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Resumo 
O presente estudo tem como objetivo o estudo das condições para a implantação de um 
escritório de inovação aberta dentro de uma instituição pública de ensino e pesquisa. 
Entende-se por inovação aberta o intercâmbio constante de inovações tecnológicas entre 
instituições de pesquisa pura, como as universidades, e o setor produtivo. Essa troca traz 
uma série de vantagens tanto para a instituição de pesquisa quanto para quem produz. 
Para que isso seja aplicado na prática, foi feita uma análise dos principais agentes de 
inovação que envolvem o sistema da instituição de ensino e pesquisa analisada, bem 
como da legislação vigente sobre o assunto. Foram utilizados também questionários de 
avaliação já preenchidos, a fim de se obter uma análise dos resultados. Com base 
nessas informações, foi feita uma análise do que se é feito dentro da instituição estudada 
no tocante a inovação aberta e foram sugeridas algumas ações para a implantação de 
um escritório de inovação aberta dentro da mesma. 

Palavras-chave: Inovação Aberta, Núcleo de Inovação Tecnológica, Lei de Inovação e 
Escritório de Projetos. 

 

STUDY OF CONDITIONS FOR THE ESTABLISHMENT OF AN OPEN INNOVATION 
OFFICE IN A PUBLIC INSTITUTION OF HIGHER EDUCATION AND RESEARCH 

Abstract 
The present study focus on the definition of the conditions to the implantation of an open 
innovation office inside a public university. Open Innovation is the constant exchange of 
technological innovations between research institutes, like universities, and the 
productive sector. This exchange results in a number of advantages for the research 
institute and for the producer. To put this in practice, it was made a survey on the main 
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innovation agents that evolves the public university analyzed, as well as the current 
legislation about the subject. Evaluation questionnaires already filled were used in order 
to obtain an analysis of the results. Based on that information, it was made an analysis of 
what has been already done inside the public institution studied regarding innovation and 
it was suggested some actions to the implantation of an open innovation office inside it. 

Keywords: Open Innovation, Technology Innovation Core, Brazilian Innovation Law, 
Project Management Office. 

 

1 INTRODUÇÃO 
 
Em um mundo cada dia mais globalizado, inovar deixa de ser um diferencial competitivo e 

passa a ser vital para a sobrevivência das empresas na maioria dos setores da indústria. 

Para Chesbrough (2006), inovação consiste em uma invenção implementada e levada 

para o mercado. Isso significa que para haver inovação, é necessário ir além da atividade 

inventiva por si só; é preciso que essa invenção constitua em algo útil para a sociedade e 

chegue ao consumidor. 

No início do século XX, o mundo experimentou um grande avanço na ciência. Graças à 

difusão da metodologia científica pelas principais universidades ao longo do planeta, foi 

possível obter avanços importantes em praticamente todas as áreas do conhecimento. 

Esses avanços foram rapidamente absorvidos pela indústria, que procurava transformar 

esse conhecimento científico em produtos comercializáveis, dando uma nova cara à 

competição entre empresas. Isso permitiu a consolidação de grandes empresas e 

contribuiu para o surgimento de outras menores, porém altamente competitivas e com 

crescimento significativo. 

Estima-se que os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico (OCDE) investem 2,24% do seu Produto Interno Bruto (PIB) em Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), o que é um valor significativamente alto para uma atividade que 

possui retorno incerto a médio e longo prazo. Os países mais desenvolvidos são os que 

mais investem em pesquisas, visto que são essenciais para que eles se mantenham 

líderes nos setores que contribuem na constituição de seus PIBs. 

Para se manterem no mercado as grandes empresas precisavam estar sempre a frente 

no desenvolvimento de novos produtos, ou seriam facilmente derrubadas por empresas 
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menores que dominassem essas novas tecnologias. Para isso, as empresas começaram 

a investir em centros de pesquisa e desenvolvimento dentro de suas instalações. Esses 

centros de pesquisa foram responsáveis por muitas das principais inovações 

tecnológicas ocorridas durante a segunda metade do século XX, e foram decisivos 

também tanto para a consolidação de grandes empresas quanto para a falência de 

muitas outras. 

Com a globalização, esse modelo conhecido como inovação fechada começou a perder 

sua eficiência, e então as empresas perceberam a necessidade de se adequar ao novo 

paradigma mundial. As inovações tecnológicas ganharam caráter global, e por isso não 

era mais viável conduzir longas e custosas pesquisas apenas dentro de grandes 

laboratórios fechados. 

Com isso, surgiu o conceito de inovação aberta, onde as ideias podem vir tanto de dentro 

quanto de fora da companhia, e podem ser comercializadas seguindo a mesma lógica. 

Esse novo paradigma permitiu que as empresas reduzissem significativamente os seus 

custos, riscos e o tempo das pesquisas. Logo esse modelo começou a ser copiado por 

muitas empresas, dando um novo dinamismo a competição entre as empresas e 

permitindo também o surgimento de muitos empreendimentos pequenos, porém com alto 

grau de tecnologia em seus processos, acirrando ainda mais a competição global 

(CHESBROUGH, 2006). 

Não seriam mais necessários grandes laboratórios para se trabalhar com tecnologia de 

ponta. Mas mesmo se tratando de um modelo que depende muito mais de um sistema de 

gestão do conhecimento eficaz do que de grandes aportes de recursos financeiros, 

muitas empresas não sabem ao certo como implementar inovação aberta dentro de suas 

instalações. 

Para isso, este artigo pretende definir as diretrizes de um modelo de inovação aberta para 

um núcleo de inovação tecnológica dentro de uma instituição pública de ensino e 

pesquisa, visando determinar quais ações esse núcleo deve tomar para conseguir 

realizar a transferência de suas tecnologias para o mercado utilizando como referência o 

modelo de escritório de projetos. 

Atualmente no Brasil há uma grande dificuldade não só em se fazer a proteção intelectual 

das inovações desenvolvidas nas instituições como um todo, mas também em fazer essa 
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tecnologia chegar ao mercado. As instituições públicas brasileiras, apesar de serem as 

maiores detentoras do conhecimento científico no país, ainda têm dificuldade em 

negociar essas tecnologias com o setor privado. Essa parceria poderia gerar benefícios 

para a instituição através do recebimento de royalties para as empresas através do 

aumento de sua produção e do grau de inovação de seus produtos, e para a sociedade, 

que teria acesso às facilidades das novas tecnologias o quanto antes. 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
2.1 Pesquisa e Desenvolvimento 
 

O projeto de pesquisa nada mais é que “uma busca sistematizada de novos 

conhecimentos, podendo situar-se no campo da ciência (projeto de pesquisa científica ou 

básica) ou no da tecnologia (projeto de pesquisa tecnológica ou aplicada)” (VALERIANO, 

1998 apud SATO, 2004). 

Quando se fala em desenvolvimento de produtos dentro de uma empresa, a primeira 

coisa que vem à mente é um departamento composto em sua maior parte por 

engenheiros, cientistas e técnicos especializados, que passam a maior parte do seu 

tempo criando e testando novos produtos que possivelmente irão para o mercado algum 

dia. Muitos desses produtos sequer chegam a ir ao mercado, pois os projetos são 

abandonados ou descartados ao longo de seu desenvolvimento. 

Apesar disso, a pesquisa ainda é considerada como fator fundamental para as empresas 

conseguirem se manter no mercado, além de ter um impacto extremamente alto na 

sociedade, seja positiva ou negativamente. 

 

2.2 Inovação Fechada 
 

Diante da necessidade de desenvolver novos produtos para se manterem competitivas 

no mercado, as grandes empresas do século XX começaram a investir maciçamente na 

construção de centros de pesquisa dentro de suas instalações. Para isso, recrutavam 

cientistas de dentro das universidades e criavam ambientes propícios para que estes 
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desenvolvessem novos produtos dentro da área de atuação da empresa. Esse modelo 

onde as tecnologias são desenvolvidas e selecionadas apenas dentro da própria 

empresa ficou conhecido como “inovação fechada”, como mostra a Figura 1. Foi 

necessária uma mudança cultural por parte da comunidade acadêmica e científica em 

aceitar esse novo modelo de inovação. 

 
Figura 1 - O panorama do conhecimento na inovação fechada 

Fonte: Adaptado de Chesbrough, 2006 

 
 

 

O modelo de inovação fechada, apesar de adequado em uma época remota, 

apresentava alguns problemas. Os objetivos conflitantes entre pesquisa e 

desenvolvimento criava uma desconexão orçamentária entre eles. O centro de 

custo-pesquisa queria se direcionar para uma nova ideia, enquanto o centro de 

lucro-desenvolvimento desejava mais trabalho feito na ideia de investigação em curso 

antes de assumir um financiamento adicional, de acordo com Chesbrough (2006). As 

poucas empresas que conseguiram harmonizar esse conflito conseguiram manter o 

modelo de inovação fechada funcionando bem durante mais algum tempo, enquanto nas 

demais o modelo foi sucumbindo. Dentre os principais fatores que contribuíram para a 
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obsolência do modelo estão: 

− O alto grau de mobilidade dos cientistas fazia com que as empresas perdessem 

seu capital intelectual facilmente. Muitos deles mudavam de empresa ou 

simplesmente resolviam montar o próprio negócio e levavam consigo todo o 

conhecimento adquirido ao longo do tempo.  

− O surgimento de uma nova modalidade de financiamento, mais conhecida como 

Venture Capital (Capital de Risco), contribuiu para estimular os cientistas a 

abrirem seus próprios negócios, e com isso abandonarem as empresas onde 

trabalhavam e consequentemente suas pesquisas dentro delas. 

− Esses dois fatores contribuíram para o surgimento de novos produtos no mercado, 

que por sua vez estava cada dia mais dinâmico e com ciclos de vida cada vez 

menores, criando uma nova demanda para essas novas empresas de uso 

intensivo de tecnologia. 

− A qualificação dos fornecedores das grandes companhias fez com que essas se 

tornassem cada vez menos verticalizadas, permitindo uma maior troca de 

informações entre os diversos níveis das cadeias produtivas, reduzindo o gap 

tecnológico entre as grandes companhias desenvolvedoras de tecnologia e as 

menores. 

