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RESUMO
Uma das finalidades da Lei da Inovação foi instituir mecanismos intermediadores no
processo de gestão tecnológica nas universidades brasileiras: as Agências de Inovação.
Essas estruturas são o campo deste estudo, partindo do pressuposto de que seus portais na
internet contribuem para a disseminação da cultura da propriedade intelectual entre seus
públicos. O objetivo é analisar e comparar os portais de internet das agências três
universidades públicas brasileiras: USP, Unicamp e UFSCar, selecionadas pela relevante
participação nacional em produção científica e depósito de patentes. O estudo de caso
explanatório possui caráter múltiplo e comparativo e abordagem qualitativa. A análise dos
três portais permite verificar que, considerando os critérios avaliados, o da Agência Inova
Unicamp foi considerado o de melhor elaboração e navegabilidade, enquanto o portal da
Agência da UFSCar indica ser o que mais necessita de melhorias. A expectativa é que o
resultado contribua para a maior percepção dessas universidades quanto à necessidade de
adequar permanentemente seus canais de comunicação no processo de gestão de
propriedade intelectual, ajudando assim a cumprir seu papel no desenvolvimento nacional.

Palavras-chave: gestão tecnológica na universidade; comunicação organizacional;
agências de inovação.

Introdução

A geração de informação científica e tecnológica é base para o desenvolvimento de
produtos e processos e envolve: a comunidade acadêmica, que pode enxergar nessas
ocasiões uma oportunidade para dar visibilidade às suas pesquisas ou mesmo para obter
retorno financeiro; o mercado, através de conglomerados que lutam para sobreviver em um
ambiente onde o ciclo do produto é cada vez mais curto e a apropriação do conhecimento se
torna um diferencial; o governo, que destina recursos do erário público para o
desenvolvimento dessas pesquisas e tem o papel de incentivar a cultura da inovação; a
sociedade que, através do sistema tributário, financia essas instituições. A heterogeneidade
cultural evidente na relação entre esses atores potencializa ainda mais os conflitos.
No Brasil, ao contrário do observado em países desenvolvidos, as universidades
públicas são responsáveis pela maior parte dos depósitos de patentes. Para operacionalizar
esse trâmite, contam em sua estrutura com escritórios voltados à gestão tecnológica,
denominados Agências de Inovação. Essas agências são regulamentadas pela Lei
10.973/2004 (Lei da Inovação), e tem como objetivo de atuar na intermediação dos
processos de inovação e transferência tecnológica e difundir a cultura da propriedade
intelectual.
A literatura apresenta diversos estudos sobre o funcionamento e a atuação dessas
agências. Estrutura, sistema de partilha, legislações e desempenho já foram pesquisados nas
principais universidades brasileiras. O presente estudo de caso empírico, explanatório e
comparativo, tem como tema a comunicação no processo de gestão tecnológica na
universidade pública e visa à análise comparativa de um conjunto de elementos presentes
nos portais de internet desses núcleos. O objetivo geral é analisar e comparar o conteúdo
desses portais, partindo do pressuposto que sua atuação tem contribuído para a melhoria da
comunicação entre a universidade e seus públicos de interesse, ajudando a difundir a
cultura da propriedade intelectual. Os objetos da pesquisa são os portais de internet das
agências de inovação das seguintes instituições: Universidade de São Paulo (USP),
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Federal de São Carlos
(UFSCar). A delimitação da pesquisa considerou a relevante participação dessas
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universidades no volume nacional de produção científica e de patentes depositadas.
Destacam-se no cenário brasileiro, em um paradoxo com a situação do país, que não
corresponde ao desempenho de outros países emergentes na relação produção científica por
registro de patentes.
A expectativa é que o resultado deste trabalho contribua para melhor entendimento
sobre o tema e para a melhoria da percepção das universidades públicas quanto à
necessidade de adequar permanentemente seus canais de comunicação no processo de
inovação tecnológica, ajudando assim a promover sua imagem e cumprir seu papel no
desenvolvimento científico e tecnológico da sociedade.

