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RESUMO 

 

A inerente relação universidade-sociedade mostra-se como elemento chave deste trabalho. 

Aqui foi avaliada, com base em estudos anteriores, a necessidade de mudança do modo de 

produção e circulação do conhecimento inovador que surge nas universidades para o 

alcance de um desenvolvimento econômico e social. No orbe dos estudos das interações 

comunicacionais, em consonância com os estudos da área de Relações Públicas, foi 

possível delinear a importância da comunicação estratégica entre públicos como facilitador 

do processo diferente de produção e circulação científica inovadora.   
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Produção do Conhecimento e Atualidade 

Possuindo uma média de 80 anos, as universidades brasileiras concentram a maioria 

das atividades de pesquisas referentes à Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I). Um 

potencial conquistado lentamente, por conseqüência da letargia da política de fomento à 

pesquisa. No entanto, a última década foi marcada por uma relativa preocupação referente a 

um remodelamento da política de produção e circulação do conhecimento inovador.  

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em estudo publicado 

no ano de 2011, aponta deficiências no sistema de produção e circulação social do 

conhecimento desenvolvido nas universidades brasileiras. A legimatação da ciência, como 

explica Bruno Latour (2001), ocorre graças a sua vascularização, no entanto, a 
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vascularização científica ocorre devido a uma arquitetura relacional composta por diversos 

públicos. E este detalhe é um dos principais entraves para o alcance de um novo modelo de 

produção e circulação do conhecimento. Em artigo publicado pela Revista da Política 

Agrícola, Scolari caracteriza fielmente o sistema atual de incentivo, produção e circulação 

do conhecimento inovador, segundo ele 

Nos países em desenvolvimento as atividades de C,T&I são caracterizadas pela 

existência de estrutura legal inadequada, investimentos majoritariamente públicos, 

baixos e descontínuos, baixa participação do setor privado, modelos de gestão 

ineficientes e mercados de tecnologias ainda limitado. De um modo geral os 

investimentos totais representam pequena parcela do PIB (menos de 1%), há 

concentração de cientistas nas universidades públicas, a produção científica nem 

sempre é protegida, os artigos científicos geram número limitado de patentes ou de 

pedidos de patentes e a cultura empresarial não estimula o empreendedorismo 

tecnológico. O Brasil também apresenta essas características mesmo com as 

inovações recentes, como a criação dos Fundos Setoriais, a Lei de Inovação e a 

chamada Lei do Bem, que objetivam acelerar o processo de inovação tecnológica 

nas empresas brasileiras.  (2006, p. 61). 

 Analisando sobre os pontos chaves desta citação, percebe-se que diversos públicos, 

espalhados em campos sociais distintos, não interagem de maneira estratégica. Entende-se 

um falho atrelamento entre Governo, setor privado e universidades. Também, supõem-se a 

estimativa de vida do conhecimento produzido. Em suma, a sociedade é a mais prejudica 

por esta cultura inadequada de produção e circulação do conhecimento inovador, útil e 

aplicável. 

As relações entre a universidade e a sociedade tornam-se tão necessárias quanto 

evidentes, uma está inserida na realidade da outra, e, devido a isto, a universidade não pode, 

e não deve, se isolar. Neste processo social, a universidade deve procurar circular o 

conhecimento na sociedade, e com isso acontecerá interações, motivadas por uma ação 

comunicacional
5
, e nesta ação é encontrada uma troca de significados, construção de novos 

sentidos o que acaba por definir uma nova cultura (LEITE, 2009). 

O contexto relacional existente entre Governo, universidade e setor privado ainda é 

inexpressivo e desorganizado (SBPC, 2011). Sob este aspecto, encontramos a real 

necessidade do pensamento institucional estratégico, afinal, a partir do momento que se 

reconhece a importância dos públicos as relações públicas tendem a propiciar maior 

estabilidade (GRUNIG; FERRARI; FRANÇA, 2011). 

