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As relações de cooperação são vistas como componentes relevantes dos esforços 
necessários à geração de inovações. Há 40 anos Sábato e Botana (1968) discuti-
ram o papel da cooperação na inovação tecnológica, bem como sua importância 
para o desenvolvimento da América Latina. Os autores recomendaram a inserção 
da ciência e da tecnologia (C&T) no processo, no qual o governo, a estrutura 
produtiva e a infra-estrutura científico-tecnológica deveriam interagir. 

Nos países desenvolvidos, o fenômeno chega a adquirir características quase tra-
dicionais. Nos Estados Unidos, por exemplo, a promulgação do Morrill Act, 
em 1862, marcou o início dos esforços colaborativos conduzidos pelo governo 
norte-americano, com a meta de envolver universidades e setor privado no obje-
tivo de fazer que o progresso científico pudesse ser absorvido nesse País.

No Brasil, tal conjuntura ainda não se consolidou. Sabe-se que a maior parte 
dos recursos públicos, destinados à pesquisa, sempre coube historicamente às 
universidades e às instituições de pesquisa federais. Segundo Guimarães (1994, p. 
6), a cooperação e a inovação são eventos raros no Brasil por conta da trajetória 
autônoma da comunidade acadêmica e de sua desvinculação das necessidades do 
setor produtivo; e, em contrapartida, do desinteresse do setor produtivo quanto 
a uma possível contribuição da primeira para a solução de seus problemas.



políticas de Incentivo à Inovação tecnológica no Brasil

582

Se a inovação tecnológica é elemento central para o desenvolvimento econômi-
co de modo geral, no âmbito da Defesa sua contribuição faz parte da estratégia 
principal de funcionamento. Como tal, depende da convergência de esforços que 
podem envolver Forças Armadas (FFAA), indústria e academia.

Para lançar luz sobre esse tema, este capítulo versa sobre um caso de cooperação 
entre a academia e o Ministério da Defesa (MD), em que se focaliza a parceria 
firmada entre o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação em Engenha-
ria (Coppe), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e o Centro de 
Catalogação das Forças Armadas (Cecafa): órgão responsável por toda a infra-
estrutura logística das FFAA. 

A hipótese subjacente a este trabalho é a de que o Estado pode atuar como 
agente que desempenha dupla função no sistema de ciência, tecnologia e inova-
ção (CT&I): ora age como facilitador da cooperação (entre academia, órgãos do 
governo e setor produtivo), ora perfaz o papel de demandante de processos e de 
produtos. Neste estudo focaliza-se, portanto, o papel do Estado (representado, 
no caso, pelo MD) sob esse segundo ponto de vista. 

Além de contar com esta introdução, este capítulo inclui mais cinco seções 
discursivas. Na seção 2, aborda-se o referencial teórico acerca da cooperação, 
apresentando-se, na subseção 2.1, o modelo triple helix. A seção 3, intitulada “Ex-
periências internacionais de cooperação para a Defesa”, fornece um panorama 
histórico acerca da cooperação voltada para a Defesa. Na seção 4, focaliza-se 
a cooperação entre universidade, indústria e governo no Brasil, em especial o 
sistema implantado para a área de Defesa. A seção 5 apresenta a metodologia 
adotada: o estudo de caso; e a seção 6 traz as considerações finais. 

2  COOPERAÇÃO: UMA ESTRATÉGIA COMPETITIVA

Dadas as diferenças estruturais e de objetivos de cada parceiro – o que pode gerar 
percepções e expectativas contraditórias sobre o tema da parceria –, as relações 
de cooperação não estão isentas de conflitos. De qualquer modo, o estabeleci-
mento de variadas formas de cooperação existe há séculos. 

Até a década de 1980, entretanto, o estudo dessas formas de cooperação normal-
mente se restringia aos cartéis. Mas, com o acirramento da concorrência, decor-
rente do processo de globalização, e as mudanças radicais ocorridas na tecnolo-
gia, especialmente nas de informação e de comunicação, os trabalhos passaram a 
investigar outra face do fenômeno: os acordos que visam a fomentar a inovação 
(Freeman, 1991).
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Paulatinamente, porém, o tema foi se tornando relevante para os estudiosos de 
organização industrial, uma vez que o estabelecimento de parcerias está direta-
mente relacionado ao processo decisório empresarial, e, portanto, cooperar cons-
titui uma das mais importantes estratégias para a busca da competitividade.

Atualmente, pode-se dizer que há, no mínimo, duas correntes distintas que bus-
cam tratar desse tema, as quais, além de serem fortemente influenciadas pelas 
contribuições de Schumpeter (1943), compartilham ambas de várias idéias acerca 
da importância do aprendizado e da inovação. 

A primeira dessas correntes enfoca critérios de eficiência estática ligados a econo-
mias de custos de produção e de transação (Teece e Pisano, 1994); e, a segunda, 
enfatiza questões sociológicas e relaciona-se a tópicos referentes a requisitos de 
capacitação e de aprendizado, necessários aos agentes interessados em integrar 
redes cooperativas. Essa segunda abordagem focaliza as capacitações dinâmicas, 
e pressupõe que competências são ativos especiais por terem de ser construídos 
e serem afetados, sobremaneira, pelas relações sociais, nas quais os agentes eco-
nômicos estão incluídos (Freeman, 1991; e Lundvall, 1988).

A produção acadêmica que trata das variadas formas de relacionamento entre 
comunidade científica, governo, setor empresarial e sociedade em geral tem cres-
cido em todo o mundo. Assim, algumas correntes de pensamento surgiram com 
o intuito de discutir o desenvolvimento socioeconômico por meio de modelos 
de interação formados pelo governo, pelo setor empresarial e pela infra-estrutura 
científico-tecnológica. 

O triângulo de Sábato é o modelo pioneiro relacionado ao assunto, e foi formula-
do para enfatizar o necessário entrelaçamento do sistema de C&T e do setor em-
presarial. Como proposta, esse modelo sugeria que o governo adotasse medidas 
diretas, as quais resultassem numa ação múltipla e coordenada dos três principais 
agentes, ou vértices, ilustrados na Figura 1.

FIGURA 1  
Triângulo de Sábato

Fonte: Sábato e Botana (1968).
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Para Sábato e Botana, a existência do triângulo científico-tecnológico asseguraria 
a capacidade racional de uma sociedade que, assim, saberia em que e como ino-
var, e, conseqüentemente, como estabelecer as sucessivas ações a serem tomadas, 
as quais permitissem alcançar seus próprios objetivos estratégicos. Mais recente-
mente, entretanto, um novo modelo descritor da cooperação foi formulado.

2.1  O Modelo Triple Helix

O acirramento da competição econômica internacional talvez tenha sido o maior 
determinante da mudança de entendimento acerca do papel a ser desempenhado 
pela universidade contemporânea, agora entendida como agente do desenvolvi-
mento econômico. 