1. Conceituação

A inovação tecnológica compreende a introdução de produtos ou processos
tecnologicamente novos e melhorias significativas que tenham sido implementadas em
produtos e processos existentes. Considera-se uma inovação tecnológica de produto ou
processo aquela que tenha sido implementada e introduzida no mercado – inovação de
produto – ou utilizada no processo de produção – inovação de processo (OCDE, 2003). Ao
contrário da invenção ou criação pura, a inovação manifesta-se só nos casos em que a
invenção consegue impor-se no interior do sistema econômico, dando origem ao que o
processo de “destruição criadora” que, segundo Schumpeter (1985), ocorre por meio da
validação econômica no mercado.
O conceito de propriedade intelectual refere-se a toda criação intelectual
proveniente da mente humana que, pela possibilidade de poder transformar-se em bem
material, é protegido por lei. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)
classifica propriedade intelectual como: direitos autorais, direitos conexos, patentes,
desenhos industriais, marcas, indicações geográficas e cultivares. Dois princípios são
comuns a todos: os detentores da propriedade intelectual podem adquirir direitos sobre suas
obras; e os direitos sobre essas obras podem ser cedidos ou licenciados para terceiros
(GARNICA, OLIVEIRA e TORKOMIAN, 2006). A patente é o título de propriedade
temporário sobre o invento. Protege criações de Privilégio de Invenção (PI), com 20 anos
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de proteção, e de Modelo de Utilidade (MU), com 15 anos. Os pré-requisitos para
concessão de patente são: novidade. aplicação industrial e atividade inventiva. Para
concessão de uma patente no Brasil, é necessário realizar pedido de depósito no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI).
Nelson (1993) descreve Sistema Nacional de Inovação (SNI) como uma rede de
instituições públicas e privadas que interagem para promover o desenvolvimento científico
e tecnológico de um país. Inclui universidades, escolas técnicas, institutos de pesquisa,
agências governamentais de fomento, empresas de consultoria, empresas industriais,
associações empresariais e agências reguladoras, num esforço de geração, importação,
modificação, adaptação e difusão de inovações. Os países desenvolvidos possuem em geral
SNIs maduros, o que os torna capazes de permanecerem sempre na fronteira tecnológica
internacional.
No Brasil, o Sistema Nacional de Inovação (SNI) possui características que o difere
da maioria dos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE). Assemelha-se mais ao padrão de países como China, Itália e Espanha,
cujo percentual de investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em relação ao PIB
é significativamente menor. Para Pacheco (2003), isso se deve ao desequilíbrio entre o
investimento público e o privado em P&D, resultado do processo histórico do
desenvolvimento econômico do país. Stal e Fujino (2005) consideram que o Brasil está
aproximadamente duas décadas atrasado em relação aos países desenvolvidos na questão da
gestão tecnológica. Com algumas exceções, as universidades brasileiras não se dedicaram a
sistematizar a transferência de tecnologia ali gerada, e isso ocorreu por falta de definição de
procedimentos e diretrizes para as atividades cooperativas. Por ter optado, em um momento
anterior, pelo modelo linear de inovação, a política de gestão tecnológica brasileira
alcançou um índice de patentes muito aquém de sua participação na produção científica
mundial.

2. Gestão tecnológica na Universidade
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Nem sempre a atividade de pesquisa foi considerada como papel da universidade
que, por séculos, foi vista como local alheio aos acontecimentos sociais e econômicos. Na
Idade Média, a razão de existir da universidade era apenas a transmissão de conhecimento.
A “Primeira Revolução Acadêmica”, na virada do século XIX para o século XX,
caracterizou a interconectividade entre ensino e pesquisa, alterando a missão e o formato da
universidade para a construção de um novo projeto de Estado. O interesse do setor
produtivo no conhecimento gerado na universidade se tornou mútuo, pois, com a escassez
de recursos públicos destinados à pesquisa, a academia passou a contar com essa interação
de capital.
A “Segunda Revolução Acadêmica” surgiu dentro desse contexto onde, através da
propriedade intelectual, a pesquisa poderia culminar em um bem comercializável. Isso
estimulou a incorporação de novas atividades na universidade, como a criação de
incubadoras e o fomento ao empreendedorismo tecnológico. As universidades, além de
suas clássicas atividades de ensino e pesquisa, estão, portanto, cada vez mais incorporando
uma terceira atividade: a atuação em desenvolvimento econômico local e regional. Um
novo contrato social entre universidade e sociedade é elaborado, no qual o financiamento
público para a universidade está condicionado à sua contribuição direta para a economia. A
criação do Massachusetts Institute of Technology (MIT), em 1862, é considerada um marco
inicial dessa Segunda Revolução. Desde então, esse modelo passou a ser transferido para
outros centros universitários. (ETZKOWTIZ e LEYDESDORFF, 2004).
Alguns autores propuseram modelos para a relação entre universidade, governo e
mercado dentro da ótica da transferência de conhecimento. O sociólogo argentino Jorge
Sábato propôs o modelo denominado “Triângulo de Sábato”, onde o Estado é o principal
agente na articulação da infraestrutura de ciência e tecnologia para inovação. Essa
configuração foi apresentada graficamente como um triângulo apoiado numa base, em que
o governo ocupa o vértice superior e as instituições de pesquisa e empresas se situam nos
vértices da base. (TERRA, 2001). O modelo mais citado na literatura é o da Hélice Tripla,
proposto por Etzkowtiz e Leydesdorff (2000), modelo em espiral de inovação proposto
como alternativa ao modelo linear. A representação descreve o surgimento de parcerias que
envolvem cooperação entre universidade, indústria e governo. O modelo considera as
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relações recíprocas em diferentes estágios do processo de geração e disseminação do
conhecimento.

