública, aqui 

também se observa tal fato, com relação a quase predominância de instituições públicas relacionadas à 

pesquisa no Paraná. 

Com relação aos seus grupos de pesquisa, suas atividades começaram por volta da década de 

1970, com destaque para os anos 2000, onde houve um aumento significativo de grupos de pesquisa 

cadastrados no CNPq. As atividades relacionadas ao ensino não são a prioridade nessas instituições, no 

que diz respeito a formação de recursos humanos a nível de graduação. Os cursos técnicos que possuem 

servem como forma de externalizar parte dos conhecimentos gerados internamente. 

Sendo esse o sistema de ciência e tecnologia identificado para o presente estudo, uma análise 

quantitativa e qualitativa sobre sua configuração é feita na próxima seção, onde são apresentadas: a 

                                                
13  O Arquivo Público do Paraná – que foi criado com o objetivo de reunir a memória impressa e manuscrita sobre a história e 

geografia do Paraná (PARANÁ, 2014c) e o Museu de História Natural Capão da Imbuia. 
14  O IAPAR possui sede em Londrina, dois pólos regionais de pesquisa, em Curitiba e Ponta Grossa, e nos demais municípios 

estão as estações experimentais (IAPAR, 2014). 



configuração dos grupos de pesquisas dessas instituições, a área de atuação e também a forma como se 

relacionam com o setor produtivo do estado. 

 

3 PADRÕES DE INTERAÇÃO ENTRE AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO E PESQUISA E AS 

EMPRESAS NO PARANÁ 

 

Nessa seção é feita uma análise quantitativa e qualitativa sobre os grupos de pesquisas das 

instituições de ciência e tecnologia citadas anteriormente, a fim de identificar padrões de interação entre o 

setor produtivo do Paraná com seu sistema de ciência e tecnologia. A análise quantitativa consiste na 

observação do comportamento dos dados, enquanto que para uma análise qualitativa, são feitas 

comparações entre o observado no estado do Paraná com o Brasil e demais unidades da federação. 

Os dados estão disponibilizados no Diretório de Grupos de Pesquisa no Brasil, e abrangem 

informações relevantes sobre a configuração da pesquisa no país e no estado do Paraná, como o total de 

grupos de pesquisa nas instituições, número de professores e estudantes envolvidos e a área do 

conhecimento que fazem parte. Para identificar os padrões de interação, a análise consiste nos grupos 

interativos, ou seja, que declararam possuir alguma relação de interação com organizações, empresas e 

demais instituições, evidenciando o tipo predominante de relacionamento existente no estado entre as 

instituições de ensino e pesquisa e as empresas. 

 

3.1 AS INSTITUIÇÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E SEUS GRUPOS DE PESQUISA 

 

Com a identificação das instituições de ensino e pesquisa do estado do Paraná, foi possível realizar 

análise sobre a configuração dos seus grupos de pesquisa, número de pesquisadores envolvidos e área do 

conhecimento de atuação. A Tabela 1 mostra a relação da quantidade de grupos de pesquisa por 

instituição, assim como os pesquisadores e estudantes envolvidos nas atividades desses grupos. 
 

Tabela 1: Instituições de Ensino e Pesquisa no Paraná que possuem grupos de pesquisa cadastrados no CNPq e o nº de 

pesquisadores e estudantes envolvidos, 2010. 

Instituição de Ensino e Pesquisa Grupos de Pesquisa Pesquisadores Estudantes 

UEL 425 2.486 2.670 

UFPR 423 3.566 6.103 

UEM 295 2.089 2.561 

UTFPR 223 1.547 1.801 

UNIOESTE 157 1.205 1.251 

UEPG 147 875 1.253 

UNICENTRO 105 997 642 

PUC-PR 98 742 1.482 

UENP 69 317 510 

UNESPAR 43 314 237 

IAPAR 35 370 112 

UNIPAR 34 143 263 

UTP 29 273 166 

CESUMAR 26 127 234 

UNOPAR 22 215 257 

EMBRAPA 21 278 97 

LACTEC 21 154 51 

Demais Instituições 91 523 579 

TOTAL 2.264 16.221 20.269 

Fonte: Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil – censo 2010 (CNPq, 2014). 