 

2.3 Inovação Aberta 
 

Para Chesbrough (2006), a Inovação Aberta (IA) parte do princípio que ideias 

significantes podem vir tanto de dentro quanto de fora da empresa e também podem 

atender a mercados tanto dentro quanto fora dela. Essas ideias podem consistir de 

tecnologias desenvolvidas em outras empresas, universidades ou centros de pesquisa. 

Para isso, a companhia deve estruturar seu departamento de P&D dentro de um novo 

paradigma, o de não apenas coordenar pesquisas internas, mas de prospectar e adaptar 

tecnologias do mercado para dentro de suas paredes. O contrário também é válido, ou 

seja, dispor para o mercado as tecnologias desenvolvidas internamente, mas que por 

algum motivo não possam ser aplicadas. Esse modelo ficou conhecido mundialmente 

como “Inovação Aberta” (IA). 
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A IA tem início juntamente com a globalização e o advento da internet. Ambos permitiram 

que o mundo se integrasse cada vez mais, permitindo uma maior troca de informações, 

inclusive em relação a tecnologias. Cada vez mais cientistas migravam mundo afora, 

bancos de patentes foram sendo integrados e mercados foram se expandindo. Como 

consequência, os centros de pesquisa das grandes corporações não conseguiram 

acompanhar esse novo ritmo de mercado, com mais tecnologia agregada aos produtos e 

tempos de vida útil cada vez menor, e tiveram que construir um novo modelo de 

gerenciamento. 

Um dos grandes diferenciais da IA é que não há mais a necessidade de se realizar 

estudos sobre tecnologias já existentes, isto é, para desenvolver um novo produto ou 

serviço, as empresas não precisariam mais começar as pesquisas a partir de sua base; 

ela começaria com uma busca de todo conhecimento no assunto já desenvolvido até 

então, e a partir daí desenvolveria o restante dos estudos até chegar ao resultado 

desejado. 

Mas de onde viriam esses estudos já prontos se todas as empresas até então mantinham 

suas invenções em segredo dentro de suas paredes? Uma das principais fontes de 

inovações são as universidades, pois é nelas onde se desenvolve quase toda a ciência 

de base e boa parte da ciência aplicada. É delas também que saem praticamente todos 

os cientistas que trabalham nos grandes centros de pesquisa. Durante os anos em que 

os universitários são preparados para o mercado, eles fazem estudos, pesquisas e 

trabalhos, quase sempre acompanhados por especialistas renomados em suas áreas de 

atuação. Muitas dessas pesquisas até então não iam para o mercado, já que a 

universidade não teria capacidade para realizar produções em larga escala, até que anos 

depois alguma empresa chegasse ao mesmo resultado e resolvesse explorá-la 

comercialmente. Na IA, as empresas de tecnologia fazem parcerias com universidades 

para o uso dessas tecnologias em troca do pagamento de royalties. Com isso, as 

companhias ganham tempo (não precisam pesquisar o que já existe), reduzem os riscos 

(que ficam com a universidade), e têm a vantagem de estar trabalhando praticamente na 

fronteira tecnológica de sua área de atuação como mostra a Figura 2. 

Outra fonte de tecnologias para as grandes companhias são as startups, empresas 

pequenas e com alto grau de tecnologia envolvido em seus processos. Essas startups 
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possuem em suas equipes profissionais altamente qualificados e que já desenvolviam 

tecnologias desde a universidade ou até mesmo dentro de grandes companhias. Devido 

a isso, muitas empresas optam por terceirizar alguns de seus processos, entregando-os 

para estas startups; outras preferem prospectar novas tecnologias dentro dessas 

empresas, para então fazer acordos de comercialização, licenciamento ou compra 

dessas tecnologias. As vantagens desse tipo de parceria são as mesmas das 

universidades, com a vantagem adicional de se estar trabalhando com um ambiente de 

mercado, ou seja, com menos burocracia, estímulos financeiros aos pesquisadores, 

concorrência etc. 

 
Figura 2- O panorama do conhecimento na inovação aberta 

Fonte: Chesbrough, 2006 (Adaptado) 

 

 
Um tipo importante de startups são os spin-offs, que segundo a OCDE (2005), são firmas 

criadas por pesquisadores do setor público (pessoal do staff, professores ou 

pós-graduandos); empresas emergentes que dispõem de licenças de tecnologias 
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geradas no setor público; empresas emergentes sustentadas por uma participação direta 

de fundos públicos, ou que foram criadas a partir de instituições públicas de pesquisa.  

As empresas podem contar ainda com buscas em bancos de patentes para prospectar 

tecnologias adequadas ao seu negócio. No âmbito estratégico, essa busca pode servir 

também para mapear o mercado em si, descobrindo onde as universidades, centros de 

pesquisa e até mesmo os concorrentes estão direcionando seus estudos. Esses bancos 

de patentes podem dar uma noção tanto a nível local quanto a nível mundial das 

tendências de cada setor. Para a inovação aberta, essa prospecção tem como objetivo 

tanto encontrar tecnologias disponíveis para serem licenciadas quanto descobrir se os 

estudos que serão iniciados dentro da empresa já estão sendo estudados em outros 

lugares. Existem empresas que simplesmente fazem essa prospecção a fim de encontrar 

tecnologias próximas do prazo de expiração, e aguardam essas tecnologias se tornarem 

domínio público para explorá-las legalmente. 

Diante desses preceitos, podemos dizer que a indústria se encontrava diante de uma 

nova lógica na inovação, como afirma Chesbrough (2006): 

 
Essa nova lógica iria explorar essa difusão de conhecimento, ao invés de ignorá-la; [...] Ao 
invés de fazer dinheiro acumulando tecnologias para uso próprio, você faz dinheiro 
alavancando suas diversas tecnologias para o mercado; ao invés de restringir a função da 
pesquisa exclusivamente para novas invenções, as boas práticas de pesquisa também 
viriam a incluir o acesso e a integração de tecnologias externas a empresa; ao invés de 
gerenciar sua propriedade intelectual para impossibilitar qualquer um de utilizar sua 
tecnologia, você a utiliza para desenvolver seu negócio e ainda lucrar em cima do uso pelo 
seu concorrente. 
 

Podemos dizer que estamos diante de uma revolução na forma como a pesquisa e a 

inovação tecnológica é desenvolvida nas empresas. A IA é uma tendência seguida 

mundialmente por diversas empresas e institutos de pesquisa, e mais cedo ou mais tarde 

todas as companhias terão que se adaptar a ela. 

 

2.4 Escritório de Projetos 
 
O escritório de projetos, segundo Crawford (2002 apud Barbalho, 2009) é a estrutura 

organizacional estabelecida para facilitar as atividades da gestão de projetos e trazer 
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melhorias ao próprio processo de gestão da organização por meio da gestão do portfólio 

e do alinhamento de projetos com a estratégia corporativa. 
“De forma sucinta, o escritório de projetos é um pequeno grupo de pessoas que tem 

relacionamento direto com todos os projetos da empresa, seja prestando consultoria e 

treinamento, seja efetuando auditoria e acompanhamento de desempenho dos projetos” 

(PRADO, 2000 apud SATO, 2004). 

O escritório de projetos foi apontado por Kerzner (2002) como “a mais importante 

atividade no campo de gestão de projetos nesta década”. Até chegar ao modelo atual, o 

escritório de projetos passou por muitas estruturações diferentes. Atualmente ele 

consiste de uma estrutura onde a empresa cria um setor dentro de si mesma para 

coordenar todos os projetos e apoiar na realização de todos eles. 

Entre as décadas de 50 e 80, o escritório de projetos funcionou como um setor de 

projetos para um grupo de clientes e era composto de uma equipe de gestão de projetos 

destinada a trabalhar com um projeto específico, geralmente de grande porte 

(KERZNER, 2002). 

A maioria destes projetos era contratada pelo governo norte americano. Os membros da 

equipe de projetos tinham funções únicas, apesar de trabalharem em conjunto. Os custos 

não eram considerados prioritários, pois as empresas contratantes costumavam prezar 

mais pelo cumprimento do prazo de entrega, mesmo que isso implicasse num aumento 

no custo final do projeto. 

Já a partir da década de 90, muitas empresas passaram a adotar a gestão de projetos 

como ferramenta principal na gestão de diversos setores. A necessidade de aumentar a 

produtividade fez com que as empresas de projetos atravessassem diversas ondas de 

reorganização administrativa e gerencial, e o escritório de projetos acabou sendo a 

estrutura organizacional que melhor atendeu às crescentes necessidades de ganhos de 

produtividade, segundo Mansur (2007). Isso estimulou uma dispersão do gerenciamento 

de projetos ao redor do mundo e forçou muitos mercados a se adaptarem a ela. 

“O escritório de projetos está assumindo um papel de enorme importância nas 

organizações, pois ele permite que a empresa enderece de forma organizada [...] as 

oportunidades do mercado de redução dos custos, de otimização da cadeia produtiva 

estendida e de melhoria da qualidade dos produtos do mercado” (MANSUR, 2007). 
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Entre as vantagens do escritório de projetos estão a padronização dos procedimentos, a 

redução nos tempos de entrega, a otimização dos recursos, a melhoria no fluxo de 

informações dentro da empresa, entre outras. 

Para estes casos, a posição do Escritório de Projetos na hierarquia da empresa também 

sofreu uma adaptação. Assim, pode-se ter, segundo Prado (2000 apud Sato, 2004): 

- Um Escritório de Projetos Corporativo, que está diretamente ligado à alta 

administração da empresa e é responsável por um grande número de projetos 

para uma finalidade estratégica da alta administração; 

- Um Escritório de Projetos Setorial, localizado em uma diretoria ou departamento 

da empresa, no qual são gerenciados muitos projetos; 

- Um Escritório do Projeto, dedicado a um único projeto de grandes dimensões e 

alta complexidade. 