2.1. A Lei da Inovação e os Escritórios de Transferência de Tecnologia

A legislação sobre propriedade intelectual no Brasil é objeto de constante
atualização, que visa atingir um equilíbrio entre os interesses do inventor e da sociedade.
Um anteprojeto apresentado em 2001 na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia deu
os primeiros passos para a criação da nova legislação brasileira de propriedade intelectual.
A Lei 10.973/2004 (Lei da Inovação) foi regulamentada em 2005, com o propósito de
formalizar e concretizar a posição do governo com relação à gestão da política tecnológica
nas instituições. Visou também estimular a cooperação universidade-empresa e criar
ambientes propícios à inovação, regulamentando a distribuição de royalties, a participação
de pesquisadores públicos na iniciativa privada, utilização de laboratórios, entre outros.
Dentre as novidades da Lei da Inovação, destaca-se a criação de núcleos de inovação
tecnológica. (STAL E FUJINO, 2005).
Terra (2001) alega que a criação de organizações de interface para assistir, apoiar e
administrar o processo de transferência tecnológica (genericamente denominadas
Escritórios de Transferência de Tecnologia – ETT’s) foi uma resposta para as dificuldades
notadas na cooperação universidade-empresa. Segundo a Organização para a Cooperação
do Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2003), ETT’s são “organizações ou parte de uma
organização que ajudam, nas organizações públicas de pesquisa, a identificar a administrar
seus ativos intelectuais, incluindo a proteção da propriedade intelectual e transferindo ou
licenciando os direitos a terceiros visando a um desenvolvimento complementar”.
Os primeiros ETT’s foram estabelecidos nos Estados Unidos, na década de 1920.
Segundo Rogers, Takegami e Yin (2001), as Universidades de Winsconsin at Madison, de
Iowa, e o Massachusetts Institute of Technology (MIT) foram as primeiras a adotar essas
estruturas. A maioria das universidades criou seus ETT’s a partir da década de 1970. Mas
só na década seguinte, com o Bayh-Dole Patent and Trademark Amendments Act, o intenso
volume de recursos arrecadados pelas Universidades de Michigan e Standford favoreceu a
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multiplicação desses escritórios, que saltaram de 25 em 1980 para mais de 200 na década
seguinte. No Brasil, os ETT’s foram criados por determinação da Lei da Inovação, cujo
artigo 16 exige que esses núcleos existam e sejam consultados nos casos de pesquisa
passíveis de serem patenteadas. Com foco na estrutura, a legislação indicou a necessidade
de que as instituições científicas e tecnológicas disponham de Núcleo de Inovação
Tecnológica. Nas maiores instituições, são denominadas “agências de inovação”, porém a
terminologia “escritório de transferência de tecnologia” (ETT) é mais comum na literatura
internacional. Terra (2001) verifica que os ETT’s brasileiros são vistos como parte de um
sistema local de inovação, cujo funcionamento se dá dentro de uma estrutura acadêmica. A
formulação de políticas de C&T e a interação universidade-empresa-governo se
intensificaram com a atuação desses escritórios. Diversos estudos já foram realizados
nesses escritórios, conforme descrito a seguir.
Em pesquisa realizada nas universidades públicas do Estado de São Paulo (USP,
UNESP, UNICAMP, UNIFESP e UFSCar), Garnica (2007) identifica, em todas elas, a
percepção dos inventores e das empresas sobre a importância da existência de estruturas
que dêem suporte administrativo e jurídico ao processo de patenteamento nas instituições.
Brisolla et al. (1997) realizou estudo UNICAMP, cujo resultado apontou que, antes de criar
sua agência de inovação, mais da metade dos contatos entre o setor empresarial e a
universidade eram estabelecidos por iniciativa do primeiro; em apenas 3% desses contatos
houve a presença de um intermediário viabilizando a negociação. O mesmo trabalho
constatou que em mais da metade dos casos estudados, os contatos iniciais foram marcados
pela informalidade. A conclusão é que não havia nos mecanismos ligados à transferência de
tecnologia uma clara definição de seu papel na estratégia de pesquisa da universidade,
tampouco um consenso sobre quais tarefas estes mecanismos deveriam desempenhar.
Stal e Fujino (2007) destacaram o uso de portais de internet como ferramenta de
marketing pelas agências de inovação. Em geral, os sites das agências de universidades
estrangeiras possuem arquitetura cuidadosa e com informações voltadas ao interesse das
empresas. No Brasil, as agências procuram adotar políticas similares, porém tem maior
dificuldade por conta de diferenças culturais no diálogo entre a estratégia de marketing e os
inventores. Seus portais de internet em geral são hospedados no site da universidade, de
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difícil navegabilidade, sendo compreensível apenas para a comunidade interna. As
estruturas organizacionais são mais heterogêneas, tornando o acesso do usuário uma tarefa
árdua. Para superar essas dificuldades, a pesquisa de Stal e Fujino (2007) recomenda,
dentre outras ações, maior promoção da imagem positiva da universidade, visando
conquistar espaço na agenda de empresários e valorizar a pesquisa acadêmica.