O modelo triple helix (tríplice hélice, ou hélice tripla) foi sistematizado por  Etzko-
witz e Leydesdorff  (1996; 1998; 2000), e viria a adicionar à universidade, além da 
pesquisa e do ensino, uma nova e legítima função: a produção de conhecimento 
associado aos problemas do setor empresarial, bem como a comercialização dos 
resultados dessa produção.

Historicamente, as relações de cooperação entre o governo, a universidade e a 
indústria evoluíram de acordo com os modelos apresentados na Figura 2. 

FIGURA 2 
Relações de cooperação entre universidade, indústria e governo

Fonte:  Elaboração dos autores, a partir de Etzkowitz e Leydesdorff (1996, 1998, 2000).

Fig. 2a – Hélice tripla I Fig. 2b – Hélice tripla II Fig. 3b – Hélice tripla III Fig. 4b – Reconstrução
de arranjos
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Inicialmente, o controle do governo era forte e definia as relações internas. Esse 
cenário, conhecido como hélice tripla I (Fig. 2a), entrou em decadência por con-
ta, principalmente, de uma tendência de inibição das iniciativas do tipo bottom-up 
(ascendente). 
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Como reação ao controle estatal excessivo, o modelo reconfigurou-se e deu ori-
gem à hélice tripla II (Fig. 2b), na qual  as relações obedecem melhor à lógica de 
mercado, mas mantêm os limites institucionais dos atores, cuja missão permane-
ce inalterada. 

No entanto, nos últimos anos ficou consolidado o modelo adotado pela maioria 
dos países (Fig. 2c): o da hélice tripla, em que o governo participa e incentiva o 
processo de inovação. Além disso, a fronteira entre instituições envolvidas é, em 
maior ou em menor grau, dissolvida, o que constitui a principal diferença desse 
modelo em relação ao da hélice tripla II (Etzkowitz e Leydesdorff, 2000).

Nesse terceiro modelo – ou seja, o da hélice tripla III –, a universidade assume 
o papel principal na geração de inovação tecnológica, por sua tradicional missão 
(ensino e pesquisa básica) ser forçada a alterar-se para agregar o fomento à for-
mação de empresas e o desenvolvimento tecnológico e regional. 

Além disso, a revisão da comunicação e as expectativas no nível da rede de coo-
peração levam à reconstrução de arranjos institucionais (Fig. 2d). 

No Brasil, um dos casos mais importantes pode ser verificado na região de São 
José dos Campos (SP), impulsionada pelo Instituto Tecnológico da Aeronáutica 
(ITA), o qual está forte e intimamente ligado à Defesa.

A tríplice hélice pode ser compreendida, então, por meio dos três distintos está-
gios seguintes.

a) As três esferas (universidade, indústria e governo) são definidas institucional-
mente, de forma que a interação delas ocorra por meio de relações industriais, 
de transferência de tecnologia, e de contratos oficiais, amplamente disseminados 
tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento. 

b) As esferas são definidas como diferentes sistemas de comunicação:  operações 
de mercado, inovação tecnológica e controle de interfaces. As interfaces geram 
novas formas de comunicação ligadas à transferência de tecnologia e apoiadas 
numa legislação sobre patentes. 

c) As esferas institucionais da universidade, da indústria e do governo, em acrés-
cimo às funções tradicionais assumem umas os papéis das outras.

Assim, a tríplice hélice modela uma nova forma de infra-estrutura de conheci-
mento, diferindo-se do modelo clássico de ciência, o qual é estável. 

Normalmente, a empresa enfrenta desafios e apresenta demandas, mas, em con-
trapartida, oferece investimentos e possibilidade de desenvolvimento de tecnolo-
gia em parceria; e é esse o benefício mais aparente para a universidade que, por 
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sua vez, vai ofertar informação tecnológica, desenvolvimento de novos produ-
tos/processos, educação continuada, cursos extraordinários, consultorias e mão-
de-obra capacitada; ou seja, os benefícios mais imediatos para a empresa.

As relações promovidas pela integração universidade/empresa/governo não 
significam apenas uma troca de relacionamentos. Elas englobam também um 
processo de transferência e de transformação de produtos e de serviços, além de 
objetivarem o crescimento da base de conhecimento de todos os participantes.

A cooperação é, portanto, um processo complexo que precisa levar em conta as 
diferenças institucionais e culturais existentes entre os participantes. Do mesmo 
modo, os objetivos e a natureza do relacionamento devem ser translúcidos para 
evitar distorções ou visões equivocadas durante o andamento da pesquisa. Nesse 
contexto, inúmeras questões podem constituir barreiras ao estabelecimento da 
cooperação. A principal delas advém de um embate ideológico. 

A visão segundo a qual um maior envolvimento das universidades com as empre-
sas privadas e o governo ameaçaria a integridade da pesquisa acadêmica, desvian-
do-a do ensino e da pesquisa fundamental, ainda é forte no Brasil. Enquanto a 
pesquisa básica vem sendo mais desenvolvida pelas universidades, o desenvolvi-
mento tecnológico, principalmente em curto e em médio prazo, tem sido o alvo 
da realidade das empresas. 

No entanto, não há por que vislumbrar confronto entre pesquisa básica e apli-
cabilidade prática, uma vez que a pesquisa pode envolver ambas as dimensões. 
Ademais, a união de universidades com empresas não significa o abandono da 
pesquisa básica, pois é esse conhecimento que muitas vezes as empresas bus-
cam nos laboratórios universitários. É justamente esse tipo de pesquisa que pode 
fornecer o ponto de partida para o desenvolvimento das estruturas práticas, as 
quais tornarão o conhecimento obtido num instrumento de crescimento das  
empresas.

Com relação ao papel do governo nesse contexto, alguns  acreditam que ele não 
deve influenciar, e tampouco participar, de relações com a universidade e com o 
setor privado, pois pode inibir a flexibilidade e a diversidade dos acordos dessas 
organizações. Há ainda os que reagem à idéia de o governo se apropriar de ino-
vações geradas pelos outros dois atores, ou, ainda, de recorrer a eles para obter 
soluções para suas próprias demandas.

Em contrapartida, há aqueles que concebem uma série de papéis para o governo 
nesse contexto, e acreditam que ele possa contribuir para remover os desincenti-
vos à pesquisa e à inovação em geral. 

Conforme esses últimos, o governo poderia: (i) selecionar problemas que re-
querem pesquisas; (ii) ajudar a identificar parceiros potenciais e a facilitar nego-
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ciações; (iii) fornecer fundos iniciais para o desenvolvimento de projetos; e (iv) 
tornar-se um terceiro parceiro, e, assim, dividir custos e  apropriar-se de resulta-
dos da parceria com a indústria e com a universidade.

3  EXPERIÊNCIAS INTERNACIONAIS  

DE COOPERAÇÃO PARA A DEFESA

A Segunda Guerra Mundial foi um excelente laboratório para a organização e a 
inovação tecnológica da Defesa. A vitória no conflito dependeu, em grande par-
te, de esforços inovadores, e, posteriormente, as demandas do setor permitiram 
o aprimoramento de diversas indústrias.