Para Kerzner (2003 apud Sato, 2004), o escritório de projetos tem agora a 

responsabilidade de manter todas as propriedades intelectuais relacionadas à gestão de 

projetos e de ativamente apoiar o planejamento estratégico da organização. 

Para Crawford (2002 apud Barbalho, 2009), os escritórios de projetos podem ser 

classificados segundo níveis, como podemos ver a seguir: 

- O nível 1 do escritório de projetos é característico de grandes e complexos 

projetos únicos, sendo o escritório totalmente voltado ao projeto que o criou. 

- O nível 2 de escritório de projetos, destinado a uma unidade de negócios 

específica, tem a importante característica de realizar a gestão de recursos da 

unidade; assim, é necessário criar métricas para priorização dos vários projetos 

existentes no departamento que competem por recursos entre si. 

- O nível 3 é uma extensão do anterior, no entanto, gerencia projetos de todas as 

unidades de negócio da organização. Esta estrutura, portanto, permite viabilizar 

projetos e programas alinhados às estratégias da organização e não somente de 

uma unidade de negócio. 

 

Assim, de acordo com Prado (2000 apud Sato, 2004), o escritório de projetos tem a 

missão de “difundir conhecimentos de gestão de projetos em toda a organização”. Além 

disso, é a base da gestão de conhecimento no que se refere à adequada gestão das 
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lições aprendidas nos projetos, onde os conhecimentos e experiências podem ser 

transferidos de um projeto para outro ou para o programa de projetos da organização. 

Há uma tendência global para a implantação do modelo de escritório de projetos em 

praticamente todas as empresas que trabalhem com eles. Sua metodologia, apesar de 

ter passado por mudanças ao longo dos anos, a cada dia toma mais forma de um 

processo normatizado e contínuo, mais próximo de uma prática comum. 

 

2.5 Núcleo de Inovação Tecnológica 
 

Como resultado do aumento das relações de cooperação das universidades com o setor 

produtivo, novas demandas administrativas surgiram na universidade e levaram ao 

desenvolvimento de unidades responsáveis em mediar essas relações, verificar a 

validade de descobertas, registrar patentes e negociar licenças das novas tecnologias 

para as empresas interessadas (SCHUETZE, 2001). 

Os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) são os órgãos internos às universidades 

federais criados pela Lei da Inovação. Em alguns casos substituíram os antigos 

Escritórios de Transferência de Tecnologia (ETTs), e, em outros, apenas mudaram a 

nomenclatura do órgão para se adaptar à legislação (NUNES, 2010). As principais 

interações de um NIT com os principais agentes de inovação, bem como suas entradas e 

saídas estão representadas na Figura 3. 

 
Figura 3 - Esquema conceitual das interações de um NIT 

Fonte: Benedetti, 2010 
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As principais dificuldades apresentadas por um NIT segundo Uller (2008) são: falta de 

pessoal permanente qualificado; dificuldade de remuneração para pessoal com 

experiência de mercado; questionamento do modelo de fundações de apoio; falta de 

recursos orçamentários para o startup; lacuna nos financiamentos para pré-incubação; 

resistências políticas no corpo social; inseguranças jurídicas. 

Ainda não há um modelo de gestão de NIT ideal ou que sirva como referência a ser 

seguido. Devido às diferenças entre o modelo de gestão pública brasileiro e o francês (de 

onde a lei de inovação foi inspirada), a administração dos NITs não consegue seguir a 

risca o modo de operação da França. Por isso, muitos NITs estão adotando conceitos do 

setor empresarial para sua gestão, a fim de se aproximarem do setor produtivo, como 

pode ser visto no Quadro 2. 
Quadro 1 - Modelo de práticas de gestão para núcleos de inovação tecnológica 

Fonte: Nunes, 2010 apud Fujino; Stal (2007); Santos et al (2004); Siegel et al (2003) 
 

Modelo de Práticas de Gestão para Núcleos de Inovação Tecnológica 

M
ar

co
 le

ga
l 

Políticas e normas 
institucionais 

Política institucional de transferência de tecnologia que respalde as 
ações dos NITs e que seja amplamente difundida entre a comunidade 
universitária 

Missão 
A missão do NIT é decorrência da política adotada pela instituição para a 
gestão da transferência de tecnologia e deve estar claramente 
estabelecida. 

Modelo jurídico 

a) uma instância dentro da própria instituição;  
b) um NIT externo à instituição;  
c) uma combinação de um escritório interno e outro externo;  
d) contratação de uma empresa para gerenciar.   
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Formas de governo e 
direção 

O reitor e os altos diretivos universitários devem desempenhar um papel 
de liderança visível na operação do programa de interação; e devem 
assegurar que o programa conte com a infraestrutura administrativa, 
recursos, apoios e estímulos acadêmicos e financeiros adequados.   

Autonomia financeira 

A autonomia financeira dos NITs é condicionada pela forma como as 
atividades de transferência de tecnologia estão inseridas na estratégia 
institucional e pela importância atribuída pela alta administração 
universitária ao papel do NIT. 

G
es

tã
o 

O
rg

an
iz

ac
io

na
l 

Estrutura 
organizacional 

Estrutura organizacional adotada deve refletir a política e a missão 
institucional; É a forma de organizar as atividades de transferência de 
tecnologia. 

Procedimentos 

Adotar os princípios empresariais de qualidade, flexibilidade e agilidade 
nos serviços prestados; Desenvolver a capacidade de sensibilização da 
comunidade universitária quanto à importância da proteção do 
conhecimento;  
Contemplar a preocupação com a proteção, antes que sejam divulgados 
os resultados em papers e outras publicações; 
Criar capacidade de processamento de informações;  
Normalização - formalização dos procedimentos e descrição sobre como 
os clientes internos e externos podem trabalhar com o escritório, por 
meio de manuais de procedimentos, ou de formulários para cada fim 
específico (relatórios de invenção, modelos de acordos, contratos ou 
convênios, cartas de encaminhamento, entre outros). 

Gestão financeira 
O sistema contábil deverá ser configurado de modo a fornecer 
informações totais e imediatas, de preferência on-line, contendo o 
andamento das finanças de todos os projetos desenvolvidos. 

Ex
pe

riê
nc

ia
 

Tempo de 
funcionamento 

A idade de um NIT é uma variável que determina o sucesso ou a 
produtividade, pois leva tempo para se estabelecer um portfólio de 
invenções, patentes e para licenciá-las. 

Compromisso O sucesso da transferência de tecnologia depende, criticamente, do 
compromisso das partes envolvidas. 

Oferta comercializável 

Produção acadêmica gerada pelo corpo de pesquisa da instituição 
(resultados de pesquisa ou serviços tecnológicos); 
Os produtos colocados pelo NIT à disposição do setor empresarial – 
projetos de pesquisa conjuntas com empresas, invenções (protegidas ou 
não) potencialmente licenciáveis, análises e laudos com certificação, 
etc. – trazem incorporados à oferta a marca da instituição, traduzida pela 
experiência e credibilidade conquistada ao longo do tempo. 

R
ec

ur
so

s 
hu

m
an

os
 

Profissionalismo e 
especialização 

Recursos humanos com um alto grau de especialização e com profundo 
conhecimento da realidade em que atuam – universidade e empresa - e 
com habilidades de negociação e comercialização. 

Tamanho das equipes Na maioria dos países, os NITs são pequenas operações com menos do 
que 5 funcionários em tempo integral. 

Qualificação formal 
das equipes 

A maioria dos profissionais que atuam nos NITs é generalista, com uma 
especialização em um dado campo tecnológico ou função gerencial, 
como patenteamento, negociações, licenciamentos e empresas 
startups. 

Habilidades 

Ser facilitadores na comercialização; 
Evitar potenciais conflitos de interesse;  
Construir uma relação de confiança com os pesquisadores da 
instituição; 
Administrar as expectativas dos inventores, em todas as etapas do 
processo patentear/publicar, encontrar o cliente, licenciar, compreender 
o compromisso, realizar o depósito internacional, etc. 

Remuneração e Adequado sistema de remuneração, compatível com o nível de 
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incentivos especialização de seus profissionais, e que seja competitiva no mercado 
em que atua;  
Sistema de incentivos, prêmios por desempenho. 

 

Redes informais 

Incluem profissionais de diferentes níveis, como pesquisadores 
acadêmicos e industriais, estudantes de graduação e pós-graduação 
que realizam a maior parte do trabalho experimental nos laboratórios, 
antigos estudantes de graduação que ocupam cargos na indústria, 
empresários e, também administradores da universidade e diretores de 
NITs. 

Gestão de pessoal Gestão autônoma e flexível, sem depender e estar atrelado ao sistema 
geral da universidade. 

Es
tra

té
gi

a 
de

 N
eg

óc
io

s 

Relação com os 
clientes 

No que se refere à comunidade universitária, é preciso reconhecer que 
sem seu apoio e seu envolvimento, haverá pouca tecnologia para 
transferir;  
Quanto aos “clientes” empresariais, tanto universidades quanto 
empresas, devem devotar todo o esforço necessário para buscar 
desenvolver um maior entendimento mútuo, para se obter o melhor 
resultado possível na parceria. 

Resultados 

O setor privado espera obter uma tecnologia comercialmente viável a um 
preço justo; o empreendedor espera obter do NIT o apoio para a criação 
de sua empresa startup; a administração da universidade espera que o 
NIT seja autossustentável e que impeça conflitos de interesse; o governo 
espera que o NIT realize a transferência da tecnologia para a empresa, 
para transformar o conhecimento em um bem público. 

Informação e 
divulgação 

Estratégias para usar, difundir e comercializar as invenções geradas na 
instituição. Dentre os canais mais utilizados para divulgar as tecnologias 
para licenciamento estão: revistas, jornais, Internet, contatos de 
pesquisadores, contatos do escritório, intermediários, feiras, licitações. 

Construção de redes 
Participação do NIT em redes formais (associações regionais, nacionais 
e internacionais) é um importante instrumento para melhorar seu 
desempenho. 