Elaboração própria. 

Nota: Em geral, há dupla contagem nas estatísticas referentes a recursos humanos (pesquisadores, estudantes), tendo em vista 

que o indivíduo que participa de n grupos de pesquisa foi computado n vezes. 

 

De acordo com os dados do CNPq referentes a 2010, havia no Paraná 2.264 grupos de pesquisa 

distribuídos nas mais diferentes áreas do conhecimento. Isso representava 36% dos grupos na região sul e 

8,23% do total dos grupos do país. No ranking nacional o Paraná se encontrava em quinto lugar, ficando 



atrás dos estados de São Paulo (6.359 grupos, ou 23,1% dos grupos de pesquisa no Brasil), Rio de Janeiro 

(3.313 grupos, ou 12%), Minas Gerais (2.848 grupos, ou 10,3%) e Rio Grande do Sul (2.677 grupos, ou 

9,7%). (CNPq, 2014). 

Com relação ao pessoal envolvido nesses grupos, haviam 16.221 pesquisadores e 20.269 

estudantes
15

. Em média, no estado, cada grupo de pesquisa contava com 7,2 pesquisadores e 8,9 

estudantes. Fazendo um comparativo, no Brasil havia, em 2010, um total de 205.445 pesquisadores e 

238.855 estudantes que faziam parte das pesquisas realizadas nas instituições de ensino e pesquisa, o que 

conferia uma média nacional de 7,5 pesquisadores e 8,7 estudantes por grupo. Com relação aos estados 

brasileiros, novamente o Paraná fica com a quinta posição, atrás de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 

Gerais e Rio Grande do Sul. Juntos esses estados concentram mais de 60% do pessoal envolvido nas 

pesquisas das instituições de ensino e pesquisa do país, indicando que há uma desigualdade regional 

muito forte quanto à pesquisa realizada no Brasil. 

No Paraná, quando analisado pelas instituições, existe uma grande centralização da pesquisa 

realizada nas universidades públicas, vista através da concentração dos grupos de pesquisa. Cerca de 67% 

dos grupos presentes no estado em 2010 eram de cinco universidades públicas, federais e estaduais. Isso 

mostra, também, que o ensino está intimamente relacionado com a pesquisa, sendo que a formação de 

recursos humanos em nível de graduação contribui para o avanço da pesquisa científica e tecnológica no 

estado. 

Da mesma forma como foi apontado nos outros estados brasileiros, a importância das 

universidades públicas para a formação de seus sistemas de ciência e tecnologia também ocorre no 

Paraná, visto a concentração dos grupos de pesquisa nessas instituições. Essa característica demonstra 

que, para o estado do Paraná, assim como para as demais unidades da federação, as instituições de ensino 

superior públicas possuem grande peso na formação dos seus sistemas de inovação. 

Quando a análise compreende as grandes áreas do conhecimento, conforme mostrado na Tabela 2, 

nota-se que no estado do Paraná existe uma predominância dos grupos relacionados às ciências humanas 

(com 415 grupos ou 18,3%), ciências da saúde (com 325 grupos ou 14,4%), ciências agrárias (308 grupos 

ou 13,6%) e engenharias (307 grupos ou 13,6%), sendo menos expressiva na área de linguística, letras e 

artes. No entanto, não existe uma concentração muito acentuada de grupos em determinadas áreas, pois a 

distribuição se dá de maneira homogênea, fato que contribui para a geração e difusão de conhecimento 

em todas as áreas e também para as necessidades do setor produtivo. 

 
Tabela 2: Distribuição dos grupos de pesquisa no Paraná e no Brasil, de acordo com as grandes áreas de conhecimento, 

2010. 