Pela primeira vez, a Física e a Eletrônica seriam elementos centrais na estratégia 
beligerante, de forma que, para muitos, o conflito consistiu numa batalha de fá-
bricas e de linhas de suprimento. A mobilização da área acadêmica, e a parceria 
entre essa e as operações de combate, bem como a duplicação dos esforços de 
desenvolvimento entre as FFAA, tiveram papel essencial no resultado da guerra 
(Kline, 1987).

Os principais países envolvidos no conflito organizaram-se de forma diferencia-
da, e as estratégias de pesquisa e desenvolvimento (P&D) adotadas foram fatores 
decisivos no desfecho dele.

Os Estados Unidos haviam reconhecido a importância de P&D ainda durante 
a Primeira Guerra Mundial. Sob a liderança de Vannevar Bush, presidente da 
Carnegie Institution e ex-professor do Massachusetts Institute of  Technology 
(MIT), um grupo de cientistas e de engenheiros criou o Office of  Scientific Re-
search and Development (OSRD), em junho de 1940 (University of  San Diego, 
2007).

Faziam parte desse grupo Karl Compton, físico e presidente do MIT; James 
Conant, químico e presidente da Harvard University; Frank Jewett, físico-enge-
nheiro, presidente da Academia de Ciências e vice-presidente da American Tele-
phone and Telegraph (AT&T); e Irwin Stewart, cientista político e presidente do 
Conselho Nacional de Pesquisa.

O Presidente Franklin Roosevelt implantou o National Defense Research Com-
mittee (NDRC) como parte do OSRD, para celebrar os contratos com laborató-
rios de universidades, do próprio governo e da indústria (The American Presi-
dency Project, 2007).
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Bush havia organizado um sistema civil de pesquisa para sistemas avançados, 
em razão do conservadorismo dos militares na P&D. Durante o primeiro ano, 
o NDRC concedeu 125 contratos de pesquisa, o que totalizou US$ 6,2 milhões; 
abriu um escritório de ligação em Londres; e iniciou o Projeto Manhattan, no 
Army Corps of  Engineers (The American Presidency Project, 2007).

O NDRC estabelecia a política de contratos, alocava recursos, monitorava con-
tratos de pesquisa e, além disso, mantinha 19 divisões que lidavam com diversos 
outros tópicos, tais como: espoletas de proximidade, torpedos, sonar, controle de 
tiro, comunicações, radar e contramedidas. 

Um fator-chave do sucesso do NDRC foi o fato de ele dar suporte a laboratórios 
de alguns centros de excelência de universidades e de indústrias, em vez de operar 
os próprios.  

Três laboratórios universitários desempenharam papéis-chave na guerra: Radia-
tion Lab, MIT (radares); Radio Research Lab., Harvard University (contramedi-
das eletrônicas); e Applied Physics Lab., John Hopkins University (espoleta de 
proximidade). Do lado da indústria, foi importante a participação de: AT&T 
(Bell Labs.), General Electric, Westinghouse Electric, RCA e Raytheon.

Os britânicos, por sua vez, durante e após a Primeira Guerra Mundial mobiliza-
ram seus cientistas de forma mais eficiente que os japoneses e os alemães, por 
meio da expansão da estrutura de P&D. 

Havia, desde aquela época, uma estrutura de pesquisa ligada às FFAA. O Exército 
e a Marinha possuíam seus próprios centros de pesquisa, mas o laboratório mais 
importante foi o Telecommunications Research Laboratory (TER), do Ministé-
rio do Ar (Air Ministry). Sob a coordenação do TER seria criado o radar Chain 
Home: o primeiro sistema de alarme antecipado prático, e o principal fator na 
vitória do País na Batalha da Inglaterra, em 1940 (University of  London, 2007).

Por intermédio dos vários professores de diversas formações, foram entregues 
radares de detecção de alvos aéreos, de controle de tiro, de bombardeio e de 
navegação, e, ainda, sistemas indicadores de posição no plano (display circular de 
radar), de IFF e de contramedidas de radares.

O Japão, no entanto, mobilizou menos de 10% de sua comunidade acadêmica 
para a guerra, enquanto os EUA mobilizaram 90%, segundo estimativas da Ma-
rinha americana. Ademais, a falta de coordenação entre a Marinha e o Exército, 
bem como o isolamento dos professores encarregados dos estudos dificultaram 
o aparecimento de avanços tecnológicos no País (Mattei, s.d). 

As FFAA japonesas possuíam as próprias estruturas de pesquisa. O Exército 
conduziu o laboratório Tama, em Tóquio, com um orçamento anual de US$ 15 
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milhões. A Marinha tinha um centro de pesquisa localizado no Segundo Institu-
to Naval, próximo a Tóquio, que contava com 80 engenheiros e cientistas, 350 
técnicos e US$ 90 milhões por ano. Estavam, portanto, muito próximas das dos 
EUA na pesquisa do radar. Ambas as forças dependiam de empresas como Tokio 
Shibauara, Sumitomo e Nippon Musen.  

Na Alemanha, a mobilização da comunidade científica foi pequena e ocorreu 
muito tarde. Aliás, há aqueles que acreditam no fato de a derrota no conflito ter 
decorrido da incompleta mobilização e da não utilização de cérebros científicos, 
embora em meados de 1943 Hitler tenha ordenado a retirada de 6 mil cientistas 
da frente de combate (Mattei, s.d). 

No dias atuais, os Estados Unidos permanecem como o principal expoente na 
área de Defesa. Os resultados da histórica parceria entre governo, indústria e uni-
versidades produziram uma lista impressionante de produtos inovadores, assim 
como fortaleceram a convicção de que a pesquisa básica, realizada em universi-
dades, apóia o desenvolvimento de produtos inovadores que, por sua vez, podem 
ajudar na manutenção da competitividade das empresas americanas (Severson, 
2005). 

O mesmo se pode dizer com relação à capacidade bélica desse País, pois, nessa 
área, as compras e as encomendas governamentais muito influenciam a pesquisa 
e a transferência de tecnologia. 

A Defense Advanced Research Projects Agency (Darpa), diretamente ligada ao 
Departamento de Defesa (DoD), desempenha importante papel nesse contexto. 
A experiência demonstra que investimentos em C&T de defesa são, invariavel-
mente, levados às aplicações civis (Porter, 1998). 

4  COOPERAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADE,  

INDÚSTRIA E  GOVERNO, NO BRASIL

O sistema de inovação brasileiro é composto por várias iniciativas públicas que 
envolvem o Ministério da Educação (MEC) e o Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia (MCT), bem como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), a Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Industrial (ABDI), e o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea). 