Entendendo mais uma vez a obrigação do não isolamento da universidade com a 

sociedade, encontra-se a necessidade de fazer circular conhecimento gerado em diversos 

                                                 
5Expressão defendida na obra A Lógica Midiática na Ação Comunicacional da Inovação, de Sandra Nunes Leite, 

publicada em 2009 pela Editora EDUFAL. 
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espaços sociais que compõe a sociedade. No entanto, muito se precisa avançar neste ponto. 

O conhecimento desenvolvido nos centros de ensino e pesquisa brasileiros precisa interagir 

mais, e de forma estratégica, com a sociedade. 

Então, percebe-se a importância da comunicação, das relações públicas, das 

estratégias para a efetiva circulação do conhecimento. Atualmente, não existe apenas uma 

expectativa de existência de interações entre as Instituições Científicas e Tecnológicas e a 

sociedade, existe também uma necessidade nacional deste fato. A existência dos Núcleos de 

Inovação Tecnológica e das Incubadoras de Empresas
6
, por exemplo, são reforços 

oferecidos e/ou apoiados pelo Governo Federal para facilitar a circulação em sociedade da 

tecnologia produzida nos grandes centros de conhecimento (SBPC, 2011). Logo, a 

interação destes setores com os pesquisadores é capaz de modificar uma cultura presente na 

realidade brasileira, onde a aplicabilidade das tecnologias não é tão forte quanto à produção, 

prejudicando o desenvolvimento social e, mutuamente, o industrial competitivo. 

A circulação do conhecimento gerado liga-se também à vontade própria de seu 

responsável. É interessante notar muitas vezes, certa letargia dos pesquisadores em se 

inteirar nas lógicas presentes nos diversos campos sociais (SBPC, 2011). Segundo 

Bourdieu, 

A configuração da sociedade, por ser diferenciada, não forma uma totalidade única, 

mas se compõe por espaços que detêm de relativa autonomia. Por isso, a sociedade 

não pode ser percebida por uma lógica social única. O autor [Bourdieu] nos remete 

à noção de campo que ele define como um sistema estruturado de forças objetivas 

que detêm uma configuração relacional na esfera social. (2002 apud LEITE, 2002, 

p. 9). 

O que se precisa é de uma mudança de cultura, principalmente nas iniciativas de 

interação, não responsabilizando totalmente o pesquisador, mas também as instituições 

proponentes da pesquisa, governo, agências/empresas de fomento, etc. É certo que não 

existe uma fórmula precisa que seja capaz de mudar esta realidade, afinal, trata-se aqui de 

relações sociais, entre diversos públicos. No entanto, como afirma Latour, 

É impossível, por definição, dar uma descrição geral de todos os laços 

surpreendentes e heterogêneos que explicam o sistema circulatório encarregado de 

manter vivos os fatos científicos; mas talvez possamos esboçar as diferentes 

preocupações que todos os pesquisadores terão de alimentar ao mesmo tempo caso 

queiram ser bons cientistas. (LATOUR, 2001, p. 117).     

Partindo para uma visão prática das relações públicas, podemos entender na citação 

acima que para a ciência continuar viva e circulando, algumas relações devem ser criadas. 

                                                 
6 O trabalho se propôs a analisar principalmente a importância da comunicação estratégica de relações públicas nestes dois 

departamentos. 
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Já foi mostrado anteriormente que a universidade não deve se isolar, esta prática social 

exige a criação de vínculos com diversos agentes/protagonistas da sociedade. 

Ao descrever o Sistema Circulatório da Ciência, Latour (2001) apresenta a 

integração circular de cinco circuitos, onde o cientista é o protagonista que cria uma rede 

interacional capaz de manter vivo e circulante o conhecimento produzido por ele (teoria 

ator-rede). Encontram-se neste circuito a mobilização do mundo, a autonomização, 

alianças, a representação pública, e os vínculos e nós, cada circuito representa uma etapa 

relacional e/ou força motora. Possuindo características únicas, cada circuito exige uma ação 

comunicacional (lógica) específica para ser gerada e ultrapassada, afinal, campos sociais 

distintos estão presentes no percorrer destes circuitos.   