Avaliação de 
desempenho 

Revelações recebidas, patentes depositadas e concedidas, licenças 
comercializadas, projetos de P&D conjuntos, empresas startups criadas, 
satisfação do cliente, número de acordos de confidencialidade, número 
de acordos de transferência de material, número de contatos com a 
comunidade universitária, número de contatos com empresas, número 
de novos inventores atendidos, receita de licença, valores das ações da 
universidade em empresas, financiamento da sociedade originada por 
startups, impacto econômico e impacto social (novos empregos). 

 

3 DESENVOLVIMENTO 
 
3.1 Sistema de Inovação 
 
3.1.1 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a Estratégia Nacional para a 

Ciência, Tecnologia e Inovação 

 
O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) coordena a execução dos 
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programas e ações, que consolidam a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, e lidera um conjunto de instituições de fomento e execução de pesquisa. 

(MCTI, 2013) 

Em 2012, o MCTI elaborou um planejamento estratégico para os anos entre 2012 e 2015, 

conhecido como Estratégia Nacional para a Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI), e 

que ratifica o papel indispensável da inovação no esforço de desenvolvimento 

sustentável do país, com ênfase na geração e apropriação do conhecimento científico e 

tecnológico necessário à construção de uma sociedade justa e solidária e de um 

ambiente empresarial mais competitivo no plano internacional (ENCTI, 2012). 

A ENCTI dá continuidade e aprofunda o Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e 

Inovação 2007-2010 (PACTI) e sua concepção apoia-se na experiência acumulada em 

ações de planejamento das últimas décadas, que se iniciaram nos anos 70 com os 

Planos Básicos de Desenvolvimento Científico e Tecnológicos (PBDCTs), seguidas 

pela criação em 1985 do Ministério da Ciência e Tecnologia (hoje MCTI após a 

incorporação da Inovação ao nome em 2011); estabelecimento das Conferências 

Nacionais de Ciência e Tecnologia (CNCT) e pelo advento dos Fundos Setoriais, criados 

no final dos anos 90, que contribuiu para robustecer o padrão de financiamento às 

iniciativas do setor, com volumes maiores e mais consistentes de investimento (ENCTI, 

2012). 

A relação entre a ENCTI e as principais políticas de estado do governo federal pode ser 

vistas na figura 5. 

 

 
Figura 4 - Articulação da Política de C,T&I com as principais políticas de Estado e a integração com 

os atores 
Fonte: ENCTI, 2012 
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A atual política de inovação não parte do zero. Ela consiste de uma continuação do 

programa anterior. Nota-se um grande avanço na área de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(C,T&I) no país nos últimos anos, porém o país ainda se encontra muito aquém dos 

países desenvolvidos e referências em inovação e tecnologia. Além disso, no país há 

uma concentração do investimento em P&D por parte do estado, enquanto nos países 

desenvolvidos a maioria dos investimentos vem de empresas. No quadro 3, podemos 

verificar as principais motivações estratégicas do governo para o próximo triênio. 

Uma vez estabelecidos os desafios a serem enfrentados pela ENCTI, é necessário 

apontar os objetivos e os caminhos para alcançá-los. Nesse sentido, as principais linhas 

de ação e os eixos da estratégia, juntamente com os programas prioritários, configurarão 

como deve ser feito para se chegar onde desejado.  

Como é possível ver, há um grande esforço do governo atual em promover a C,T&I 

dentro do país por meio de incentivo a pesquisa e a formação de acadêmicos, a 

desoneração da geração de pesquisa e inovação, a estruturação dos laboratórios e 

centros de pesquisa ao longo do país, sejam eles de origem pública ou privada, dentre 

outras ações. 
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Quadro 2 - Desafios para a área de C, T&I no país 
Fonte: Elaborado pelos autores baseado em ENCTI, 2012 

Desafios para a área de C, T&I no país 
• Redução da defasagem científica e tecnológica que ainda separa o Brasil 

das nações mais desenvolvidas. 
• Expansão e consolidação da liderança brasileira na economia do 

conhecimento da Natureza. 
• Ampliação das bases para a sustentabilidade ambiental e o 

desenvolvimento de uma economia de baixo carbono. 
• Consolidação do novo padrão de inserção internacional do Brasil. 
• Superação da pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais. 

 

3.1.2 Rede NIT-NE 

 

A Rede NIT-NE consiste numa rede de Propriedade Intelectual e Transferência de 

Tecnologia (PI&TT) centrada em (C,T&I) que compreende os setores acadêmico e 

empresarial. Têm como âncora a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e compreendia, 

em 2010, 23 instituições de nove estados da região Nordeste do Brasil, envolvendo 

universidades, centros de pesquisa e o setor empresarial (Rede NIT-NE, 2013). 

Ela consiste na partilha das ações em PI&TT dentro destas instituições, e parte do 

principio de que vários NITs unidos são mais fortes e conseguem uma representatividade 

maior em suas ações. 

Ela foi criada através de um esforço conjunto entre instituições do Nordeste, a partir do 

projeto intitulado “Núcleo de Assistência sobre Propriedade Intelectual e Patenteamento”, 

apresentado ao CNPq, o qual reuniu 04 instituições federais: UFBA, UFPB, UFS e 

CEFET/BA (CINTEC, 2005). 

Atualmente a Rede NIT-NE compreende instituições de todos os estados do Nordeste: 

oito universidades federais (UFBA, UFRB, UFS, UNIVASF, UFPB, UFRN, UFERSA, 

UFPI E UFMA), três estaduais (UNEB, UESC, UEFS), 9 CEFET (BA, SE, AL, PE, 

PETROLINA, OPB, CE, MA, PI) e quatro incubadoras (CISE, INOVAPOLI, INBATE E 

INBATEC) e tem apoio do INPI e SEBRAE (REDE NIT-NE, 2013). 

A articulação em rede por meio da Rede NIT-NE possibilita a realização de capacitações 

para as equipes internas dos NITs, promove o encontro entre seus gestores, promove a 
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troca de experiências para auxiliar na superação das dificuldades e insere os NITs nas 

discussões nacionais, por meio do FORTEC. 

Em 2008 a Rede NIT-NE se consolida enquanto importante meio de promoção da política 

de C,T&I na região nordeste através da rede por meio do “Projeto Rede NIT-NE Fase II – 

Consolidando e semeando NITs e Redes”. 

 
3.1.3 Centro de Inovação e Transferência de Tecnologia 

 

A proteção do conhecimento gerado na Universidade Federal de Sergipe (UFS), bem 

como a transmissão destes aos diversos segmentos da sociedade, exigiram que fossem 

criadas estruturas específicas, como o CINTEC. A concepção do projeto surgiu a partir da 

Lei 10.974/2004, conhecida como Lei da Inovação, que será detalhada neste trabalho, 

visando incentivar a pesquisa e a inovação e contribuir para que o país possa alcançar 

níveis cada vez maiores de desenvolvimento tecnológico, industrial e social. 

Antes da criação do CINTEC, as questões referentes ao registro de propriedade 

intelectual eram de responsabilidade de cada pesquisador, que deveria executar os 

processos necessários junto ao INPI.  

Neste contexto, o CINTEC foi criado em 01 de novembro de 2005, por meio da Portaria 

938 do Conselho Universitário da Universidade Federal de Sergipe (CONSU), com as 

atribuições de ampliar e facilitar o acesso dos órgãos públicos, institutos, fundações, 

empresas e demais organizações da sociedade às atividades que a UFS realiza ou pode 

realizar, em termos de serviços, pesquisas e capacitações; apoiar os pesquisadores da 

UFS na elaboração de projetos que envolvam recursos extra orçamentários, auxiliando 

na tramitação deste junto às instituições parceiras; assessorar na análise e elaboração 

dos termos de cooperação que envolvam aplicação dos recursos anteriormente 

mencionados; atuar, em conjunto com governo e setor privado, no estímulo ao 

surgimento de empresas de base tecnológica e no fortalecimento das atividades de 

Pesquisa e Desenvolvimento - P&D; atuar de forma articulada com Centro Incubador de 

Empresas do Estado de Sergipe (CISE), as Empresas Juniores e outros órgãos da UFS; 

avaliar os resultados dos projetos acordados e desenvolvidos no âmbito do CINTEC; 

fazer a gestão de Propriedade Intelectual (PI) da UFS. 
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O CINTEC foi constituído dentro da Rede NIT-NE, e além dela, evidencia-se a interação 

com outras instituições, tais como SEBRAE/SE, REDE PETROGÁS, CISE e 

SERGIPETEC, de modo a sustentar uma rede de interações que contribui para diversos 

aspectos da gestão do conhecimento. A disseminação do conhecimento em relação à 

propriedade intelectual e transferência de tecnologia é de extrema importância para gerar 

uma demanda pelos serviços do CINTEC por parte da sociedade. 

O ano de 2008 marca uma etapa de consolidação do CINTEC/ UFS, em virtude da 

criação do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação – PIBITI - e da ampliação da Rede NIT-NE, por meio do “Projeto 

Rede NIT-NE Fase II – Consolidando e semeando NITs e Redes”. 

O ano de 2009 no CINTEC foi marcado pela intensificação de ações em propriedade 

intelectual (aumento do número de pedidos de registro) e em disseminação de 

conhecimentos (participação e organização de eventos), o que confirmava a importância 

do NIT para a UFS, como pode ser visto na Figura 6.  

 
Figura 5 - Propriedade Intelectual na UFS de 1984 a 2013 acumulado 

Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados do próprio CINTEC 

 
 

Também em 2009 o Prof. Dr. Carlos Alberto da Silva conduziu uma pesquisa sobre a 

interação da UFS com o sistema produtivo, baseado na necessidade do CINTEC 

conhecer as competências tecnológicas da universidade, como também, investigar o 

potencial de relacionamento da UFS com o sistema produtivo local (SILVA et al, 2009). 
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Das conclusões apresentadas por Silva et al (2009), ratifica-se a oportunidade de 

atuação do CINTEC, junto a estes grupos de pesquisa, bem como ao setor empresarial, 

para discutir temas como propriedade intelectual, inovação e transferência de tecnologia, 

divulgando assim a importância de ações nestes aspectos, contribuindo de forma efetiva 

para o desenvolvimento econômico e tecnológico local. 