Contudo, para Velloso (2005) a construção de um verdadeiro Sistema Nacional 
de Inovação (SNI) precisa ocorrer mediante a “estratégia da hélice tripla”. Esse 
autor admite haver vários casos de sucesso da pesquisa cooperativa, mas afirma: 



políticas de Incentivo à Inovação tecnológica no Brasil

590

o “paradoxo brasileiro significa que temos peças para um SNI, mas não um sis-
tema”, uma vez que carecemos de interação e de integração. 

Há universidades de renome que devem grande parte desse reconhecimento à 
sua capacidade de pesquisa em regime de cooperação com empresas. A Univer-
sidade Federal de Viçosa (UFV), por exemplo, desenvolve pesquisas em parceria 
com grupos como a Nestlé e a Monsanto; e a Escola Superior de Agricultura 
Luiz de Queiroz (Esalq), vem  também mantendo estudos relacionados à celulo-
se e ao papel, além de com o setor privado.

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), por sua vez, auxilia as indús-
trias metalmecânica e elétrica do estado (WEG, Embraco, Tupy), por meio de 
trabalhos conjuntos, os quais vêm promovendo o desenvolvimento da região. 

De maneira similar, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) tem estreita 
relação com a Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer).

A siderúrgica Cosipa e a Copersucar realizam pesquisas conjuntas com o Institu-
to de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo  (IPT). 

Na área médica, o Instituto do Coração (Incor), da Universidade de São Paulo 
(USP), tem desenvolvido diversos produtos para uso clínico e cirúrgico, repas-
sando-os para a indústria.

Para Velloso (2005 p. 8-9), “a melhor forma de superar o paradoxo é através da 
construção da estratégia da hélice tríplice”. O ponto de partida – diz o autor – é 
reconhecer que, por um lado, a empresa desempenha papel crucial no processo 
de inovação; e, por outro, a universidade assume papel cada vez mais importante 
no desenvolvimento. Assim, ambas as instituições têm oportunidades a serem 
aproveitadas.

Velloso (2005, p. 9) afirma, adicionalmente, que “o Governo, por seu turno, tem 
muito mais a ganhar quando recorre a parcerias com as Universidades, para a 
realização de projetos integrantes de seus planos, na área econômica e, princi-
palmente, na área social”. Por isso, a interação, inerente à estratégia triple helix, 
implica o fato de cada instituição passar a ter um pé nas outras duas. Essa dinâ-
mica é similar àquilo que ocorre nas  grandes universidades americanas, sempre 
relacionadas às empresas e ao governo. 

Segundo Marcovitch (1999), a parceria entre as instituições brasileiras de ensino 
superior e o setor empresarial se dá, primeiramente, no plano do ensino de gra-
duação, com o aproveitamento de quadros profissionais formados pela acade-
mia em escalões superiores das empresas. As atividades inseridas no conceito de  
cooperação referem-se a uma multiplicidade de ações que podem, potencialmen-
te, com maior ou menor intensidade, ser desenvolvidas por essas organizações. 
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Tais relações podem assumir várias formas que vão desde uma simples con-
sultoria  individual de um professor, para uma empresa; passam por projetos 
contratados  e envolvem equipes inteiras, pela realização de treinamentos e pela 
criação de empresas a partir da atividade acadêmica de pesquisa (spin-offs); e che-
gam à constituição de estruturas especiais e complexas, tais como os centros de 
pesquisa cooperativa, as incubadoras e os parques tecnológicos. 

No entanto, as instituições envolvidas devem forjar antes de tudo uma relação de 
confiança entre elas; relação essa que, segundo Locke (s.d. p. 27), pode ser cons-
truída. Em termos econômicos, o interesse próprio e a maximização de utilidade 
fazem que agentes cooperem entre si, quando esses têm informação acerca do 
desempenho dos parceiros.

Para alguns, há que se subir alguns degraus para que a cooperação se estabeleça: 
inicia-se pelo diálogo, e, depois, vêm a convivência, a confiança, a identificação 
cultural e, por fim, a cooperação efetiva. Esse processo pode demorar anos para 
ser concluído; mas, para ser destruído, basta um projeto malsucedido.

4.1  Cooperação para Defesa no Brasil

No Brasil, as estratégias de cooperação para Defesa envolvem uma parceria fir-
mada entre o MD e o MCT. Esse esforço brasileiro de coordenação alinha-se 
àqueles realizados pelos países desenvolvidos, embora ocorra, naturalmente, em 
escala bastante inferior.

O sistema de CT&I, de interesse da Defesa Nacional (SisCTID) apresenta o 
planejamento estratégico, o desenvolvimento de processos de gerenciamento e 
de avaliação, a gradual harmonização e a integração das atividades de CT&I das 
Forças Armadas com o Sistema Nacional de CT&I1.  

A orientação do sistema é “atingir o efetivo domínio dos conhecimentos científi-
cos e tecnológicos e da capacidade de inovação, visando cooperar com a satisfa-
ção das necessidades do país atinentes à Defesa e ao desenvolvimento nacional” 
(Brasil, 2003a). 

O SisCTID tem como clientes tanto as FFAA, naturalmente, como a indústria, e 
usa  um processo top-down para definir problemas, e um processo bottom-up para 
encontrar idéias, sem distinção entre as inovações de ruptura e as incrementais2.  
Obviamente, a maior parte dos projetos é celebrada mediante  acordo com rigo-
rosos critérios de sigilo. 

1 Brasil (2003a).
2 o Defense advanced Research projects agency (Darpa) adota uma metodologia semelhante (top-down) para 
problemas, e bottom-up (para idéias), mas exclusivamente voltada às inovações de ruptura dos Estados unidos da 
américa (2005).
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Atuando como comitê estratégico do SisCTID está a Comissão Assessora de 
Ciência e Tecnologia para a Defesa (Comasse), a qual estabelece as metas para 
a criação da carteira de projetos no nível tático, controlado pelos comitês técni-
cos3. 

A rede de cooperação controlada é voltada aos projetos sigilosos estratégicos 
para a Defesa, e mantém o planejamento, a execução e o controle mais apurados 
que o modo livre. Voltado para projetos não sigilosos, o modo livre foi planejado 
para criar um ambiente do tipo caótico, a fim de fomentar a inovação tecnológica 
e as parcerias a ela vinculadas. Nesse segundo caso, a gerência é realizada por 
meio de escritórios “virtuais”.

A estrutura adotada pelo MD não é autárquica; ao contrário, em sua essência ela 
pressupõe a parceria com a indústria e com a universidade. 

 5  METODOLOGIA: O ESTUDO DE CASO

A principal característica que identifica e distingue o estudo de caso é o fato 
de ele envolver o estudo intensivo e detalhado de uma entidade bem definida:  
o “caso”.

A finalidade desta abordagem metodológica é sempre holística, de forma que seu 
objetivo principal pode ser orientado para cada um dos três objetivos básicos: 
explorar, descrever, ou, ainda, explicar. (YIN, 1994). 