Sistema Circulatório da Ciência 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

No primeiro circuito (C1), encontramos a mobilização do mundo. Esta etapa é a 

aquela onde o pesquisador se desloca até o mundo/natureza/sociedade em busca de seu 

objeto de investigação, como afirma Latour, “em outras disciplinas, finalmente, a palavra 

‘mobilização’ não significará nem instrumentos, nem equipamentos, nem expedições, mas 

levantamentos, questionários que reúnem informações sobre o estado de uma sociedade ou 

economia” (LATOUR, 2001, p. 119). Esta primeira relação é capaz de mobilizar o mundo 

ao passo que traz para o “laboratório” o objeto/levantamento a ser estudado. A importância 

desta primeira relação é fundamental para ciência, afinal  

Por meio dessa mobilização, o mundo se converte em argumentos. Escrever a 

história do primeiro circuito é escrever a história da transformação do mundo em 

móveis imutáveis e combináveis. Ou seja, é o estudo da redação do ‘grande livro da 

natureza’ em caracteres legíveis para os cientistas ou, em outras palavras, o estudo 

da logística, tão indispensável para a lógica da ciência. (LATOUR, 2001, p. 120)  

Num segundo momento, o segundo circuito, representado pelo C2, remete a 

autonomização. Este circuito focaliza o debate, o conflito de ideia entre os pares. A 
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validação científica necessita de respaldo comprovado, logo um cientista necessita da 

comprovação de seus pares para comprovarem a veracidade, ou avanço técnico, de sua 

pesquisa. A história da ciência moderna registra momentos como este em diversos períodos, 

como no caso na validação científica sobre a fermentação do ácido láctico feita por Pasteur 

através do convencimento de Liebig, Berzelius e de toda a comunidade científica 

(LATOUR, 2001). 

Relações acadêmicas de fim comprobatório elevam o grau de respeito e veracidade 

da ciência. O aperfeiçoamento científico decorre intimamente deste circuito que concentra o 

debate das mais variadas possibilidades. As interações que surgem neste momento da 

pesquisa podem ser as mais variadas possíveis, afinal, atualmente as ciências reduziram ao 

máximo suas distâncias. Um pesquisador físico pode convencer hoje outro físico, um 

sociólogo, um astrônomo, um meteorologista, um matemático, um psicólogo, um médico, 

num mesmo momento, exemplo. Mostram aqui a necessidade de mover a ciência num 

conflito, porque “o conflito de disciplinas não é um freio ao desenvolvimento da ciência e 

sim um de seus motores” (LATOUR, 2001, p. 121). 

Para continuar viva e pulsante, a ciência necessita transitar e obter apoio de diversos 

segmentos sociais e, neste sentido, Latour chama o terceiro circuito (C3) de alianças. 

Diversos fatores podem emperrar o progresso da pesquisa científica atual, falta de apoio 

financeiro, impedimentos judiciais, mobilizações sociais de públicos específicos, etc. 

Interações com a sociedade, ou campos sociais, realizadas de maneira estratégica e correta, 

trariam o benefício da não demanda excessiva de tempo. A pesquisa científica já demanda 

um tempo natural para sua conclusão, no entanto, alguns entraves podem piorar tal situação. 

As alianças “constituem precisamente aquilo que torna esse fluxo sanguíneo mais rápido e 

com uma taxa mais elava de pulsação” (LATOUR, 2001, p. 123).     

Sem o empenho em tornar o público interessado, os outros circuitos nada mais 

seriam que uma viagem imaginária; sem colegas e sem um mundo, o pesquisador 

não custaria muito, mas também não valeria nada. Grupos grandes, ricos e 

competentes precisam ser mobilizados para que o trabalho científico se desenvolva 

em qualquer escala, para que as expedições se tornem mais numerosas e demandem 

terras longínquas, para que as instituições prosperem, para que as profissões 

evoluam, para que as cátedras e outros cargos se multipliquem. A pessoa talvez seja 

ótima em redigir artigos técnicos convincentes e péssima em persuadir ministros de 

que eles não podem passar sem a ciência. (LATOUR, 2001, p. 122).  