Durante sua existência o CINTEC tem empreendido esforços no sentido de divulgar a 

cultura de PI na instituição e regulamentar as normas de proteção do conhecimento 

gerado na universidade e de Transferência de Tecnologia (TT) para a sociedade. Assim, 

o CINTEC subsidia e apoia os professores com projetos tecnológicos que podem se 

concretizar em produto passível de proteção patentária e de transferência da tecnologia 

para a sociedade. O CINTEC tem ainda apoiado ações diversas envolvendo TT, 

auxiliando na integração com órgãos de governo, empresas e outras entidades da 

sociedade civil. Na área de PI foram realizadas diversas ações que ajudam a criar 

competência ao longo do tempo e melhorar as ações da universidade em relação à 

proteção do conhecimento desenvolvido na instituição. Dentro dessa perspectiva foram 

desenvolvidos estudos e pesquisas que dão suporte a gestão do órgão, melhorando 

assim a tomada de decisão do gestor de PI&TT. 

 

3.2 Legislação 
 
3.2.1 Lei de inovação 

 
Em 2 de dezembro de 2004 foi sancionada a Lei da Inovação, Lei N° 10.973, 

regulamentada pelo Decreto Nº 5.563, de 11/10/2005, que estabelece medidas de 

incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, visando 

à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial e 

econômico do País. 

A lei de inovação foi um marco na política de C, T&I no país, pois ela permitiu a 

consolidação da cultura de inovação dentro das universidades e instituições de pesquisa 

do país, além de “criar um ambiente adequado para aumentar o envolvimento das 

empresas no desenvolvimento de projetos inovadores que levem a novos produtos e 
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processos, visando aumentar a quantidade de parcerias entre as empresas, 

universidades e institutos de pesquisa” (NUNES, 2010). 

Vale lembrar que a lei de inovação não estimula a pesquisa científica como um todo, mas 

apenas àquela que vá gerar alguma inovação e que sejam adequadas ao setor produtivo, 

além de ser cabível de proteção intelectual. “Ela objetiva a capacitação e o alcance da 

autonomia tecnológica e o desenvolvimento industrial do País” (VIEIRA, 2008). 

Apesar de sugerir a cooperação entre o ambiente de pesquisa e o setor produtivo, a lei 

não deixa claro como se dará o funcionamento desses mecanismos. De acordo com 

Peiter e Amaral (2006), as quatro formas previstas na Lei são: a participação no capital 

social (art. 5º), a parceria para projeto de P&D (art 9º e 4º), a transferência da tecnologia 

já desenvolvida por meio de licenciamentos (art 6º) e os subsídios (art 19º). Estes itens 

carecem de um detalhamento sobre como deve ser feita a integração entre o cenário de 

pesquisa e o setor privado. Cabem às próprias Instituições de Ciência e Tecnologia 

(ICTs) definir como será desenvolvida essa política de integração. 

O estado de Sergipe também possui uma legislação voltada para inovação, a lei n° 6.794, 

de 02 de dezembro de 2009, que dispõe sobre medidas de incentivo à inovação e à 

pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo no Estado de Sergipe (SERGIPE, 

2009). 

A lei de inovação sergipana prevê diversas medidas de incentivo à inovação e à 

transferência de tecnologia dentro da rede estadual de pesquisa, assim como a lei 

federal, e consiste num importante marco regulatório para a política de inovação do 

estado. 

Apesar de prever a interação com outras instituições públicas em seu texto, como nos 

artigos 4°, 5°, 10° e 11°, a lei de inovação de Sergipe não define claramente uma ligação 

entre a rede estadual de inovação e a UFS, sendo que esta última possui representação 

significativa no cenário científico do estado. A inexistência de uma universidade pública 

estadual também parece ser um entrave ao desenvolvimento científico do estado, visto 

que no Brasil cerca de 52,4% da pesquisa científica é financiada pelo governo, sendo a 

maior parte dela dentro das universidades, enquanto que o setor privado responde 

apenas por 45,7% do P&D. Em países desenvolvidos essa taxa está em cerca de 70% da 

P&D. (ENCTI, 2012) 
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Além disso, percebe-se a ausência em ambas as leis de um modelo específico para a TT, 

ou seja, elas determinam as regras para licenciamento e transferência de tecnologia, mas 

não mostram como as ICTs e as Instituições de Ciência e Tecnologia do Estado de 

Sergipe (ICTESEs) podem criar um ambiente de estímulo a essa troca de conhecimento. 

Faltam em ambas as leis uma política de estímulo para que tanto a universidade se sinta 

estimulada a desenvolver uma política de prospecção no setor produtivo, quanto este se 

interesse em trabalhar em parceria com as universidades e demais ICTs. 

 

3.2.2 Lei do Bem/Lei Rouanet da Pesquisa 

 
A Lei nº 11.196 de 21 de novembro de 2005, mais conhecida como Lei do Bem, trata de 

incentivos em forma de abatimento do Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o 

Lucro. Em seu capítulo III, a lei trata sobre incentivos para aquelas empresas que 

investirem em inovação tecnológica. Dentre estes incentivos estão: incentivos fiscais 

para empresas que investirem em P&D, redução do IPI (Imposto sobre Produtos 

Industrializados) na compra de material para essas pesquisas, depreciação integral de 

máquinas e equipamentos utilizados para esse fim, entre outros. 

A Lei nº 11.487 de 15 de junho de 2007 altera a Lei nº 11.196 (Lei do Bem) e inclui um 

novo incentivo à inovação tecnológica. Essa lei, mais conhecida como Lei Rouanet da 

Pesquisa, acrescenta alguns incentivos à Lei do Bem, como a alteração no art. 19-A: 

 
Art. 19-A. A pessoa jurídica poderá excluir do lucro líquido, para efeito de apuração do 
lucro real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, os 
dispêndios efetivados em projeto de pesquisa científica e tecnológica e de inovação 
tecnológica a ser executado por Instituição Científica e Tecnológica - ICT, a que se refere o 
inciso V do caput do art. 2o da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, ou por entidades 
científicas e tecnológicas privadas, sem fins lucrativos, conforme regulamento.  (BRASIL, 
2007). 
 

Esse aditivo é de fundamental importância para a consolidação da inovação dentro do 

país, pois ele consiste de um claro incentivo para que as empresas procurem as ICTs 

para firmar parcerias, tendo agora além da vantagem de compartilhar os riscos das 

pesquisas, um razoável incentivo financeiro para a realização das mesmas. 
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O MCTI publica anualmente o seu relatório referente à utilização dos incentivos fiscais 

previstos na Lei do Bem. Esses relatórios reúnem as informações dos resultados das 

empresas que utilizaram os incentivos e que forneceram ao MCTI os dados sobre os 

seus programas de P&D de inovação tecnológica, conforme previsto em lei (NUNES, 

2010). 

 

3.2.3 Resolução CONSU/UFS 

 
Em 28 de fevereiro de 2007 entra em vigor a resolução n° 03/2007 do CONSU, que 

dispõe sobre os direitos da propriedade industrial resultantes da PI da Universidade 

Federal de Sergipe (CONSU, 2007). 

Ela regulamenta os direitos e as obrigações relativos à criação intelectual protegida pela 

Lei de Propriedade Industrial, decorrentes das atividades da universidade e a 

participação do servidor autor da criação nos ganhos financeiros decorrentes da 

exploração econômica da patente ou registro. 

Essa resolução tem por objetivo deixar mais clara a postura da UFS perante a Lei de 

Inovação, e definir as diretrizes internas da Universidade para se adequar às exigências 

da lei. 

Em seu Capítulo I, a resolução define quais propriedades intelectuais são de direito da 

UFS e define que o desenvolvimento e exploração destas podem ser exercidos em 

parceria com outras instituições, desde que previsto em contrato de coparticipação de 

acordo com os recursos aportados. Além disso, define que toda pesquisa passível de ser 

registrada deve ser consultada pelo órgão responsável da instituição. 

O Capítulo II define que os pedidos de patente devem ser encaminhados pelos autores 

da pesquisa ao Núcleo de Propriedade Intelectual (NPI), que tem até 90 dias para efetuar 

o depósito. Caso o núcleo não manifeste interesse no registro, o pesquisador fica livre 

para fazê-lo por conta própria. 

O capítulo III trata da questão do sigilo das informações, e prevê que todos os 

participantes, tanto da pesquisa quanto do NPI devem manter a confidencialidade do 

pedido até a data de sua concessão. 

O capítulo IV vem para reafirmar o art. 4° da Lei de Inovação, que autoriza a universidade 
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a compartilhar e permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, 

materiais e demais instalações por empresas de pequeno porte cuja atividade seja 

voltada para inovação, e para empresas nacionais de direito privado sem fins lucrativos 

voltadas para atividades de pesquisa, desde que aprovado previamente pelo CONSU e 

desde que não interfira nas atividades acadêmicas. 

O capítulo V regula a questão do licenciamento de tecnologias, e prevê que: a 

universidade pode ceder voluntariamente o direito de exploração da tecnologia ao 

pesquisador; o licenciamento, quando exclusivo, deve ser feito por meio de publicação de 

edital; todo contrato de licenciamento deve incluir uma cláusula que permita à existência 

de auditoria a fim de verificar o cumprimento do contrato; o licenciado que descumprir o 

acordado em contrato indenizará a universidade e perderá o direito obtido, entre outros. 

O capítulo VI trata da remuneração do pesquisador servidor público, e permite à 

universidade prestar serviços voltados à inovação, à pesquisa científica e transferência 

de tecnologia a outras instituições públicas ou privadas, sob aprovação do órgão ou 

autoridade máxima da universidade. Além disso, o servidor pode receber remuneração 

adicional por meio de bolsa de estímulo à inovação. 