A estratégia adotada neste capítulo é a do “caso único” (single case), uma vez que 
nosso objeto de estudo é o estabelecimento da associação entre um programa de 
pesquisa universitário e um ministério do governo federal.

Cronologicamente, o caso focalizado neste artigo é anterior ao estabelecimento 
do SisCTID. No entanto, constituiu conjuntura de tal relevância que, provavel-
mente, contribuiu para a criação do sistema, uma vez que – como se verá nas pró-
ximas seções – as FFAA nacionais correram sério risco de “apagão” logístico.

A importância da logística para o MD é algo imensurável. A necessidade de 
transportar suprimentos que possibilitem a manutenção das atividades militares 
é algo crucial. Ilustra isso o fato de, no início do século XIX, Napoleão Bona-
parte justificar seu insucesso na campanha da Rússia como decorrência da falta 
de suprimentos. E isso apesar de ser atribuída a ele a célebre frase: “Os exércitos 

3 os comitês técnicos analisam as novas propostas de projetos, verificam seu alinhamento com as diretrizes estratégicas 
de ct&I de interesse da Defesa, e procedem ao seu enquadramento em áreas ou em tecnologias de interesse, definidas 
pelos próprios comitês. constituído pelas redes controlada e livre, o nível operacional propõe novos projetos aos 
comitês técnicos.
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marcham sobre seus estômagos”, dita para ressaltar a importância das atividades 
de suprimento das suas tropas.

Christopher (1999, p. 2) conceitua a logística como: 

(...) o processo de gerenciar estrategicamente a aquisição, movimentação e arma-
zenagem de materiais, peças e produtos acabados (e os fluxos de informações 
correlatos) ... de modo a poder maximizar as lucratividades presente e futura atra-
vés do atendimento dos pedidos a baixo custo.

Um conceito moderno relacionado ao tema é o supply chain management (gerencia-
mento da cadeia de suprimento), o qual enfatiza a importância de se gerenciar, de 
forma integrada, as atividades relacionadas ao fluxo de materiais e de produtos. 

Para Hong (1999), a cadeia de suprimento envolve três esferas, a saber: (i) logís-
tica de suprimento (relações com fornecedores); (ii) logística de produção (ope-
ração de conversão de insumos em bens ou em serviços finais); e (iii) logística de 
distribuição (envolve relações com clientes).

Os problemas logísticos, aos quais as FFAA foram submetidas às vésperas do 
ano 2000, envolveram as três esferas citadas.

Há que se ressaltar que dois dos autores deste trabalho participaram ativamente 
da construção do caso de cooperação abordado. Portanto, além da documenta-
ção acerca do projeto, e da legislação em vigor, também a experiência por eles 
vivida foi uma das múltiplas fontes de informação utilizadas.

5.1  Delimitação do Caso: a Catalogação Militar

As FFAA brasileiras foram sempre usuárias de uma grande diversidade de ma-
teriais, muitos deles importados, de difícil obtenção e de alto custo. Por esse 
motivo, sempre houve um rígido acompanhamento e controle, por parte dos 
setores responsáveis pelo suprimento, os quais usavam a catalogação como uma 
ferramenta de apoio à logística.

De forma independente, as três forças buscavam, no exterior, informações sobre 
os itens por elas empregados, sem que houvesse qualquer tipo de coordenação, 
ou de uniformidade de procedimentos, que propiciasse aos diversos setores que 
cuidam do material uma maneira padronizada de perfeitamente identificar tais 
itens. Essa busca não possibilitava, portanto, o apoio mútuo, nem a interoperabi-
lidade, e tampouco um menor custo total da logística. 

Por isso, objetivava-se estabelecer um padrão de linguagem única que permitisse 
o entendimento e o apoio mútuo entre as Forças Armadas, a redução dos custos 
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de aquisição e de estocagem de materiais, bem como a nacionalização – tanto 
quanto fosse possível – de itens importados, a fim de se obter uma maior dispo-
nibilidade dos equipamentos.

Quando, em 1979, o Estado Maior das Forças Armadas (Emfa) criou a Comissão 
Permanente de Catalogação de Material Comum das Forças Armadas (CPCM)4,  
procurava “definir, desenvolver e implantar o sistema de catalogação de mate-
rial de uso comum das Forças Armadas, de modo a facilitar o intercâmbio de 
informações logísticas (...) e possibilitar o apoio logístico mútuo entre as Forças 
Singulares”5.  

Em 1982, o Emfa estabeleceu que deveria ser adotado, como padrão para a clas-
sificação de itens de material, o mesmo sistema de classificação utilizado pelas 
Forças Armadas dos Estados Unidos6.  Assim, nesse mesmo ano foi instituído o 
Sistema Militar de Catalogação (Sismicat). 

À época, o sistema foi concebido para catalogar itens comuns a duas forças, pelo 
menos, assim como itens de empresas fornecedoras, para que fosse estabelecido 
um padrão tanto para terminologias como para processos de descrição7.  

O enfoque apenas nos itens de uso comum das FFAA para obter-se a interação 
de sistemas e de processos distintos de catalogação de itens, apoiado no resultado 
de grupos de trabalho ad hoc, demonstrou-se uma tarefa bastante árdua e impro-
dutiva. Ficou evidente, na ocasião, que o Sismicat precisava ser reorganizado. 

5.2  Padronização: uma Necessidade da Área de Catalogação

A dependência externa quanto à aquisição de equipamentos é algo bastante rele-
vante para as FFAA, uma vez que a indústria nacional de materiais de defesa não 
atende totalmente às necessidades nacionais. Por isso, é importante haver ferra-
mentas que, no processo de tomada de decisão, forneçam dados sobre “quanto” 
e “onde” adquirir itens de suprimento em condições mais favoráveis, assim como 
utilizar essas informações com vistas na nacionalização desses componentes.

A catalogação é considerada a ferramenta mais adequada à obtenção de tais in-
formações. No entanto, sua utilização de forma independente, pelas três forças, 
tornou-se inviável economicamente, o que levou o Estado-Maior das Forças Ar-
madas a coordenar essa atividade. 

4 Decreto n° 83.957, de 12 /09/1979.
5 portaria n° 1.232/cpcM/Emfa, de 15/05/1980.
6 portaria n° 1.120/cpcM/Emfa, de 26/04/1982.
7 portaria n° 2.429/cpcM/Emfa, de 23/08/1982.
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Nesse contexto, o Brasil assinou acordo com o Nato Maintenance and Supply 
Agency (Namsa): órgão da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) 
responsável pelo Sistema Otan de Catalogação (SOC).

Como exigência desse acordo, implantou-se o Centro de Catalogação das Forças 
Armadas (Cecafa), uma vez que todo país signatário do SOC deve possuir um 
bureau responsável pela troca de dados com a Namsa e com os demais países 
usuários.

Por esse motivo, em 1997 o governo brasileiro se filiou ao SOC e começou a 
trabalhar na implementação de um centro de catalogação das FFAA que se ocu-
passe especificamente da execução dos trabalhos de catalogação. 