O quinto circuito (C5) recebe o nome de representação pública. Mais ligado à 

divulgação/aceitação da ciência na sociedade, este circuito é uma ponte midiática entre o 

pesquisador/cientista e a sociedade. A ponte é identificada em repórteres, pânditas (título 
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honorífico aos hindus possuidores de grandes conhecimentos) e pessoas comuns 

(LATOUR, 2001).  

Ainda que os instrumentos estivessem instalados, que os pares houvessem sido 

adestrados e disciplinados, que as instituições prósperas se prontificassem a oferecer 

guarida a esse maravilhoso mundo de colegas e coleções, e que o governo, a 

indústria, o exército, a assistência social e a educação apoiassem amplamente as 

ciências, restaria muito trabalho a ser feito. Essa socialização maciça de objetos 

novos – átomos, fósseis, bombas, radares, estatísticas, teoremas – no coletivo, toda 

essa agitação e todas essas controvérsias chocariam terrivelmente o cotidiano das 

pessoas, abalando-lhes o sistema normal de crenças e opiniões. O contrário é que 

seria de espantar, pois não é tarefa da ciência modificar as associações de pessoas e 

coisas? Os mesmos cientistas que precisaram correr mundo para torná-lo móvel, 

convencer colegas e assediar ministros ou conselhos de diretores têm agora de 

cuidar de suas relações com outro mundo exterior formado por civis: repórteres, 

pânditas e pessoas comuns. (LATOUR, 2001, p. 123-124).     

Descrito como vínculos e nós, o quinto circuito (C5) não significa a última parada 

do percorrer científico. Complexo de ser descrito, o quinto circuito é a representação que 

mais se liga aos demais circuitos, como explica Latour, “do primeiro circuito em diante, não 

nos afastamos um instante sequer do curso da inteligência científica em ação” (LATOUR, 

2001, p124). Como apresentado na figura, o quinto circuito envolve-se com os demais na 

busca cursiva e orquestrada do fim científico. Ele não se distancia de sua finalidade ao 

permear outros circuitos, ao contrário, ele se liga aos demais de maneira estratégica, 

buscando uma finalidade específica. Recorrendo mais uma vez ao autor, entende-se que 

“há, de fato, um núcleo conceitual, mas ele não é definido por preocupações localizadas a 

grande distancia de outras; ao contrário, é ele que mantém todas juntas, que robustece 

coesão, que acelera sua circulação” (LATOUR, 2001, p. 126). 

Em suma, “quanto mais uma ciência for articulada, mais inflexível será; não poderia 

haver nada mais simples” (LATOUR, 2001, p. 128). Nas articulações realizadas entre o 

pesquisador e a sociedade, configurando aqui um momento de circulação dos fatos 

científicos, exige-se conhecimento e preparo para relações sociais. Como defendido, a 

sociedade é segmentada em campos, estes possuidores de lógicas e habitus distintos e 

corriqueiros a sua origem. Mostrou-se, com o sistema circulatório da ciência descrito por 

Latour, a necessidade de percorrer diversos campos sociais; uma verdadeira odisseia em 

busca da validação científica inteligente e ativa. No entanto, Bourdieu é categórico ao 

afirmar que ao tratar de ciência não se devem criar radicalismos e não se pode reduzir-se ao 

absolutismo da imposição de seus fatos, comenta ele que  

Quando, em um campo científico que atingiu alto grau de autonomia, as leis de 

formação dos preços (materiais e simbólicos) atribuídos às atividades e obras 

científicas podem impor na prática – afora qualquer injunção normativa e, com mais 
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frequência, através das disposições de habitus progressivamente ajustados a suas 

necessidades – as normas cognitivas às quais os pesquisadores devem, de bom ou 

mal grado, curvar-se no estabelecimento da validade de seus enunciados, as pulsões  

da libido dominandi científica não podem encontrar satisfação a não ser sob a 

condição de curvar-se à censura específica do campo. Este lhe exige que utilize as 

vias da razão científica e do diálogo argumentativo [...] (BORDIEU, 1996, p. 89). 