3. A Comunicação no processo de inovação

Um estudo realizado na Polônia com 79 empresas, buscando identificar as
principais barreiras à transferência de tecnologia, concluiu que a falta de comunicação
relevante entre o setor de ciência e o setor industrial é a raiz de todas as dificuldades no
processo de transferência de tecnologia (JASINSKI, 2005). O problema também tem
origem cultural, na dificuldade em conseguir cooperação entre as instituições de P&D e as
empresas, onde a burocracia e a falta de regulamentação adequada são questões críticas.
A transferência e utilização de qualquer tecnologia envolvem, com frequência, um
conjunto de conhecimentos tácitos e implícitos que necessitam ser transferidos
simultaneamente. São, portanto, processos de comunicação interpessoal, compostos de
percepções residentes na mente humana (CYSNE, 2005). A fluidez da comunicação
contribui para o sucesso das inovações, pois garante que todos os esforços apontem numa
mesma direção. Isso requer como medida básica a criação e a manutenção de múltiplos
canais de comunicação abertos. Deve ser estimulada também a interação de indivíduos
localizados em diferentes organizações, através da complementação de canais verticais de
comunicação com canais horizontais e diagonais. Com a frequente necessidade das
organizações em recorrer a fontes externas de conhecimentos, o estabelecimento de acordos
de colaboração exige um estilo de gestão aberto e descentralizado que permita que a
comunicação se produza em todas as direções possíveis e se sirva de múltiplos canais.
Concluindo, uma eficaz comunicação interna é requisito indispensável para uma
comunicação externa adequada e produtiva (BARANÃNO, 2005). Para Terra (2001), o
modelo dinâmico da Hélice Tripla expressa grande densidade de fluxos de comunicação,

8

formação de redes e organizações entre academia, indústria e Estado. Isso mostra uma
grande capacidade de adaptação a um cenário em constantes mudanças.