O capitulo VII prevê a distribuição das despesas e das receitas provenientes de contratos 

de TT. Ela define, entre outras coisas, a distribuição dos resultados financeiros líquidos 

providos dos contratos, sendo um terço destinado aos autores da pesquisa; um terço à 

administração superior da UFS, devendo estes constituir um fundo específico para cobrir 

as despesas necessárias à tramitação e manutenção dos processos de proteção de 

direitos; e um terço para os centros e departamentos responsáveis pela pesquisa, que 

devem obrigatoriamente ser aplicados em melhoria de infraestrutura para pesquisa e 

desenvolvimento de novas tecnologias. Também é assegurado que a universidade, na 

elaboração e execução do seu orçamento, inclua a politica de inovação dentro dele, a fim 

de se fazer cumprir esta resolução. 

Com base nesta resolução, conclui-se que a pauta da inovação se faz presente dentro da 

UFS, e que esta procura estimular a produção científica e tecnológica dentro de suas 

atividades. A resolução estreita o foco da Lei de Inovação, e deixa definido alguns itens 

em aberto na lei, como a distribuição da receita proveniente do licenciamento de 

tecnologias. Apesar disso, ela ainda não esclarece alguns pontos importantes, como por 
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exemplo, quais diretrizes a universidade e seu NIT devem seguir para estimular de fato o 

licenciamento de tecnologias, objeto de estudo deste trabalho. 

 
3.2.4 Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação  

 
Atualmente tramita no congresso nacional um projeto de lei, identificado como PL 

2177/11, que institui o Código Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (CNCTI). Ele 

consiste numa compilação da legislação já vigente na área de CT&I, além de trazer em 

seu texto novos artigos que vem a facilitar a pesquisa científica e a geração de inovação 

dentro do país. 

Em seu capítulo II, o CNCTI mantém o que foi estabelecido pelo mesmo capítulo da Lei 

de Inovação, onde se estimula as agências de fomento a constituir alianças estratégicas 

e projetos de cooperação com empresas nacionais, ICTs, que no CNCTI são chamadas 

de Entidades de Ciência, Tecnologia e Inovação (ECTIs), e organizações privadas sem 

fins lucrativos com atividades voltadas para pesquisa, podendo fazer parte dessas 

alianças projetos internacionais, incubadoras e parques tecnológicos. 

O capítulo III define as políticas de estímulo por parte das ECTIs no processo de 

inovação, como o compartilhamento e permissão de utilização de seus laboratórios em 

atividades voltadas para inovação, a opção por celebrar contratos de transferência de 

tecnologia e licenciamento de criação por ela desenvolvida, a possibilidade de a própria 

ECTI obter o direito de exploração de sua criação, a prestação de serviços voltados à 

inovação e a pesquisa para outras instituições públicas ou privadas, a cessão dos direitos 

sobre a criação para que o próprio autor da pesquisa explore a mesma, a realização de 

acordos de parceria no desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica ou outras 

ECTIs públicas ou privadas, a seguridade de uma participação mínima do pesquisador na 

divisão das receitas geradas pelo licenciamento da tecnologia por ele desenvolvida, a 

permissão para que o pesquisador público possa se afastar de sua atual função para 

prestar serviço em outra ECTI pública ou privada sem fins lucrativos, a autorização para 

que o pesquisador público em regime de dedicação exclusiva exerça atividades 

remuneradas em ECTIs privadas sem comprometer suas atividades de ensino em 

pesquisa, a concessão de licença sem remuneração para o pesquisador constituir 
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empresa, a criação de NITs, entre outras. 

O capítulo IV determina as políticas de estímulo à inovação nas ECTIs privadas com fins 

lucrativos, que também são estimuladas de acordo com o CNCTI. Esse estímulo se dá 

por meio da constituição de parcerias estratégicas e o desenvolvimento de projetos de 

cooperação envolvendo ECTIs privadas, pela criação e estímulo à criação de 

incubadoras e parques tecnológicos, pela implantação de redes cooperativas para 

inovação tecnológica, pela possibilidade de aporte de capital em ECTI privada por parte 

do poder público, por meio de subvenção econômica, financiamento, participação 

societária, entre outros. 

O capítulo V trata do estímulo ao inventor independente que, assim como já está 

estabelecido na lei de inovação, pode optar entre ter sua patente adotada por uma ECTI, 

sendo que a esta é facultada a aceitação da mesma ou não. Uma vez aceita, a ECTI deve 

definir como essa tecnologia será explorada e os ganhos econômicos gerados por ela 

devem ser compartilhados entre ambas as partes. 

O capítulo VI também é semelhante à Lei de Inovação já em vigor, e trata da autorização 

de instituição de fundos mútuos de investimento em ECTIs privadas com fins lucrativos 

cuja atividade principal seja a inovação, por meio do sistema de distribuição de valores 

mobiliários, na forma da Lei Federal nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976. 

O capítulo VII determina a concessão de bolsas para formação de recursos humanos 

voltados para as ECTIs e que contribuam para a execução de projetos de pesquisa ou de 

desenvolvimento tecnológico, bem como para atividades de extensão voltadas para 

inovação e transferência de tecnologia. 

Já o capítulo VIII trata de um estímulo importante para a pesquisa biológica dentro do 

país. Ele define que o acesso ao patrimônio genético, desde que voltado exclusivamente 

para pesquisa, independerá de autorização prévia, isto é, não precisará de permissão do 

Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Esta regra não vale para extração com fins 

de produção e comercialização do mesmo material genético. 

O capítulo IX consiste em outro marco importante para o estímulo à pesquisa e inovação 

no país. Ele define a isenção dos impostos de importação, IPI e adicional ao frete para 

renovação da marinha mercante para as importações de máquinas, equipamentos, 

aparelhos, instrumentos, peças de reposição, acessórios, matérias primas e produtos 
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intermediários destinados à pesquisa científica, tecnológica e inovação, estabelecendo 

tratamento prioritário, simplificado e célere para este tipo de importação, além de 

estabelecer penalização sobre qualquer ato ou omissão que dificulte a mesma. 

O capítulo X trata das disposições legais para as aquisições de bens e serviços em CT&I, 

como os princípios de seleção e aquisição direta, a formalização e execução dos 

contratos, as garantias, os recursos, as rescisões, as sanções administrativas, as penas, 

entre outros. 

Com base neste resumo do projeto de lei, percebe-se que, caso aprovado, o CNCTI 

consistirá num importante marco para a pesquisa científica no país, desburocratizando 

procedimentos que atualmente emperram o desenvolvimento científico e tecnológico no 

país. Contudo, dentro do cenário da transferência de tecnologia, o projeto de lei não 

apresenta nenhuma novidade significativa, apenas foram mantidos os avanços já 

conquistados pela Lei de Inovação, Lei do Bem e Lei Rouanet da Pesquisa Científica. 

Nem por isso deve-se desconsiderar a importância do projeto de lei, que não só estimula 

a pesquisa científica no país, mas insere o tema da inovação mais uma vez como pauta 

importante a ser tratada pelo governo. 

Atualmente o projeto de lei se encontra aguardando constituição de Comissão 

Temporária na Mesa Diretora da Câmara dos Deputados. 

 

3.3 Avaliação 
 
3.3.1 Formulário para Informações sobre a Política de Propriedade Intelectual das 

Instituições Científicas e Tecnológicas do Brasil 

 
O FORMICT é uma ferramenta de avaliação do MCTI que serve para avaliar o 

desempenho das ICTs de todo o país. São consideradas ICTs quaisquer órgãos ou 

entidades da administração pública que tenham por missão institucional, dentre outras, 

executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico 

(MCTI, 2013). 

O preenchimento do FORMICT consiste de oito etapas, explicadas abaixo: 

1 - Identificação da ICT 
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Nesta seção devem ser informados dados gerais da ICT, como nome, sigla, endereço, 

telefone, etc. Nesta indicação, a UFS pode ser considerada como uma instituição pública, 

federal e vinculada à SESU/MEC. 

2 - Política de Inovação, Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia 

Neste bloco a ICT deve informar se possui algum documento oficial contendo as 

diretrizes gerais de sua política de inovação, e em caso positivo, deve informar quais das 

ações apresentadas estão previstas formalmente em documentos ou já fazem parte da 

rotina da instituição. Entre estas ações estão: alianças estratégicas, desenvolvimento de 

projetos de cooperação com terceiros, compartilhamento de instalações e permissão de 

utilização, contratos de transferência e licenciamento, prestação de serviços, acordos de 

parceria, cessão de direitos sobre a criação para que o criador os exerça em seu próprio 

nome, participação do pesquisador em resultados econômicos, confidencialidade, 

afastamento para prestar colaboração à outra ICT, licença sem remuneração para o 

pesquisador constituir empresa, estímulo ao inventor independente, atividade de ensino 

em temas correlacionados à inovação e outros. 

A UFS possui uma política de inovação implantada, tendo inclusive uma resolução 

própria de estímulo à produção intelectual e à geração de conhecimento dentro de sua 

extensão (Resolução nº 03/2007/CONSU), alinhada com as diretrizes da lei de inovação. 

O detalhamento da situação do NIT da UFS para cada uma das ações com base na 

resolução do CONSU é mostrado no Quadro 4. 

 
Quadro 3 - Detalhamento das ações do CINTEC 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no relatório do FORMICT 
 Ação Status Situação 

1 Alianças 
estratégicas Implementado 

O CINTEC desenvolve projetos de cooperação voltados 
para a área de C,T&I com diversas instituições, como a 
Rede NIT-NE, Fapitec, SergipeTec, CISE, SEBRAE-SE, 
INPI, Rede Petrogás, entre outros. 

2 

Desenvolvimento 
de projetos de 
cooperação com 
terceiros 

Implementado 

O art. 1º permite a cooperação entre a UFS e outras 
instituições, desde que haja um contrato firmado 
anteriormente. 
O art. 7º permite à universidade ceder, vender ou licenciar 
sua propriedade industrial, por meio de contrato. 
Alguns dos projetos do CINTEC são desenvolvidos em 
parceria com a Fapitec. 
A UFS cedeu parte de seu terreno para que o SergipeTec 
construísse sua nova sede próximo à universidade, 
facilitando a interação entre ambas. 
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3 

Compartilhamento 
de instalações, 
permissão de 
utilização 

Implementado 

O art. 5º permite o compartilhamento das dependências da 
universidade com pequenas empresas de base tecnológica 
e organizações de direito privado sem fins lucrativos, desde 
que firmado em convênio. 
Ainda não há nenhum convênio firmado com empresas ou 
outras ICTs para este fim. 