Comunicação Estratégica em Setores Estratégicos 

Incubadora de Empresas: O Desafio de Manter Vivo o Espírito Empreendedor  

A aderência da prática de incubação de empresas é datada no Brasil na década de 

80, graças à iniciativa do então presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq), professor Lynaldo Cavalcanti. Inicialmente, cinco 

estados foram escolhidos a sediar as primeiras células. Rio Grande do Sul, São Paulo, 

Paraíba, Santa Catarina e Amazonas foram escolhidos por possuírem parques tecnológicos 

ideais para as incubadoras. 

A política de gestão adotada pelas incubadoras pode variar de acordo com a 

localidade. É uma iniciativa onde se almeja despertar o espírito empreendedor do 

pesquisador/cientista.  

O ambiente universitário, altamente propício para o desenvolvimento científico, 

pode também mostrar-se desafiador. Ideias, invenção, inovação, sociedade e 

mercado muitas vezes encontram-se num paralelismo. Ligar estes laços é um 

desafio para um país que necessita aplicar com eficácia e seguridade o 

conhecimento produzido nos centros universitários. Cumprindo um papel muito 

parecido com uma incubadora de bebês, a incubadora de empresa é um estímulo e 

proteção da vida dos novos negócios. Ligadas diretamente às universidades e aos 

centros de pesquisa, estas são um auxílio ao pesquisador/empreendedor que possuí 

uma ideia inovadora. Muitas vezes, devido ao não conhecimento e a falta de 

estrutura é quase certo que ocorra a morte do empreendimento inovador, diante 

deste fator, a ajuda oferecida pela incubadora torna-se necessária. [...] Muito não foi 

alterado na maneira de agir das incubadoras. Visando a melhoria da sociedade, 

afinal uma empresa é geradora de empregos, renda, a incubadora de empresas 

cumpre seu papel social numa comunidade. Um apoio estrutural e planejado para 

novos empreendedores é altamente significativo, criar uma parceria e oferecer 

assessoramento jurídico, administrativo, gerencial, comunicacional e tecnológico é 

aumentar sensivelmente as possibilidades de vida de um novo negócio. (MELO; 

SANTOS, 2012, p. 6). 

Núcleo de Inovação Tecnológica 

Os núcleos de inovação tecnológica precisam estar presentes nas Instituições 

Científicas e Tecnológicas – ICT –. No Art. 2º do Capítulo I da Lei nº 10.973 é definido 

que ICT é um “órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão 

institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter 

científico ou tecnológico.” (BRASIL, 2004). Em parágrafo único do Art. 16 do Capítulo III 

da Lei 10.973, são vistas as competências mínimas dos núcleos de inovação tecnológicas. 

São elas: 
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I – zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das 

criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia; 

II – avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividade e projetos de pesquisa 

para o atendimento das disposições desta Lei; 

III – avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invento na forma 

do art. 22; 

IV – opinar pela conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na 

instituição; 

V – opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na 

instituição, passíveis de proteção intelectual; 

VI – acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de 

propriedade intelectual da instituição. (BRASIL, 2004). 

Fenômenos Comunicacionais Auxiliando uma Melhor Relação entre Públicos 

Como mostrado no início do trabalho, a última década foi marcada por uma 

preocupação referente à gestão de produção e circulação do conhecimento. Para a SBPC, “o 

conhecimento científico sempre foi a alavancada indispensável do progresso de uma nação 

e do bem estar de sua população.” (2011, p. 54). Provavelmente, seguindo esta lógica, o 

Governo Federal vem adotando uma política de apoio técnico e financeiro à produção do 

conhecimento inovador nunca vista.  

Pensando no escoamento de tal conhecimento, principalmente o produzido nas 

universidades, reforçou-se o apoio às Incubadoras de Empresas e às iniciativas dos Núcleos 

de Inovação Tecnológica, dentre outras iniciativas. 