4. Descrição do campo de estudo e análises individuais

4.1. Agência Inova Unicamp

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) se destaca entre as universidades
brasileiras por liderar o número de depósito de patentes nos últimos anos. Com uma postura
mais arrojada, é considerada a organização mais avançada do Brasil na gestão da
propriedade intelectual. Tal fato advém do perfil da instituição, bastante voltado à pesquisa
aplicada. Sua agressiva política de comercialização que conta com apoio de recursos
humanos qualificados na área comercial (STAL E FUJINO, 2007).
Criada em 1962, a Unicamp levou 22 anos para criar sua primeira instância voltada
para a gestão de propriedade intelectual. A partir da Portaria GR n. 147, a Comissão
Permanente de Propriedade Industrial, designada em 1984, zelava pelas criações
intelectuais, mas deixava de fora a atividade de transferência tecnológica. Em 1990, as
atividades da comissão foram incorporadas pelo Escritório de Transferência de Tecnologia
– ETT, que mais tarde passou a se chamar Escritório de Difusão e Serviços Tecnológicos –
EDISTEC. A Portaria GR n. 51 constituiu a INOVA – Agência de Inovação da Unicamp,
cujo objetivo específico é estabelecer uma rede de relacionamentos da universidade com a
sociedade, visando incrementar as atividades de ensino e pesquisa.
O portal da Agência Inova Unicamp demonstrou ser o mais bem estruturado dentro
da amostra. Com leiaute limpo e organizado, utiliza a ferramenta de tradução do Google
para disponibilizar as versões em inglês e espanhol que, apesar de alguns erros de sintaxe,
funciona de forma satisfatória e possibilita a alimentação das informações no site apenas
em português. Há interação com diversos sistemas internos, dentre os quais destacam-se a
ferramenta de busca de patentes da própria Agência e um sistema de apoio ao inventor.
A cultura de boa comunicação da Inova Unicamp fica evidente pela facilidade de
acesso da imprensa. O link com esse nome permite o cadastro para recebimento de
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novidades. Além disso, logo na página principal é possível visualizar plataformas de
notícias e calendário de eventos, todos com atualizações frequentes. Também atualizados
estão os dados sobre depósitos de patentes. A organização da informação é outro ponto
positivo. Toda a legislação está na mesma página, com os links funcionando para o
conteúdo integral. Há também um volume significativo de publicações de acesso livre,
como artigos, livros e relatórios, além de uma página com perguntas freqüentes. Estão
também disponíveis todos os conceitos de propriedade intelectual, bem detalhados, bem
como links para os principais bancos de patentes do Brasil e do mundo.
Como quesitos que carecem de melhoria, o principal é o acesso a partir do portal da
Unicamp. Não há nenhuma menção ao nome da agência na página principal da
Universidade, sequer o termo “inovação”. O link para o portal da Inova Unicamp está
dentro do menu “Empreendedorismo”. A Agência poderia também separar a informação de
interesse de sua comunidade interna daquela de maior interesse por parte dos empresários.
Apesar do visual limpo, o portal foge bastante da identidade visual da Unicamp e, ao
contrário de suas concorrentes, a Agência não expõe um slogan no cabeçalho de seu site.
Tal técnica publicitária permitiria melhor fixação das atividades da Agência.

4.2. Agência USP de Inovação

Criada em 1934, a Universidade de São Paulo (USP) é hoje a maior universidade
pública do país. É a maior responsável pela formação de doutores no Brasil, e figura em
alguns rankings mundiais como a melhor universidade brasileira. O Código da Propriedade
Intelectual, instituído em 1971, foi a primeira regulamentação da área, que deu origem, em
1986, ao GADI – Grupo de Assessoramento ao Desenvolvimento de Inventos, órgão
responsável pela gestão da propriedade intelectual. A Lei de Propriedade Industrial, de
1997, substituiu a resolução 3.428/1988. Em 2004, através da Resolução 5.175/2005, foi
criada a Agência USP de Inovação, que incorporou as atividades do GADI. A Agência,
vinculada a Pró-Reitoria de Pesquisa, é dividida em pólos, um em cada campi, que são
integrados às Comissões de Pesquisa e Cultura e Extensão Universitária das Unidades de
Ensino.
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A Agência USP de Inovação teve em seu portal a preocupação de disponibilizar
informações em inglês, no entanto, apenas uma pequena parte do site foi traduzida em um
folheto formato PDF, sem links. Esse mesmo formato é explorado na divulgação das
tecnologias, onde cada uma tem seu próprio folheto, com texto e ilustrações. Os conceitos
da área são detalhadamente explicitados e bem organizados, cada um com um roteiro
definido no formato “passo-a-passo”. A Agência coloca dados atualizados sobre seus
depósitos de patentes, ilustrados graficamente, e mantém links para as principais
legislações sobre propriedade intelectual e bases de patentes mundiais. A exemplo de suas
concorrentes, mantém uma base das próprias patentes, com o devido campo de busca.
Um dos pontos positivos que merecem destaque é a segmentação da informação,
divida entre “Para a comunidade USP” e “Para empresa”, o que mostra a preocupação da
instituição com as peculiaridades de seu público. O acesso ao portal da Agência pelo site da
USP também é facilitado pela existência do link “Inovação tecnológica” no menu da página
principal. O site segue a identidade visual do portal da USP, e contém em seu cabeçalho o
slogan da Agência: “Construindo pontes entre os desafios da sociedade e a criatividade
USP”. Em termos de navegabilidade, fica a desejar o menu em formato flash, que não
funciona perfeitamente em todos os navegadores.
A falta de uma plataforma de notícias e de um calendário de eventos são aspectos
negativos que merecem atenção, bem como a ausência de uma página de contato
direcionada para a imprensa. Os próprios eventos listados no site estão bem desatualizados,
e os links para as legislações estão fragmentados, espalhados em páginas diferentes. Outros
elementos que seriam desejáveis estão relacionados às redes sociais, que o portal não
menciona, e uma página de perguntas freqüentes. Entretanto, foi constatada como fato mais
grave a existência de alguns links “quebrados”, dentre eles o “Fale conosco”.