Grande Área do Conhecimento 

Nº de Grupos segundo CNPq 

Paraná Brasil 

Nº Grupos 
% em relação ao 

total PR 
Nº Grupos 

% em relação ao 

total BR 

Ciências Humanas 415 18,3 5.387 19,6 

Ciências da Saúde 325 14,4 4.573 16,6 

Ciências Agrárias 308 13,6 2.699 9,8 

Engenharias 307 13,6 3.548 12,9 

Ciências Sociais Aplicadas 292 12,9 3.438 12,5 

Ciências Exatas e da Terra 253 11,2 2.934 10,7 

Ciências Biológicas 240 10,6 3.108 11,3 

Linguística, Letras e Artes 124 5,5 1.836 6,7 

TOTAL 2.264 100 27.523 100 

Fonte: Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil – censo 2010 (CNPq, 2014). 

Elaboração própria. 

 

A distribuição relativa dos grupos de pesquisa no Paraná se configura, dessa maneira, de forma 

bastante parecida com a do Brasil. A maior diferença está na área de ciências agrárias, que é 

relativamente mais predominante no estado paranaense que no país – sendo que 13,6% dos grupos do 

                                                
15  Observa-se que, por questões metodológicas, pode haver dupla contagem quanto ao número de pesquisadores e estudantes 

envolvidos, pois os mesmos podem participar de um ou mais grupos de pesquisa, na mesma instituição. 



Paraná são desta área, contra 9,8% do Brasil. Isso ocorre, em grande parte, devido a importância que a 

agricultura possui para a economia do estado. 

De um modo geral, as atividades de pesquisa relacionadas aos grupos estão concentradas nas 

universidades públicas estaduais e federais presentes no estado. Como mostra a Tabela 2, a distribuição 

desses grupos quanto à área do conhecimento pode ser considerada homogênea no estado, quando 

comparado ao total do Brasil. 

Portanto, o sistema de ciência e tecnologia do Paraná, a princípio, é caracterizado pela grande 

participação de instituições públicas, principalmente na área de ensino e pesquisa. A importância das 

universidades estaduais públicas se verifica tanto pelo ensino, devido a grande abrangência pelos 

municípios do estado, quanto pela pesquisa, despontando como as instituições que mais realizam 

atividades de pesquisa, ao comparar a quantidade de grupos de pesquisas com as demais instituições, 

universidades e faculdades. 

Com relação às áreas do conhecimento da pesquisa, a distribuição dos grupos no estado do Paraná 

é mais homogênea se comparada ao Brasil, sendo que a maior diferença encontrada foi nas ciências 

agrárias, mais expressiva no sistema paranaense que no país. A explicação está na própria construção 

histórica do estado, que foi substancialmente agrícola até meados dos anos de 1960-1970, assim como 

apontou o estudo feito por Passos (1999) e Padis (1981). Dessa forma, muitos institutos de pesquisa 

fundados no estado são voltados a essa área. 

Cabe averiguar, no entanto, se o conhecimento produzido por essas instituições de ciência e 

tecnologia está sendo utilizado pelo setor produtivo, através da identificação das relações de interação em 

suas diferentes tipologias e objetivos. Para isso, são considerados os grupos que declararam possuir algum 

relacionamento com demais organizações. 

 

3.2 OS GRUPOS INTERATIVOS DAS INSTITUIÇÕES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

PARANAENSES 

 

Ao analisar a base de dados do CNPq, que desde o ano de 2002 conta com informações sobre os 

grupos interativos, percebe-se que houve no Brasil um crescimento expressivo dos grupos que possuem 

interação, saltando de 1.279 em 2002 para 3.506 em 2010, média de crescimento anual
16

 de 11,9%. 

Comparando com a evolução do total de grupos de pesquisa, que nesse período teve taxa de crescimento 

médio de 6,8%, se observa que ao longo desse tempo o grau de interação entre universidade-empresa 

aumentou no Brasil. (CNPq, 2014). 

Para o estado do Paraná não foi diferente: enquanto que a quantidade total de grupos apresentou 

um aumento médio de 8,68% entre 2002 e 2010, dos grupos interativos esse crescimento foi mais 

expressivo (de 14% de crescimento médio anual), acima da média nacional. Esse comportamento também 

pode ser observado nos demais estados brasileiros – exceto em Roraima e Maranhão, onde o total de 

grupos apresentou taxas médias de crescimento superiores ao aumento médio dos grupos interativos, o 

que pode ser explicado que nessas unidades da federação o total de grupos de pesquisa presentes é muito 

pequeno, tanto no total quanto nos interativos. Isso demonstra uma mudança no panorama nacional 

quanto à interação universidade-empresa, visto desde 2002. 