No entanto, a pura existência de tais iniciativas não é garantia de legitimação do 

conhecimento desenvolvido nas universidades. Setores estratégicos possuem públicos 

estratégicos, trabalham em campos sociais estratégicos, e necessitam de estratégias precisas 

para o definitivo ou parcial alcance da visão institucional (GRUNIG; FERRARI; FRANÇA, 

2011) (BORDIEU, 1996).  

  Quase sempre possuindo ligações diretas com grandes centros de ensino, estas duas 

iniciativas (NIT’s e Incubadoras de Empresas) antes de tudo trabalham com a mudança de 

cultura. Atuando neste processo social específico, elas realizam ações comunicacionais. A 

ação comunicacional, a principal mediadora dos processos sociais existentes, exige uma 

lógica, afinal a mesma não funciona de maneira aleatória ou totalmente desmotivada, 

demanda de certa existência de troca de significados, ou até a construção de novos, 

definindo assim um novo comportamento, uma nova ótica, uma nova cultura. Estudando 

uma possível epistemologia dos fenômenos comunicacionais, Luiz Braga (2011), Professor 

Titular do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade do 

Vale do Rio dos Sinos – Unisinos –, explica que  
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O fenômeno comunicacional se realiza em episódios de interação entre pessoas e/ou 

grupos, de forma interpessoal ou midiatizada [...] As interações envolvem uma 

grande variedade de circunstâncias, processos, participantes, objetivos e 

encaminhamentos [...] Em outra perspectiva, as interações são frequentemente 

tomadas como determinadas por processos sociais mais amplos, no âmbito dos 

quais se desenvolvem – processos políticos, econômicos, campos sociais, âmbitos 

institucionais, linguísticos, direcionamentos culturais. (BRAGA, 2011, p. 4-5). 

O contexto relacional presente na universidade atual deve ser estratégico e eficaz, 

propício para a efetivação da circulação do conhecimento em sociedade. Como apontado 

anteriormente, existe hoje uma necessidade de aproveitamento do que é produzido nos 

grandes centros de estudo; a grande quantidade de pesquisas realizadas nas universidades 

deve destacar-se também em aplicabilidade e utilidade nos diversos segmentos da 

sociedade. 

Duas ferramentas úteis e facilitadoras para processo de circulação do conhecimento 

(universidade-sociedade) são os NIT’s e as Incubadoras de Empresas. Elas são ponte 

fundamental entre o pesquisador e a sociedade, ajudam a tornar aplicável e circulante o 

conhecimento. Uma visão abrangente de relacionamento institucional é cabível para 

descrever a atuação destes departamentos quando explica que uma “organização necessita 

de públicos e deve estabelecer esses relacionamentos com eles de modo que essa relação 

seja mutuamente benéfica” (GRUNIG; FERRARI; FRANÇA, 2011, p. 258).  

Os NIT’s- e as Incubadoras necessitam essencialmente de relacionamentos 

institucionais com diversos públicos, e, com isso, a ciência tem a oportunidade de conseguir 

consentimento em alguns segmentos da sociedade.  

A natureza destes dois departamentos está ligada diretamente à inovação 

tecnológica, a comprovação deste fato se justifica até nas ações desempenhadas por eles 

onde muitas vezes é encontrada uma parceria direta. O caráter inovador periódico na 

atuação deles justifica também a necessidade da utilização de linguagem específica ao 

relacionar-se institucionalmente com os diversos públicos. 

 NIT’s e Incubadoras devem atentar-se que antes de configurararem os 

relacionamentos institucionais  

é necessário lembrar que eles provêm das diretrizes organizacionais, tais como 

visão, missão, objetivos, valores, cultura e estratégia de curto, médio e longo prazo, 

e a elas se ligam diretamente quando desenvolvidas na interação da organização 

com os públicos. A gestão dos relacionamentos da organização com seus públicos 

tem por objetivo específico fazer com ela obtenha sucesso na execução de suas 

diretrizes e decisões estratégicas (GRUNIG; FERRARI; FRANÇA, 2011, p. 262). 