4.3. Agência de Inovação da UFSCar

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), fundada em 1968, tem potencial
no desenvolvimento de novos materiais. As atividades de ETT desde 1992 eram feitas pela
Divisão
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de

Apoio

Institucional
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico – FAI. A Portaria GR n. 627/03 regulamenta
internamente a gestão de propriedade intelectual. Prevê que os direitos de propriedade
industrial gerados pelo seu corpo acadêmico são da universidade, e arca integralmente com
os cursos do processo de patenteamento.
A Agência de Inovação da UFSCar tem, dentre as três analisadas, o portal que mais
carece de melhorias. Os aspectos positivos devem ser valorizados, como a existência de
plataforma de notícias e calendário de eventos na página principal. Há também a
possibilidade de cadastro de e-mail para recebimento de novidades, e o recurso de vídeos é
amplamente utilizado para divulgação das tecnologias. Assim como suas concorrentes,
também possui base própria de patentes com campo de busca. Esta, no entanto, poderia ser
melhorada com campos descritivos, pois exibe apenas o número da patente, o que obriga o
usuário a clicar em uma a uma. O leiaute também não segue o padrão da Universidade, no
entanto, chega a ser mais organizado e atrativo. Há a presença do slogan “Protegendo e
transferindo tecnologia” no cabeçalho, mas a falta de uma versão em inglês é o fator que
mais comprometeu a avaliação do portal. A utilização de ferramentas gratuitas de tradução
resolveria essa carência de maneira simples.
São críticas também a falta de informações básicas e a desorganização das seções.
Os conceitos de propriedade intelectual e os roteiros para pedidos de patente são detalhados
apenas superficialmente, faltam links para o conteúdo integral das legislações e para bancos
mundiais de patentes. As mídias sociais não são mencionadas e a quantidade de publicações
técnicas é significativamente menor do que nos portais das demais agências. A página de
imprensa contém apenas duas perguntas frequentes e o clipping não é atualizado desde
2009. A página “Espaço para inventor” está sem conteúdo algum, e links como
“documentos” e “formulários” não funcionam. A página de “Equipe” também aparenta não
ser atualizada há algum tempo, pois nela ainda figura a Diretoria-Executiva da última
gestão.

Considerações finais

12

A análise comparativa dos três portais permite verificar que, em relação aos sites
das universidades que os sediam, esses portais estão mais bem estruturados. Considerando
os critérios avaliados, o portal da Agência Inova Unicamp foi considerado o mais bem
elaborado e com melhor navegabilidade, enquanto o portal da Agência de Inovação da
UFSCar indica ser o que mais necessita de melhorias. Há indícios de relação entre a
produtividade, mensurada pela quantidade de patentes depositadas, com a qualidade do
portal. No entanto, esse fator necessita de melhor avaliação e de um estudo mais
aprofundado, envolvendo aspectos estruturais e outros canais de comunicação.
Concluindo, para ajudar a elucidar uma série de questões, é fundamental conhecer
os processos comunicacionais envolvidos nas relações entre essas instituições, a iniciativa
privada, o governo e a comunidade. Essa articulação depende de uma política de
comunicação eficaz com capacidade de permear diversos públicos, cada qual com sua
cultura própria. Ainda assim, é sabido que dentro da administração pública existem
inúmeros entraves burocráticos, que nem sempre permitem que seu papel acima descrito
seja integralmente cumprido. Desse modo, para administrar suas relações sociais, a
universidade necessita de diretrizes claras e de uma estrutura que preveja e considere essas
interações, utilizando-se dos meios corretos para se comunicar com todos esses atores.
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