4 
Contratos de 
transferência e 
licenciamento 

Implementado 

O art. 7º permite à universidade ceder, vender ou licenciar 
sua propriedade industrial, por meio de contrato. 
Os art. 8º, 9º e 10º determinam as ações que o NIT deve 
tomar perante o licenciado da tecnologia. 
Os registro de software registrados pelo CINTEC são todos 
licenciados, porém sob a forma de cessão voluntária, o que 
implica que não é necessária elaboração de contrato de 
transferência de tecnologia para o mesmo. 
Ainda não houve a celebração de nenhum contrato de 
transferência de tecnologia e licenciamento dos demais 
tipos de propriedade intelectual. 

5 Prestação de 
serviços Implementado 

O art. 11º permite a prestação de serviços pela universidade 
para instituições públicas ou privadas em atividades 
voltadas à inovação, pesquisa científica e tecnológica. 
Até o momento não foi prestado nenhum serviço desse tipo, 
apesar de o CINTEC ter estrutura e disponibilidade para o 
mesmo. 

5.1 
Retribuição 
pecuniária aos 
pesquisadores 

Não 
Implementado 

O art. 11º prevê a possibilidade de o servidor receber 
retribuição pecuniária sob a forma de adicional variável 
(parágrafo 2º). 
Apesar da possibilidade, ainda não houve nenhuma 
retribuição desta natureza realizada pelo CINTEC. 

6 Acordos de parceria Implementado 

O art. 1º permite a cooperação entre a UFS e outras 
instituições, desde que haja um contrato firmado 
anteriormente. 
Atualmente, alguns grupos de pesquisa da UFS possui 
parceria com outras universidades e até mesmo com 
empresas. 
Algumas patentes estão registradas no CINTEC em 
co-titularidade, isto é, em parceria com outras instituições, 
como por exemplo USIMINAS, UNISINOS, UFV, UFRGS, 
CNEM, UFMA, UFAL, dentre outras. 

6.1 Bolsa de estímulo à 
inovação Implementado 

Atualmente o CINTEC é responsável pela gestão do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI), que 
estimula a produção de práticas ao desenvolvimento 
tecnológico e inovação. 
O programa é realizado em parceria com a Fapitec, CNPq e 
UFS.  

6.2 

Contrato prevendo 
a titularidade da 
propriedade 
intelectual e a 
participação nos 
resultados da 
exploração das 
criações resultantes 
de parceria 

Implementado 

Existe um formulário que deve ser preenchido antes de dar 
entrada no pedido de patente e que contém um item que 
trata sobre a distribuição da participação nos resultados. 
Este contrato pode ser utilizado como referência para a 
assinatura de futuros contratos de licenciamento de 
tecnologia. 

7 Cessão de direitos 
sobre a criação Implementado O art. 6º prevê que a UFS poderá ceder seus direitos sobre 

criação, mediante manifestação, ao seu respectivo criador. 
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para que o 
respectivo criador 
os exerça em seu 
próprio nome 

Exceto pelos casos de registro de software, onde os próprios 
pesquisadores cedem a utilização dos seus programas, 
ainda não houve nenhum caso desta natureza dentro da 
UFS. 

8 

Participação do 
pesquisador em 
resultados 
econômicos 

Não 
Implementado 

O art. 16º assegura aos autores da tecnologia a destinação 
de um terço de todo o ganho econômico gerado a partir dela, 
e a distribuição deste valor entre a equipe deve ser feita de 
acordo com contrato anteriormente firmado. 
Apesar de previsto na resolução do CONSU, ainda não 
houve nenhum caso registrado de comercialização ou 
transferência de tecnologia no CINTEC. 

9 Confidencialidade Implementado 

Os art. 3º e 4º tratam do sigilo e da confidencialidade das 
informações, tanto por parte da equipe de pesquisa quanto 
da do NIT. 
Existe um termo de sigilo, que deve ser assinado por todos 
os funcionários do CINTEC e pela equipe executora da 
pesquisa antes de dar entrada no pedido de patente ao INPI. 

10 
Afastamento para 
prestar colaboração 
à outra ICT 

Não 
Implementado 

Não há nenhum item na resolução tratando sobre este 
ponto, porém a Lei de Inovação garante este direito no art. 
14, o que indica que qualquer pesquisador da universidade 
possui esse direito. 
Há casos dessa natureza, o que pode ser constatado nos 
registros de patente que possuem co-titularidade. 

11 

Licença sem 
remuneração para 
o pesquisador 
constituir empresa 

Não 
Implementado 

Também não há nenhum item na resolução tratando sobre 
este ponto, porém a Lei de Inovação garante este direito no 
art. 15, o que indica que qualquer pesquisador da 
universidade possui esse direito. 

12 
Estímulo ao 
inventor 
independente 

Não 
Implementado 

É facultado ao inventor independente solicitar a adoção de 
sua criação pelo NIT, de acordo com o art. 22 da Lei de 
Inovação. 
Nunca houve caso desta natureza. 
Seria inviável ao pesquisador compartilhar 2/3 (dois terços) 
de sua receita com a universidade tendo o mesmo feito toda 
a pesquisa por conta própria. 

13 

Atividade de ensino 
em temas 
correlacionados à 
inovação 

Implementado 

Atualmente, a UFS possui uma pós-graduação stricto sensu 
em Ciência da Propriedade Intelectual (PPGPI), além de 
possuir disciplinas tanto obrigatórias (laboratório de 
propriedade intelectual) quanto optativas (propriedade 
intelectual, empreendedorismo inovador, direito da 
propriedade intelectual, gestão da inovação tecnológica). 

14 
Outros: Eventos e 
Simpósios de 
Inovação 

Implementado 

O CINTEC organiza e colabora com alguns eventos na área 
de inovação tecnológica, como o Simpósio Internacional de 
Inovação Tecnológica (SIMTEC), Oficia de Propriedade 
Intelectual (OPI), Encontro de Iniciação em 
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (EIDTI), 
Capacitação de Inovação Tecnológica para Empresários 
(CAPACITE), entre outros. 

 

3 - Núcleo de Inovação Tecnológica 

Aqui são detalhadas as informações referentes ao NIT dentro da ICT, como seu nome, 

estágio de implementação, corpo técnico e o estágio de implementação das funções que 
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um NIT deve assumir. 

Denominado como CINTEC, o NIT da UFS pode ser considerado ‘Implementado’, pois já 

possui uma estrutura mínima de funcionamento. Além disso, possui em seu corpo técnico 

dois servidores terceirizados, dois estagiários e três bolsistas. As atividades que o NIT 

realiza de acordo com o parágrafo único do art. 16 da Lei de Inovação podem ser 

classificadas como ‘Implementada’, ‘Em desenvolvimento’, ‘Não implementada’ e ‘Não se 

aplica’. No Quadro 5 podemos ver a situação de cada atividade. 

 
Quadro 4 - Situação das atividades do CINTEC 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no relatório do FORMICT 
Atividade Status Situação 

I - Zelar pela manutenção 
da política institucional de 
estímulo à proteção de PI 

Implementada 

O CINTEC zela pela manutenção de sua política 
institucional promovendo eventos, oficinas e 
minicursos na área de inovação, disseminando a 
cultura de inovação tanto dentro quanto fora da 
universidade. 

II – Avaliar e classificar os 
resultados decorrentes de 
atividades e projetos de 
pesquisa 

Em 
desenvolvimento 

Quando solicitada proteção da pesquisa, a mesma é 
encaminhada a Comissão intelectual e Transferência 
de Tecnologia (COMPITEC), que fica responsável 
pela avaliação da mesma. 

III – Avaliar solicitação de 
inventor independente para 
adoção de invenção 
(art.22) 

Não se aplica 

Não há demanda desta natureza no CINTEC. 

IV – Opinar pela 
conveniência e promover a 
proteção das criações 
desenvolvidas na 
instituição 

Implementada 

Todos os projetos encaminhados ao CINTEC são 
submetidos à avaliação do COMPITEC, que deve 
decidir se a mesma possui viabilidade econômica e, 
portanto, deve ser protegida. 

V – Opinar quanto à 
conveniência de divulgação 
das criações desenvolvidas 
na instituição 

Implementada 

As patentes, passado o período de sigilo, são 
divulgadas na revista do INPI, além de haver um 
cadastro na rede NIT-NE para toda a propriedade 
intelectual gerada na rede. 

VI – Acompanhar o 
processamento dos 
pedidos e a manutenção 
dos títulos de PI 

Implementada 

Atividade rotineira do CINTEC. É feito um 
acompanhamento semanal no site do INPI. 

Orientação aos 
pesquisadores, cadastro de 
pesquisadores 

Em 
desenvolvimento 

O CINTEC atende todo professor que vá ao NIT 
buscar informações sobre proteção de propriedade 
intelectual e temas correlacionados a área. 
Para consulta, o CINTEC utiliza a base de dados do 
COPES (Coordenação de Pesquisa) e do CNPq 
(Plataforma Lattes). 

Acompanhamento das 
atividades de pesquisa da 
ICT 

Em 
desenvolvimento 

A UFS disponibiliza acesso ao cadastro dos grupos 
de pesquisa da universidade pelo seu sistema, 
porém o CINTEC não faz acompanhamento regular 
dos mesmos. 

Relacionamento com 
empresas (seminários, Implementada São realizados eventos anuais para a interação com 

o setor empresarial, como o Simpósio Internacional 
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eventos) de Inovação Tecnológica (SIMTEC), Capacitação de 

Inovação Tecnológica para Empresários 
(CAPACITE) e a participação no Congresso 
Brasileiro de Prospecção Tecnológica 
(PROSPECT&I). 