Importantes estados brasileiros apresentaram esse comportamento, sendo seguido pelo Paraná, que 

mostra que além da criação de novos grupos de pesquisa nas instituições, muitos dos grupos já existentes 

passaram a interagir mais com empresas e organizações fora do ambiente acadêmico. Esse é um ponto 

positivo para o Brasil no que concerne ao fortalecimento do seu sistema de inovação, visto a importância 

que a relação universidade-empresa possui para o mesmo. 

No que se refere ao estado do Paraná e a composição dos seus grupos interativos, a  

Tabela 3 evidencia a relação dos grupos de pesquisa identificados e os grupos interativos, as 

respectivas organizações
17

 e o número de interações (que representa o número de empresas que se 

                                                
16  A metodologia para calcular o crescimento médio anual consiste na fórmula ((Valor final/valor inicial)^1/n)-1. 
17  As instituições de ensino e pesquisa são do estado do Paraná. Já com relação às organizações, essas podem ser paranaenses 

ou dos demais estados brasileiros, no entanto, a participação das empresas paranaenses é a grande maioria. 



relacionam com cada grupo de pesquisa), para as instituições de ensino e pesquisa presentes no estado do 

Paraná. 

 
Tabela 3: Número de grupos de pesquisa, total e interativos, organizações e número de interações de empresas por 

grupos de pesquisa interativos, por instituição de ensino e pesquisa – Paraná, 2010. 

Instituição Ensino e 

Pesquisa 
Grupos 

Grupos com 

interação 

Grupos com 

interação (%) 
Empresas 

Nº interações: 

Empresas/Grupos 

interativos 

UFPR 423 84 19,9% 168 2,00 

UTFPR 223 37 16,6% 96 2,59 

UEL 425 36 8,5% 49 1,36 

UEM 295 25 8,5% 57 2,28 

PUC-PR 98 19 19,4% 42 2,21 

UNIOSTE 157 18 11,5% 57 3,17 

UEPG 147 14 9,5% 31 2,21 

UNICENTRO 105 14 13,3% 28 2,00 

LACTEC 21 8 38,1% 36 4,50 

UNINGA 9 8 88,9% 4 0,50 

Embrapa 21 7 33,3% 22 3,14 

IAPAR 35 6 17,1% 15 2,50 

UNESPAR 43 5 11,6% 5 1,00 

FIOCRUZ/RJ 7 4 57,1% 7 1,75 

UNOPAR 22 4 18,2% 8 2,00 

TECPAR 6 3 50,0% 5 1,67 

UNIBRASIL 12 3 25,0% 3 1,00 

UENP 69 2 2,9% 4 2,00 

CESUMAR 26 1 3,8% 2 2,00 

UNIFAE 2 1 50,0% 1 1,00 

UNIPAR 34 1 2,9% 7 7,0018 

UP 2 1 50,0% 1 1,00 

UTP 29 1 3,4% 4 4,00 

Demais Instituições 37 0 0,0% 0 0,00 

TOTAIS 2248 302 13,4% 652 2,16 

Fonte: Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil – censo 2010 (CNPq, 2014). 

Elaboração própria. 
Nota: Pode haver dupla contagem no total de organizações, visto que uma mesma organização pode se relacionar com mais de 

um grupo de pesquisa. 
 