Com isso, o enfoque inicial modificou-se: intentava-se, agora, catalogar todos 
os itens utilizados pelas FFAA por um mesmo processo, para que assim fosse 
construído e mantido um repositório único para os dados, e não somente para 
itens comuns. 

Nessa segunda abordagem, tanto a criação do Centro de Catalogação das Forças 
Armadas (Cecafa) quanto a reorganização do Sismicat produziram resultados 
imediatos, haja vista ter sido viabilizado o cruzamento de dados armazenados 
num mesmo banco, o que permitiu a identificação de 35.376 itens comuns a, pelo 
menos, duas forças; ao passo que  na abordagem anterior não havia sido possível 
sequer reter os dados dos poucos itens trabalhados. 

Para possibilitar essa troca de dados, que se dá por meio de informação codifi-
cada, o País precisava dispor das ferramentas de codificação e de decodificação 
das informações, bem como de um aplicativo de informática por meio do qual se 
executasse o tráfego de dados. 

A primeira aplicação informatizada utilizada no Cecafa, adquirida na Espanha, 
pela Força Aérea Brasileira (FAB)8, havia sido desenvolvida em linguagem de 
programação Clipper, na versão Summer 87. Esse software teve o importante papel 
de contribuir para a fixação dos conceitos ligados à troca de dados e ao processo 
de identificação no ambiente do SOC. 

Com a aproximação do ano 2000, a preocupação com o bug do milênio  intensi-
ficou-se. De fato, chegara-se à conclusão de que o aplicativo não seria capaz de 
superar o obstáculo técnico que se apresentava. 

O SOC utiliza a data no formato “yyddd”, ou seja, dois dígitos iniciais para indi-
car o ano, e três dígitos seguintes para o “dia Juliano” (1 a 366);  tanto em docu-
mentos quanto em dados, assim como nos protocolos de comunicação. Por isso, 
o software adotado pelo MD não estava preparado para reconhecer a data “00001” 

8 Brasil (2003b). 
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como primeiro de janeiro de 2000, e iria assumi-la como referente ao ano 1900. 
Logo,  o controle de transações tornar-se-ia impraticável, pois o processamento 
em pacotes de dados exigia o controle por data de emissão (de cada pacote). 

Deve-se ressaltar que, entre 1999 e 2001, as FFAA se encontravam em pleno 
processo de atualização de suas bases de dados, com uma média de 17 mil atuali-
zações por mês. Portanto, o bug do milênio ameaçava interromper o fluxo dessas 
atualizações, ou seja,  parar o trabalho que vinha sendo realizado e, em decor-
rência disso, botar em  risco também  os suprimentos, o que geraria sério des-
conforto e poria o sistema de defesa nacional em xeque. Assim, a Secretaria de 
Logística e Mobilização (Selom), do MD, deparou a necessidade de adquirir um 
novo software. 

Após pesquisar os diversos aplicativos existentes no mercado internacional (Es-
tados Unidos e Europa), verificou-se que seus custos eram muito elevados para 
que pudessem ser adquiridos naquele momento. Diante desse fato, decidiu-se, 
então, que a alternativa mais viável seria a opção por um sistema nacional que 
atendesse às exigências do SOC.

Como não havia, no mercado nacional, um sistema que atendesse às especifica-
ções exigidas, seria preciso desenvolver o novo aplicativo, e, em termos de custos, 
a possibilidade de desenvolvê-lo no âmbito universitário parecia a mais atraente.

5.3  A Universidade: Possível Alternativa  

para o Ministério da Defesa

Às vésperas do ano 2000, o Cecafa não dispunha de pessoal, em quantidade 
necessária, e com a qualificação desejável, capaz de desenvolver o software de que 
precisava, uma vez que sua área de competência é exclusivamente a catalogação.

Por isso contatou-se, por meio da Fundação Coordenação de Projetos, Pesquisas 
e Estudos Tecnológicos (Coppetec), o Programa de Pós-Graduação em Enge-
nharia de Sistemas (Pesc) do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação 
em Engenharia (Coppe), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

O Pesc é uma das 12 unidades básicas que compõem a estrutura acadêmica da 
Coppe, e é reconhecido como centro de excelência na área. Apoiadas por agên-
cias de fomento, tais como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pesquisa de Ní-
vel Superior (Capes), e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 
Janeiro (Faperj), as atividades do programa estão concentradas em 9 linhas de 
pesquisa9.  

9 São elas: (i) algoritmos e combinatória; (ii) arquitetura e sistemas operacionais; (iii) Banco de dados; (iv) computação 
gráfica, processamento de imagens e visão computacional; (v) Engenharia de software; (vi) Informática e sociedade; 
(vii) Inteligência artificial; (viii) otimização; e (ix) Redes de computadores.
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Dessas linhas, a  do Banco de Dados (BD)10,  liderada pelo professor Jano Mo-
reira de Souza – um dos autores deste capítulo –, é que se comprometeu com o 
desenvolvimento do software demandado pelo MD. 

Além de com o professor Jano, a linha conta ainda com mais 4 professores, 10 
doutorandos e 13 mestrandos. Alunos de graduação também têm ligação estreita 
com os pesquisadores, mas seu efetivo varia semestralmente.

Ao longo do tempo, muita expertise foi acumulada, por parte da Coppe, em vir-
tude dos diferentes projetos e contratos de consultoria firmados com empresas 
como a Petrobrás, a Unisys, a Embratel e a Rio Sul (companhia aérea), bem como 
com órgãos públicos, tais como os ministérios do Meio Ambiente, da Defesa e 
do Planejamento (Souza, 2006). 

Tal parceria propiciou, enfim, o desenvolvimento do Sistema Gerencial de Dados 
de Catalogação (SGDC), o qual atendeu plenamente a demanda e as exigências 
do SOC. Nessa parceria, os recursos aplicados pelo MD foram utilizados como 
substitutos de bolsas de estudo para alunos de mestrado e de doutorado envol-
vidos no projeto, os quais até então  não as tinham obtido junto aos organismos 
oficiais. 

5.4  Superação dos Obstáculos e Construção da Confiança 

Esperava-se que as especificidades, inerentes às diferenças entre as duas culturas 
organizacionais (militar e universitária), pudessem gerar algum tipo de obstáculo 
à parceria. 

Isso porque, enquanto a primeira se caracteriza pela verticalidade, pela hierar-
quia e pela disciplina; a segunda é mais horizontal e “democrática”, e tende a 
contrastar com o ambiente das Forças Armadas. Entretanto, a convivência entre 
militares e acadêmicos não consistiu em fonte de dificuldades. 

Cada fase do projeto contou com estrutura hierárquica própria, baseada em res-
ponsabilidades bem definidas para desenvolvedores, consultores, gerentes e li-
deres de equipe. Essas funções foram distribuídas de acordo com as habilidades 
de cada participante. Portanto, os projetos contaram com equipes lideradas por 
militares e integradas por acadêmicos, e vice-versa. As relações de poder foram 
estabelecidas em um plano de projeto, que funcionou como carta magna. 