Muitas universidades registram o desconhecimento/falta de interesse dos 

pesquisadores (público primário dos NIT’s e das Incubadoras) sobre a importância da 
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proteção, da transferência do conhecimento e do empreendedorismo (SPBC, 2011) (Revista 

da Política Agrícola, 2006). A necessidade de mudança desta cultura deve ser uma das 

visões dos Núcleos de Inovação Tecnológica e das Incubadoras. Uma mudança cultural 

num ambiente organizacional exige um aparelhado e dedicado trabalho,  

A comunicação corporativa [institucional] deve ser estabelecida à luz das diretrizes 

organizacionais. Muitos planos de comunicação tornam-se ineficazes por se 

fundamentarem em premissas duvidosas, [...], e por não levarem em conta três 

requisitos básicos da comunicação corporativa: a) estabelecer primeiro o 

relacionamento com os públicos ; b) determinar os objetivos desta relação; c) criar o 

plano corporativo de comunicação voltado para a interatividade da empresa com 

seus públicos de interesse, a realização de seus negócios e a ligação com o mercado. 

[...] Sem a criação e a implantação de um programa bem arquitetado e gerenciado 

por políticas específicas, os relacionamentos com os públicos ficam seriamente 

prejudicados, não geram resultados satisfatórios e diminuem a credibilidade da 

empresa. (GRUNIG; FERRARI; FRANÇA, 2011, p.286). 

É impossível negar a importância destes setores no processo de circulação dos fatos 

científicos gerados nas universidades. Os NIT’s estão presentes no apoio ao debate 

científico, na busca de parceiros que contribuam para o aprimoramento científico, na 

transferência da tecnologia desenvolvida, na proteção do conhecimento inovador; as 

incubadoras de empresas são uma ferramenta estratégica capaz de não interromper o fluxo 

da ciência já transformada em produto ou serviço. Ambas possuem um elo social muito 

forte, no entanto 

O sucesso do trabalho [circulação do conhecimento em sociedade] depende do 

correto mapeamento dos públicos e da determinação dos objetivos e das formas de 

relação com eles. Afinal, primeiramente se estabelecem os relacionamentos e as 

formas de seu gerenciamento; os planos de comunicação nunca podem ser criados e 

implantados antes do mapeamento e da determinação dos públicos estratégicos, 

caso contrário não gerarão os resultados esperados [...] Os relacionamentos 

corporativos, pela sua extensão e diversidade, revestem-se de peculiaridades 

institucionais, mercadológicas, jurídicas, sociais, governamentais, e de outras que os 

podem tipificar para que se construa a arquitetura das redes de relacionamento, se 

determinem seus objetivos e o nível de interdependência da organização das partes 

interessadas. [...] Os diversos tipos de relacionamentos aqui apresentados podem ser 

tratados também como “redes de relacionamento” com os públicos de referência 

(GRUNIG; FERRARI; FRANÇA, 2011, p. 265).          

Lidar com peculiaridades institucionais, mercadológicas, jurídicas, sociais e 

governamentais são fatores que compõe os objetivos de ambos. Eles são a ponte 

interacional, propiciada ou apoiada pelo Governo, entre a universidade, o pesquisador e a 

sociedade capazes de oferecer tais suportes. 

Se utilizando do referencial teórico apresentado, vemos que os departamentos 

selecionados para estudo são capazes de interagir com o pesquisador (primariamente) e com 

a sociedade ao passo que modifica uma realidade até então estável. Provocam, nos diversos 
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campos da sociedade, a mudança da cultura (simbologias, valores, consumo, etc). 

Realizam-se ao legitimar a entrada e aceitação do novo/inovador nos diversos campos 

componentes da sociedade (político, jurídico, social, etc). Recorrendo mais uma vez a obra 

de França, percebe-se que 

Nessa acepção, toda e qualquer relação da corporação [instituição] com as redes de 

públicos que com ela interagem significa a existência de uma interdependência 

corporativa, estabelecida de forma programada, que envolva objetivos, aspectos 

jurídicos, administrativos, sociais e de negócios. Portanto, os relacionamentos 

corporativos podem ser definidos como as relações mantidas em caráter permanente 

ou não pela organização com públicos selecionados para o desenvolvimento de suas 

operações econômicas e sociopolíticas ou institucionais por meio de 

comprometimentos jurídicos, administrativos, de troca de tecnologia, de 

conhecimentos, de fornecimento de matéria prima, de parceiros de negócios, 

desenvolvimento de projetos industriais e de pesquisa com o objetivo de manter 

mútua cooperação e garantir resultados favoráveis para as partes e para as regiões 

onde operam (GRUNIG; FERRARI; FRANÇA, 2011, p. 277).  