De um total de 2.248 grupos de pesquisa identificados, apenas 302 declararam possuir algum 

relacionamento com outras organizações, conferindo uma participação de grupos interativos de 13,4% do 

total. No Brasil, essa relação é menor, sendo que dos 27.523 grupos, 12,7% possuem interações com 

demais organizações. Mesmo visto a crescente evolução dos grupos interativos no Brasil, esse percentual 

ainda se encontra baixo. Nos estados brasileiros, os maiores índices de interação estão em Santa Catarina 

(com 18,9% dos seus grupos sendo interativos), Goiás (17,4%) e Pernambuco (16,6%). Estados que são 

destaques em ciência e tecnologia, como São Paulo e Rio de Janeiro, apresentaram índices de interação 

menores que o estado paranaense e que a média do Brasil, com 11,8% e 10,8%, respectivamente, do total 

dos seus grupos com interação em 2010. (CNPq, 2014). Desse modo, considerando as relações de 

interação dos grupos de pesquisa, o estado do Paraná se encontra numa posição que vai ao encontro à 

configuração do país, um pouco acima da média nacional. 

Já dentre as instituições paranaenses, tem destaque as universidades públicas federais UFPR e 

UTFPR e as estaduais UEL e UEM, por possuírem mais de 60% dos grupos com interação do estado. Nas 

universidades federais, o grau de interação é superior a média do estado, enquanto que as estaduais 

                                                
18  O único grupo de pesquisa interativo da UNIPAR faz pesquisas relacionadas à área da saúde, mais precisamente 

desenvolvimento e análise de medicamentos, sendo que apresenta interações com sete diferentes organizações, por isso 

apresenta uma média de interações superior às demais instituições.  



mostraram índices inferiores, ou seja, dos grupos criados nessas instituições, é maior a relação de 

interação com o setor produtivo daqueles provenientes das universidades federais, enquanto nas estaduais 

a pesquisa é mais interna à instituição. Vale ressaltar que, apesar de algumas universidades particulares 

apresentarem altos índices de interação, a quantidade total dos seus grupos de pesquisa é baixa, assim 

como dos grupos interativos, se comparado com o total do estado. Já nas instituições de pesquisa 

(LACTEC, FIOCRUZ, Embrapa, IAPAR, TECPAR), a média de interação dos seus grupos é superior às 

universidades, como pode ser observado na tabela anterior. 

Com relação às organizações com quem são interativos os grupos das instituições paranaenses, em 

2010 os grupos declararam relacionamento com 652 organizações, conferindo uma média de 2,16 

empresas por grupo. As instituições de pesquisa possuem os maiores números de interação, ou seja, cada 

grupo se relaciona, em média, com três organizações, o que demonstra a importância dessas instituições 

no estado do Paraná. 

Por questões metodológicas da base de dados do CNPq, observa-se que pode existir a dupla 

contagem quanto ao número de organizações interativas com os grupos. Quando analisados os dados para 

o total do estado, sem desagregar por instituição, o número de organizações diminui para 506 (conferindo 

assim uma densidade de interação igual a 1,67), indicando que no estado há empresas que se relacionam 

com mais de uma instituição de ciência e tecnologia presentes no Paraná, e mostra que as empresas 

buscam interagir com mais de uma única instituição o que aumenta seu campo de fontes de informação 

para a empresa.  

Em média, para o Brasil, essa relação se encontra em 1,69 empresas por grupo, estando dessa 

forma o estado paranaense muito próximo do nível nacional. Os estados de São Paulo, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul estão com uma média pouco superior, em torno de 1,80 empresas por grupo. Dessa 

forma, comparando com o Brasil e com demais estados, o comportamento dos grupos de pesquisa 

interativos paranaenses está em convergência. 

Quando analisados os grupos interativos por grande área do conhecimento, há um comportamento 

diferenciado entre os grupos de pesquisa, como é possível verificar na Tabela 4. Mesmo sendo expressiva 

no estado a presença de grupos das áreas de humanas, são nas engenharias e nas agrárias onde há o maior 

número de grupos interativos. 

 
Tabela 4: Número de grupos de pesquisa interativos, organizações e número de interações de empresa por grupo de pesquisa 

interativo, por grande área do conhecimento – Paraná e Brasil, 2010. 