Os planos iniciais, estabelecidos para o funcionamento do projeto, eram revisa-
dos semanalmente para garantir um bom funcionamento e eliminar problemas  

10 a linha desenvolve pesquisas e atividades de ensino, com ênfase no gerenciamento de dados distribuídos, sejam 
espaciais, sejam complexos, fuzzy ou regras. também são realizadas pesquisas nas áreas de Gestão do conhecimento 
e de trabalho cooperativo Suportado por computador - cScW (pesc, 2006).
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o mais cedo possível. Ademais, alguns oficiais da Marinha do Brasil e do Exército 
Brasileiro faziam parte do corpo docente da pós-graduação, na linha de pesquisa 
Banco de Dados. Tal fato certamente contribuiu para a homogeneização do am-
biente de trabalho. 

Uma lição que pode ser levada em conta para a realização de novas formas de 
cooperação – no sentido amplo –, foi o estabelecimento de “regras do jogo” 
claras, válidas tanto para civis como para militares, o que eliminou qualquer risco 
de desentendimento; e essa é  uma das questões mais sérias a serem consideradas 
pelos gerenciadores de projeto. 

O fato de parte significativa da mão-de-obra, envolvida no desenvolvimento do 
software, ser composta por estudantes, poderia tornar-se um fator de risco ao su-
cesso da empreitada. Alguns alunos já haviam marcado data para defesa de tese 
(ou de dissertação), de forma que, estando a equipe sujeita a turn-over, poder-se-ia 
perder tempo e recursos com treinamento de novos integrantes. 

Outro ponto que afetava a equipe  de trabalho decorria do próprio fato de ela ser 
composta por alunos (graduandos, mestrandos e doutorandos), uma vez que ha-
via o consenso de que o tempo de dedicação devia limitar-se a 20 horas semanais, 
para evitar prejuízos ao desempenho acadêmico. 

Para que essas dificuldades não gerassem impactos relevantes, foi estabelecido 
um processo rigoroso de gerência de projetos. Os alunos que não possuíssem 
experiência com a metodologia de gerência, ou com a de desenvolvimento de  
software, ou, ainda, de convivência em equipes de projeto, deveriam ser treinados. 
As dificuldades foram ainda mitigadas por meio de mentoring, realizado ou por 
alunos mais experientes, ou por professores que atuaram como coordenadores. 

5.5  Resultados da Parceria

O SGDC foi amplamente reconhecido como adequado pela comunidade inter-
nacional de catalogação. O sistema foi apresentado no 9º Simpósio de Catalogação da 
Otan, em Luxemburgo, no ano de 2001, e causou excelente impressão à platéia.

Na ocasião, o Brasil era signatário do SOC, no nível “TIER-3”, que permite a um 
país, não membro da Otan, ter acesso a dados referentes aos itens de suprimento 
fabricados nos países Otan. Contudo, tais países não podem colocar nesse siste-
ma informações referentes aos itens de fabricação nacional.

Havia, portanto, a intenção de inserir-se o Brasil no seleto grupo de países não 
membros da Otan mas aptos ao o privilégio de usar o SOC de modo pleno, ou 
seja, de ascendê-lo ao nível “TIER-2”. O alcance dessa meta poderia possibilitar 
a abertura de novos mercados para a indústria brasileira, e não apenas da área de 
Defesa. 
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No entanto, para que isso ocorresse seria necessário passar por testes rigorosos 
aplicados pela Namsa, que visam a verificar a capacidade técnica adquirida para 
trocar dados de catalogação nos moldes do SOC11. 

O SGDC permitiu, ao Brasil, tornar-se signatário do nível “TIER-2” do SOC, 
que conta, atualmente, com a participação efetiva de 52 países; dos quais 25 
fazem parte da Otan, e 6, entre eles o Brasil, atuam no nível 2; ao passo que 21 
atuam no nível 112.   

Por isso, além de consistir em  ferramenta de bom nível o SGDC permitiu às 
FFAA interagirem de forma automática, trocando dados de catalogação, e inicia-
rem um processo padronizado de identificação dos materiais por elas utilizados.  

Como resultado, foi possível determinar os itens comuns e necessários às dife-
rentes forças, os quais puderam até mesmo ser trocados entre elas, estocados em 
menor número, ou adquiridos em maior escala quando  necessário.

Desse modo, obteve-se significativa economia de recursos, pois vários materiais 
passaram a ser gerenciados de forma mais eficiente e eficaz, o que implicou me-
nor custo total da logística, maior interoperabilidade entre as FFAA e outros ór-
gãos do governo, além de redução de importações do segmento militar em razão 
da nacionalização de componentes13. 

Por isso, algumas empresas nacionais também se beneficiaram da disponibilidade 
do catálogo, para 73 países. Atualmente, 388 empresas nacionais têm mais de 
23 mil itens registrados no sistema, cujos dados são regularmente consultados.  
O Gráfico 1 ilustra a evolução do cadastramento de itens nacionais.

Conforme pode ser visto no Gráfico 1, a base de dados de itens nacionais tem 
crescido rapidamente nos últimos anos.

11 até então, esse nível só tinha sido alcançado pela austrália e pela Nova Zelândia, e por influência da Inglaterra, que 
apoiou o desenvolvimento de ambos os países por razões óbvias.
12 Disponível em: <http://www.nato.int/structur/ac/135/main/links/contacts.htm>.
13 Segundo informações do MD, o tubo de escapamento do avião Xavante era comprado por uS$ 57 mil (R$ 171 mil). 
após a nacionalização, seu custo caiu para R$ 45 mil. a pastilha de freio do avião Mirage, orçada em u$ 106, é hoje 
fabricada no país por R$ 11,36, e é exportada para a França, país fabricante do avião, por uS$ 68.
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GRÁFICO 1
Crescimento da base de itens nacionais cadastrados

Fonte: Brasil (2006).
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Em 2007, uma nova aplicação de catalogação tornou-se disponível. Com isso, o 
Exército Brasileiro – que, até então, vinha contribuindo pouco com a cataloga-
ção de itens nacionais –, e o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 
(MPOG) – cujo sistema não opera em conformidade com o Sismicat, puderam 
ampliar bastante a taxa de catalogação de itens nacionais, bem como reduzir a 
distância quantitativa entre os itens nacionais e os estrangeiros existentes na base, 
conforme mostra o Gráfico 2.

GRÁFICO 2
Proporção de itens nacionais na base de dados do Sismicat − set./2006

Fonte: Brasil (2006).

3%

97%

Nacionais Estrangeiros



políticas de Incentivo à Inovação tecnológica no Brasil

601

O sucesso do projeto incentivou a manutenção da parceria e a realização de no-
vas iniciativas de cooperação, pela Coppe e pelo MD. No momento, procede-se 
ao aperfeiçoamento do aplicativo original, o Catálogo Brasileiro de Itens e Em-
presas (CatBR), disponível na Web. 