Conclusão  

  Lotada com premissas de desenvolvimento, as universidades são hoje espaços 

valiosos para a sociedade. Conseguem ainda oferecer um ambiente promissor para o 

desenvolvimento científico brasileiro. No entanto, é interessante perceber como anda a 

produção científica brasileira, sua expectativa de vida, os motivos de interferência 

referentes a tal expectativa, sua possível aplicabilidade na sociedade, etc.  

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) partilha da ideia, com 

base em levantamentos realizados, que muito se avançou, no entanto ainda existem 

obstáculos que entravam a circulação do conhecimento desenvolvido nos grandes centros 

de estudos. E, dentre outras características da ciência produzida no Brasil, a cultura de 

limitar o conhecimento ao orbe das universidades ainda é uma prática de muitos 

pesquisadores, fazendo do Brasil um país de pouca aplicabilidade do que é produzido nas 

Instituições de Ensino Superior e Pesquisa (SBPC, 2011). 

Os Núcleos de Inovação Tecnológica e as Incubadoras de Empresas reúnem 

características bastante parecidas. No entanto, parece que ainda não alcançaram a finalidade 

desejada. Assumem-se capazes de realizarem relações institucionais com diversos públicos, 

no entanto, muitas vezes pode-se presenciar o esquecimento da conquista do seu público 

primário, os pesquisadores.  

Tornar o conhecimento vivo e circulante na sociedade não é obrigação restrita destes 

departamentos, muito se deve também ao trabalho do próprio pesquisador em relacionar-se 

com o mundo e tornar seu conhecimento partilhado e aceito. Mas, algumas ocasiões exigem 

um desprendimento muitas vezes não hábil por parte dos pesquisadores.  Sabendo deste 
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fator e também da importância social dos resultados do aprimoramento científico, 

programas de criação de Núcleos de Inovação Tecnológicos e Incubadoras de Empresas se 

mostram fundamentais para realidade brasileira. 

Muito deve ser aperfeiçoado nas políticas de gerenciamento dos NIT’s e das 

Incubadoras. Como afirma França, “a base do relacionamento e de seu sucesso é a 

comunicação (GRUNIG; FERRARI; FRANÇA, 2011, p. 286)”, é lamentável notar por vezes a 

falta de profissionais da comunicação estratégica
7
 de relacionamento no quadro de 

profissionais destes departamentos. Afinal, como esperar resultados favoráveis de uma 

política relacional adotada sem características estratégicas?  

Produzir conhecimento, resistir para sua validação, acreditar em dispositivos 

relacionais oferecidos e, por fim, encontrar circulante em sociedade o conhecimento 

transformado em produto/ou serviço é uma realidade ideal procurada, e isto não é uma 

utopia. A atividade de Incubadoras de Empresas é referência de sucesso nos Estados Unidos 

como também em outros países desenvolvidos ou em desenvolvimento, e as atividades dos 

Núcleos de Inovação Tecnológica pelo Brasil se mostram cada vez mais importantes para a 

composição de um novo modelo de produção industrial nacional.  

A definição de missão, visão, determinação dos objetivos fins destes dois 

departamentos, e sua difusão estratégica entre os públicos de interesse, onde primeiramente 

deve-se estar os pesquisadores, é de fundamental importância para a aquisição de confiança, 

fazendo assim uma relação mais propícia à estabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Conclusão obtida com base em discussões no IV ENAPID (Encontro Acadêmico de Propriedade Intelectual, Inovação e 

Desenvolvimento), realizado em 2011 no Rio de Janeiro. 
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