Grande Área do 

Conhecimento 

PARANÁ BRASIL 

Grupos Empresa 
Nº interações: 

Empresa/Grupo 
Grupos Empresas 

Nº interações: 

Empresa/Grupo 

Engenharias 86 178 2,07 1.068 1.934 1,81 

Agrárias 88 178 2,02 707 1.266 1,79 

Biológicas 32 64 2,00 352 528 1,50 

Saúde 23 40 1,74 430 588 1,37 

Ex. e da Terra 33 57 1,73 343 601 1,75 

Humanas 12 18 1,50 235 389 1,66 

Soc. Aplicadas 26 39 1,50 328 540 1,65 

Ling. Letras e Artes 2 3 1,50 43 56 1,30 

Fonte: Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil – censo 2010 (CNPq, 2014). 

Elaboração própria. 
 

Para o estado do Paraná, os grupos das engenharias e das agrárias são os mais representativos 

quanto à interação com as empresas, somando mais de 57% do total dos grupos interativos paranaenses. 

Isso mostra a força que essas áreas do conhecimento possuem no estado, para a criação e difusão do 

conhecimento. No Brasil também se destacam essas duas grandes áreas do conhecimento, sendo que nas 

engenharias há um total de 1.068 grupos e nas ciências agrárias são 707 grupos interativos, porém com 

número de interações relativamente menor. 

Na relação universidade-empresa, em geral a interação por grupo é maior no Paraná se comparada 

com o Brasil, quando analisados algumas áreas do conhecimento. Nas áreas de engenharias e agrárias no 

estado, são 2,07 e 2,02 empresas por grupos, respectivamente. Já a nível nacional esse índice é menor: 



cerca de 1,81 empresas por grupo das engenharias; e 1,79 empresas por grupo nas ciências agrárias. Outro 

destaque para o estado do Paraná são os grupos das áreas de ciências biológicas e das ciências da saúde, 

onde apresentaram número de interação relativamente maior quando comparado ao Brasil. Isso mostra 

que, de modo geral, os grupos de pesquisa interativos do Paraná possuem uma rede de relacionamentos 

com empresas e organizações mais abrangente quando comparados com a média nacional. 

A interação entre grupos de pesquisa e as empresas e demais organizações possuem diferentes 

intensidades de fluxo de informações, dependendo da finalidade da interação e também da área a qual faz 

parte o grupo. A base de dados do Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq dispõe também de 

informações sobre os tipos de relacionamento mais relevantes nessas interações. Através desses dados foi 

possível identificar de que forma ocorre a troca de informações entre os grupos e as empresas. 

O significado de cada tipo de relacionamento não é fornecido pelo CNPq, no entanto uma 

interpretação pode ser encontrada em Righi e Rapini (2011), os quais destacam que existem 

relacionamentos onde não há uma produção e troca de informações entre grupos e parceiros. Exemplo 

disso são atividades de consultoria técnica, marcada pela solução de problema prático ou diagnóstico de 

problemas e gargalos que dificultam o crescimento da empresa; e fornecimento de insumos materiais (que 

pode ser tanto do grupo para as atividades da empresa quanto da empresa para atividades do grupo), 

caracterizado apenas pela troca de materiais. 

Outras formas de relacionamento em que se observam produção e troca de conhecimentos são as 

transferências de tecnologias, tanto da empresa para o grupo quanto desenvolvida pelo grupo para a 

empresa; as atividades de engenharia, como desenvolvimento de produtos e equipamentos em conjunto; 

treinamento de pessoal, que pode envolver participação em cursos e desenvolvimento de dissertações e 

teses; e desenvolvimento de softwares. Nesses tipos de relacionamentos existe um propósito final, 

geralmente algum material, produto ou equipamento, que pode ser fornecido ou produzido por alguma 

das partes, visando atender a necessidade do grupo ou da empresa. (RIGHI e RAPINI, 2011). 

Por fim, como sugeriram Righi e Rapini (2011), há os relacionamentos caracterizados por uma 

relação mais intensa de produção e troca de conhecimentos, como as pesquisas científicas. Essas são 

divididas em dois grupos: aquelas com uso imediato dos resultados e aquelas em que não há a 

consideração do uso imediato dos resultados da pesquisa. No primeiro caso estão as situações onde um 

grupo de pesquisa é contratado por uma empresa ou organização para solucionar algum problema 

específico ou desenvolver algum produto em conjunto com seus pesquisadores. Essas relações podem ter 

uma curta duração de tempo, mas a produção e a troca de conhecimentos são mútuas e muito intensas. 