Mais recentemente, uma nova aplicação de catalogação vem sendo desenvolvida 
sob uma ótica ampliada em comparação ao passado: a tecnologia deixa de ser 
cliente servidor e passa para aplicação multicamada, com foco na Web. 

Todo o desenvolvimento foi orientado para o uso de ferramentas de código aber-
to, em consonância com o recomendado pelo governo federal. 

Foi adotado um protocolo mais moderno para a troca de dados em âmbito nacio-
nal (XML), além de se privilegiar tecnologias que permitissem tanto a autonomia 
tecnológica dos servidores de banco de dados – embora ainda no paradigma de 
banco de dados relacionais –, como a independência dos servidores de aplicação 
e de sistemas operacionais. 

Com o tempo, a parceria ampliou-se a ponto de possibilitar a troca de conheci-
mentos entre as partes. 

O novo software de catalogação trouxe consigo não apenas inovações no proces-
so de desenvolvimento – tendo-se em vista o fato de esse ter sido realizado de 
acordo com a abordagem Model Driven Architecture (MDA) −, como também 
um modelo fortalecido de gestão de projetos, derivado das prescrições Rational 
Unified Process (RUP)14 e das recomendações do Project Management Institute 
(PMI)15.  

No âmbito do MD, houve ainda o esforço em disseminar os conhecimentos 
referentes a processos e a tecnologias, o que gera externalidades para os demais 
órgãos da administração pública. 

A efetivação de convênio entre o MPOG e a pasta da Defesa, no fim de 2000, 
apresentou uma meta de consolidação da catalogação, em âmbito nacional, visan-
do a estabelecer um sistema de catalogação brasileiro16.  

14 o Rational unified process (Rup) é um processo proprietário de engenharia de software, criado pela Rational 
Software corporation e, posteriormente, adquirido pela IBM, que, por sua vez, fornece técnicas a serem seguidas 
pelos membros da equipe de desenvolvimento de software, com o objetivo de aumentar a sua produtividade. tal 
processo utiliza a abordagem da orientação a objetos em sua concepção, e é projetado e documentado com  a 
notação unified Modeling language (uMl) para ilustrar os processos em ação. utiliza, também, técnicas e práticas 
aprovadas comercialmente. É um processo considerado pesado e, preferencialmente, aplicável a grandes equipes 
de desenvolvimento e a grandes projetos; porém, o fato de ser amplamente customizável torna possível que seja 
adaptado para projetos de qualquer escala.
15 comunidade especializada em gerenciamento de projeto, criada em 1969 na pensilvânia, Estados unidos, que conta, 
atualmente, com mais de 110 mil membros em 125 países.
16 ata da 5ª Reunião da cc-Sismicat.
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Assim, no fim de 2000 o MPOG aderiu ao Sismicat17,  com vistas em obter qua-
lificação técnica para o aperfeiçoamento do Sistema Integrado de Administração 
de Serviços Gerais (Siasg) no que se refere à catalogação de materiais. 

Em 2005, foi lançado o projeto de viabilização técnica do Sistema Nacional de 
Catalogação, com o objetivo de remover os entraves tecnológicos ainda existen-
tes para a implantação de tal sistema18.   

Esse projeto vem contribuindo para a sedimentação de um processo de geren-
ciamento e de desenvolvimento de software unificado, e tem produzido e aperfei-
çoado tecnologia e ferramentas de desenvolvimento, com grande potencial de 
reutilização, o que permite considerável economia de recursos em novos projetos 
baseados na mesma abordagem tecnológica. 

Ao longo dos últimos anos, desde a decisão do Cecafa de implantar sua própria 
solução de tecnologia da informação a Coppe/UFRJ vem participando desse 
processo no suporte tecnológico. Assim, a parceria vem sendo paulatinamente 
aperfeiçoada. 

6  CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo objetivou focalizar o caso de cooperação empreendido entre o MD 
e o Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Sistemas, da Coppe/UFRJ.

O caso estudado enquadra-se no principal modelo de cooperação descrito pela 
literatura, o triple helix III, cuja abordagem prevê interações de governos, empre-
sas e universidades.

No Brasil, o relacionamento entre a universidade e a esfera empresarial ainda 
ocorre de maneira tímida. Uma possível explicação disso advém do fato de os 
empresários não compreenderem corretamente o potencial do segmento acadê-
mico; ou ainda, de não estarem  acostumados a se valer do segmento acadêmico 
para adquirir tecnologia. 

O segmento acadêmico, por sua vez, em geral não se mostra preparado para 
atender a expectativa empresarial sem que tenha de comprometer para isso a sua 
atividade fim. 

Já as três esferas de governo do Brasil, essas não desenvolveram, ainda, estraté-
gias adequadas para fomentar parcerias em grande escala, ao contrário do que 
ocorre em outros países.

17 ata da 6ª Reunião da cc-Sismicat.
18 ata da 30ª Reunião da cc-Sismicat.
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No âmbito da Defesa, no entanto, as iniciativas relativas a tais parcerias têm fru-
tificado há tempo, embora quase todos os acordos sejam firmados em regime de 
sigilo, e, portanto, não podem ser apresentados ao grande público por motivos 
óbvios. 

O caso estudado ilustra quão o MD pôde beneficiar-se da cooperação com a 
universidade. Parte das atividades das FFAA correu sérios riscos de paralisação 
por conta do bug do milênio.

O estabelecimento do novo processo de catalogação trouxe consigo várias con-
tribuições que fortaleceram a eficiência das Forças Armadas (FFAA), a saber:

a) eliminação de duplicidade de identificação, o que permitiu gerir estoques me-
nores e aumentar o poder de barganha em lotes de compra; 

b) identificação de mais de 35 mil itens de uso comum entre as FFAA, o que re-
presentou um incremento significativo no apoio logístico mútuo;

c) acesso a informações atualizadas sobre cerca de 1 milhão de fabricantes, e de 
23 milhões de itens, no mundo, o que eliminou a dependência de fornecedores 
quanto a essas informações; e

d) indicação segura dos itens estrangeiros mais utilizados, a qual serve como guia 
para estabelecer prioridades no esforço de nacionalização.

Os modelos de gerência e de desenvolvimento, construídos a partir das abor-
dagens do Project Management Institute (PMI), do Rational Unified Process 
(RUP), e da incorporação de práticas próprias, têm despertado um grande inte-
resse por parte de outros segmentos da administração pública. 

Ao mesmo tempo, há o entendimento de que, nesse campo, em se tratando de 
ferramentas e de processos muito se tem ainda para pesquisar e aperfeiçoar.  

A Coppe/UFRJ vem participando desse processo, e tem buscado estender o 
relacionamento para que se amplie o envolvimento da administração pública e 
da esfera empresarial, configurando-se, enfim, um sistema mais eficiente do tipo 
triple helix. 
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