(RIGHI e RAPINI, 2011). 

No segundo caso, onde a pesquisa realizada não tem o propósito de uso imediato dos resultados, a 

parceria firmada tem como objetivo desenvolver novas linhas de pesquisa, utilizando conceitos da 

pesquisa básica e assim contribuir para o avanço da ciência. “[...] Pode-se afirmar que é o de 

relacionamento no qual mais se observa a produção e a troca de conhecimento entre os parceiros; requer 

um maior prazo;”. (RIGUI e RAPINI, 2011, p. 50). 

Dessa forma, considerando os tipos de relacionamentos existentes nas interações entre grupos e 

empresas, o Gráfico 1 mostra os relacionamentos predominantes nessas interações, declarados pelos 

grupos de pesquisa das instituições de ensino e pesquisa do estado do Paraná.  

 

 



 
Gráfico 1: Tipo de relacionamento mais predominante nas relações entre os grupos de pesquisa e as empresas ou organizações, 

por fluxo de informação – Paraná, 2010. 

Fonte: Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil – censo 2010 (CNPq, 2014). 

Elaboração própria. 

 

Possui destaque os relacionamentos referentes à pesquisa científica do grupo para a empresa, 

sobretudo aquela de uso imediatos dos resultados: mais de 30% dos relacionamentos firmados são desse 

tipo. A transferência de tecnologia do grupo para a empresa e a pesquisa sem uso imediato dos resultados 

aparecem em seguida, representando 15,2% e 13,6% dos relacionamentos, respectivamente. Com relação 

ao fluxo de informação empresa-grupo, ou seja, provenientes da empresa para o grupo parceiro, 

predomina a relação de fornecimentos de insumos materiais. 

Dos grupos de pesquisa interativos no estado em 2010, a grande maioria dos relacionamentos 

corresponde a interações onde há produção e troca de conhecimento entre os parceiros, em atividades que 

envolvem P&D, sendo destacada pela teoria como uma importante atividade para a inovação. Apesar do 

percentual de grupos de pesquisa interativos ser baixo, cerca de 13% do total, daqueles que interagem 

mostram que o principal relacionamento está concentrado em atividades de P&D desenvolvido nas 

instituições de ensino e pesquisa. Essa troca de informação entre sistema de ciência e tecnologia e sistema 

produtivo é importante para o fortalecimento do sistema de inovação no estado do Paraná, mesmo ainda 

ocorrendo com uma pequena parcela dos grupos identificados. 

Quando desagregadas as informações do tipo de relacionamento por área do conhecimento, se 

verifica que determinados tipos de interações são mais frequentes em determinadas áreas das ciências. 

Observa-se também que atividades de pesquisa científica são mais incidentes nos grupos das áreas de 

engenharias e agrárias. (CNPq, 2014). 

As atividades de engenharia e desenvolvimento de software estão mais concentradas nos grupos 

das engenharias. Para as ciências sociais, além da pesquisa científica, possuem destaque os serviços de 

consultoria, que são importantes para as inovações gerenciais e de marketing realizadas dentro das 

empresas. Nas ciências agrárias predominam as pesquisas científicas e transferências de tecnologias. Isso 

indica que as relações entre grupos e parceiros possuem dinâmica própria dependendo da área de atuação, 

pois as tecnologias empregadas e as demandas dos setores são diferentes. (CNPq, 2014). 

Como apontado pela abordagem teórica aqui utilizada, a importância das universidades e institutos 

de pesquisa se vê pela grande capacidade das mesmas em gerar novo conhecimento científico e 

tecnológico, através das suas atividades de ensino e pesquisa. No estado do Paraná, as atividades de P&D, 
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essenciais ao processo inovativo, se configuram como a principal forma de interação entre os grupos de 

pesquisa dessas instituições com demais organizações e empresas. Esse comportamento também é 

predominante quando se observa o cenário nacional de interações universidade-empresa, e também nas 

demais unidades da federação. (CNPq, 2014). 

Desde o ano de 2002 as atividades de pesquisa científica e transferência de tecnologias sempre 

predominaram nas relações universidade-empresa no Paraná (CNPq, 2014). Alguns tipos de 

relacionamentos perderam espaço nas interações, como atividades de engenharia do grupo para o parceiro 

e o fornecimento de insumos do grupo para o parceiro, indicando que atividades relacionadas a P&D é a 

principal busca de trocas de conhecimentos entre sistema de ciência e tecnologia e empresas, no Paraná. 

Nos demais estados brasileiros, além da também predominância das atividades de pesquisa científica e 

transferência de tecnologias nas interações, outra atividade de destaque, principalmente em São Paulo, 

Rio de Janeiro e Minas Gerais, é a consultoria prestada pelo grupo para a empresa. Essa atividade, apesar 

de não se enquadrar na tipologia de P&D, é importante para melhorar os processos internos à firma, sendo 

também considerada uma inovação implementada pelas empresas.  

Portanto, se configuram os padrões de interação entre as empresas e as instituições de ciência e 

tecnologia no Paraná, analisados a partir da interação existente entre os grupos de pesquisa das 

instituições com as empresas.   

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As constatações auferidas sobre essa análise da produção e difusão do conhecimento das 

instituições de ensino e pesquisa mostraram que as interações com o setor produtivo envolvem projetos 

conjuntos, produção e difusão do conhecimento para ambas as partes e a busca de soluções para 

problemas enfrentadas pelas empresas. No entanto, e sendo característica não apenas para o estado, mas 

sim uma constatação nacional, essa participação é muito pequena quando considerado o universo total das 

empresas. Com relação aos grupos de pesquisa interativos, se viu no Paraná um crescimento expressivo 

daqueles que possuem interação com o setor produtivo, movimento também observado nas demais 

unidades da federação e para a média nacional. 

No Paraná, as universidades possuem grande destaque entre as instituições de ensino e pesquisa 

do estado, com relação aos seus grupos de pesquisa interativos. As atividades de interação mais 

expressivas foram aquelas relacionadas à P&D, ou seja, produção científica de novo conhecimento, sendo 

repassadas às organizações com as quais mantinham interação. Esse papel da universidade, destacado 

pela abordagem de sistema de inovação, pode ser percebida para o estado do Paraná, sendo as 

universidades e institutos de pesquisa importantes instituições que fazem parte do sistema de inovação 

paranaense, contribuindo para o fortalecimento do mesmo. 

A evolução positiva observada com relação ao aumento expressivo dos seus grupos de pesquisa 

interativos indica que o sistema de ciência e tecnologia, e especialmente as universidades presentes no 

estado, estão externalizando o conhecimento científico e tecnológico através das parcerias com o setor 

produtivo. Esse fato, quando analisado sob a ótica da hélice tríplice, mostra que essa evolução é 

importante no sentido do papel que as instituições de ensino e pesquisa possuem para o estado do Paraná, 

sendo também protagonistas do desenvolvimento econômico do estado. Outro ponto fundamental é a 

posição do Paraná com relação ao seu sistema de ciência e tecnologia, estando entre os principais estados 

do país. Mesmo sendo baixa a relação dos grupos interativos e das empresas que interagem, o 

comportamento observado no estado corresponde ao do Brasil e em algumas unidades da federação. 

Se analisar o sistema de ciência e tecnologia do Paraná sob a perspectiva da abordagem de 

insumo-produto, o insumo (conhecimento científico e tecnológico das instituições) está dado, tendo na 

integração com as empresas a geração do seu produto. O resultado, sendo as inovações introduzidas pelo 

setor produtivo, impulsiona o desenvolvimento econômico do estado, conforma apontado pela teoria 

schumpeteriana. Nesse sentido, o sistema de ciência e tecnologia paranaense possui perspectivas 

positivas, sendo necessário analisar de que forma interações com as universidades, institutos de pesquisa 

e demais elementos do ambiente externo a firma influenciam na capacidade inovativa das mesmas. 
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