Documentos padronizados 
(contratos, acordos de 
parcerias, declaração de 
invenção) 

Implementada 

O CINTEC possui diversos documentos 
padronizados, como o Termo de Sigilo, Declaração 
de Invenção, Termo de Cessão de Direitos, Relatório 
de Invenção, Contrato entre Universidades, entre 
outros. 

Política de 
confidencialidade Implementada 

Existe um termo de sigilo, que deve ser assinado por 
todos os funcionários do CINTEC e pela equipe 
executora da pesquisa antes de dar entrada no 
pedido de patente ao INPI. 

Cadastro de oferta e 
demanda 

Em 
desenvolvimento 

Existe um controle interno das ofertas de tecnologia 
da UFS, e há também os cadastros da Rede NIT-NE 
e do Portal da Inovação, que devem ser preenchidos 
regularmente. 
Não há nada desenvolvido na questão da demanda 
de tecnologias. 

Avaliação econômica dos 
inventos Não se aplica 

A avaliação econômica das tecnologias é feita pelo 
COMPITEC antes de ser dada entrada no pedido de 
patente ao INPI. 

Valoração de tecnologia Não se aplica 

O CINTEC não conta com estrutura para realizar 
esse tipo de valoração. 
Não há atualmente nenhum projeto sendo 
desenvolvido nesse sentido. 

Negociação de projetos Em 
desenvolvimento 

O CINTEC faz a intermediação dos contratos quando 
o projeto é realizado entre mais de uma instituição. 
O registro pode ser feito por outra ICT, desde que 
seja firmado o convênio com a UFS por meio de 
contrato. 

Negociação de ativos de PI Em 
desenvolvimento 

O CINTEC participa do PROSPECT&I, evento onde 
há a possibilidade de intermediação entre o setor 
empresarial e a Rede NIT-NE, a fim de promover a 
transferência de tecnologia entre estas. 

Comercialização de 
tecnologia 

Em 
desenvolvimento 

Ainda não há uma estruturação de procedimentos 
para essa finalidade. 

Inovação social Não se aplica 

Apesar de nenhuma ação ser feita na área, há uma 
discussão no âmbito da UFS sobre a futura 
implementação de um programa que abranja a 
inovação social. 

Apoio ao 
empreendedorismo 

Em 
desenvolvimento 

O apoio ao empreendedorismo é feito em conjunto 
com o CISE. Todo projeto cabível de incubação que 
passe pelo CINTEC é encaminhado para a 
incubadora. 

Boas práticas Implementada 
Há bastante interação entre o CINTEC e os demais 
membros da Rede NIT-NE, o que possibilita o 
intercâmbio constante de boas práticas entre todos. 

Inovação organizacional Em 
desenvolvimento 

Está em discussão com a reitoria um programa que 
aborde inovação organizacional, não só no âmbito do 
CINTEC, mas de toda a universidade. 

Inovação em marketing Não se aplica Não foi feita e não há discussão sobre nenhuma ação 
desta natureza. 
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Atendimento à comunidade Não se aplica 

O CINTEC atende, além dos alunos, pesquisadores 
e servidores vinculados a UFS, inventores 
independentes ou qualquer externo sobre 
esclarecimentos na área de inovação, transferência 
de tecnologia e propriedade intelectual. 

Pareceres Implementada 

O COMPITEC emite pareceres técnicos para todos 
os pedidos de entrada de patente ao CINTEC. 
O COMPIBITI emite pareceres técnicos para todos 
os projetos que concorrem ao PIBITI. 

Eventos Implementada 

O CINTEC organiza e colabora com alguns eventos 
na área de inovação tecnológica, como o Simpósio 
Internacional de Inovação Tecnológica (SIMTEC), 
Oficia de Propriedade Intelectual (OPI), Encontro de 
Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação (EIDTI), Capacitação de Inovação 
Tecnológica para Empresários (CAPACITE), entre 
outros. 

Capacitações realizadas 
pelo NIT Implementada 

O CINTEC realiza capacitações regularmente de 
acordo com demandas que venham a surgir, 
inclusive dentro de seus próprios eventos. 

Outros (Disciplina de PI na 
graduação e 
pós-graduação) 

Implementada 

Atualmente, a UFS possui uma pós-graduação stricto 
sensu em Ciência da Propriedade Intelectual 
(PPGPI), além de possuir disciplinas tanto 
obrigatórias (laboratório de propriedade intelectual) 
quanto optativas (propriedade intelectual, 
empreendedorismo inovador, direito da propriedade 
intelectual, gestão da inovação tecnológica). 

 

4 - Situação dos Pedidos de Proteção 

Aqui devem ser mostrados todos os pedidos de proteção requeridos ou concedidos pelo 

NIT tendo como base o ano anterior. Devem ser informados dados como o título, status, 

número de protocolo, território, co-titularidade, entre outros. 

Atualmente o CINTEC dispõe de aproximadamente 60 pedidos de patente, em fase de 

requerimento, mas que devido ao seu status já podem ser negociados. 

5 - Contratos de Transferência de Tecnologia 

Nesta etapa deve ser informado se há algum contrato de transferência de tecnologia 

entre o NIT e, em caso positivo, deve ser informado o título do contrato, o tipo, a forma do 

mesmo, o valor, entre outros. Atualmente, não há nenhum contrato de transferência de 

tecnologia em vigência dentro do CINTEC. 

6 - Recursos Obtidos com os Contratos de Transferência de Tecnologia 

Aqui deve ser informado o total de rendimento obtido pela ICT no ano anterior por meio 

de transferência de tecnologia. Deve ser informado também o gasto com manutenção de 

propriedade intelectual no mesmo ano, além do número de tecnologias disponíveis para 
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serem negociadas.  

Não foi obtido nenhum recurso por meio de transferência de tecnologia no ano vigente, 

visto que não há nenhum contrato em vigência. 

Como podemos ver, o CINTEC está em um estágio relativamente avançado para o 

formulário de avaliação do MCTI. A maioria das ações já ocorrem dentro do NIT, e 

algumas que ainda não ocorreram são asseguradas pela resolução do CONSU, o que 

garante a sua implementação de fato. 

Nos itens 8 e 10 do quadro 4, apesar de constar como ‘não implementado’, podemos ver 

que as ações já acontecem e são garantidas pela resolução do CONSU. Encontramos 

algo semelhante no quadro 5, onde as ações ‘Avaliação econômica dos inventos’ e 

‘Atendimento a comunidade’ apesar de serem realizadas pelo NIT, constam como ‘Não 

se aplica’. 

 
3.3.2 Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia 
 
O FORTEC foi criado em 1º de maio de 2006 e é uma organização de representação dos 

responsáveis nas universidades, institutos de pesquisa, instituições gestoras de inovação 

e pessoas físicas, pelo gerenciamento das políticas de inovação e das atividades 

relacionadas à propriedade intelectual e à transferência de tecnologia, incluindo-se, neste 

conceito, os núcleos, agências, escritórios e congêneres (FORTEC, 2013). 

Em 2006 é estabelecida uma Diretoria Regional do Fórum, que dá origem ao FORTEC 

Nordeste (FORTEC-NE). Pontos relevantes são discutidos no fórum, como a criação de 

um quadro permanente de RH para os NITs, a preocupação com ferramentas de gestão 

para os NITs como um fórum de discussão online, aquisição de softwares de gestão dos 

NITs e criação de comissões para elaboração de procedimentos operacionais. Todas 

estas são ações compatível com a área de gestão do conhecimento. 

Este ano, o CINTEC deverá preencher um formulário para o FORTEC contendo as ações 

do período de janeiro de 2010 a março de 2013, a fim de se acompanhar a evolução do 

NIT perante a Rede NIT-NE. Os tópicos das ações acompanhadas podem ser vistos no 

Quadro 6. 
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Quadro 5 - Tópicos do relatório do FORTEC 2010-2013 

Fonte: Elaborado pelos autores com base no relatório do FORTEC 
Tópicos do relatório FORTEC 2010-2013 

1. Divulgação e orientação: alinhamento e adequação ao novo paradigma / cultura 
1.1 Elaborar e Distribuir material de divulgação e orientação sobre PI: manuais, 
procedimentos, cartilhas, etc., promover oficinas "mão-na-obra", cursos, palestras, etc.; 
1.2 Disseminar as disciplinas de PI&TT no ensino médio, graduação e pós-graduação 
[valoração, técnicas de negociação e comercialização, planos de negocio, 
empreendedorismo, etc.] 

2. Gerenciamento do acervo de PI 
2.1. Mapear os projetos de pesquisa, avaliar e classificar os seus resultados e a 
conveniência de sua divulgação [Diligência de inovação]; 
2.2 Manter atualizada e ampliar a base de dados de PI e a carteira de PIs. 

3. Gerenciamento de apropriação de PI 
3.1 Estimular a proteção, licenciamento e transferência de tecnologia, induzir a 
elaboração de termos de sigilo e partilha ANTES da submissão de projetos; 
3.2 Apoiar os pedidos de registros e depósitos de PIs, estimular depósitos com empresas 
e depósitos pelo PCT, e acompanhar a manutenção dos títulos. 

4. Gerenciamento e otimização da gestão de PI 
4.1 Promover e participar de treinamentos específicos de curta duração e encontros 
técnicos (cursos com SECTIs, SEBRAE, OMPI, INPI, FORTEC, FAPs, Federação das 
Indústrias, Fiocruz, Embrapa, etc.); 
4.2 Atualização do Planejamento Estratégico da Rede NIT-NE e avaliação dos 
indicadores já existentes, relatórios de gestão, reuniões dos comitês; 
4.3 Promover formação de pós-graduação em PI&TT4.4 Promover regularmente 
Seminários Regionais de PI&TT do NE. 

5. Transferência de Tecnologia e Licenciamento 
5.1 Prover informação tecnológica (Anterioridade, Prospecção tecnológica, etc.), 
identificar, valorar, negociar e comercializar tecnologias; 
5.2 Promover e participar de feiras tecnológicas e similares e fazer interface entre as 
instituições da Rede e o mercado. 

6. Política Institucional 
6.1 Sugerir adequações de instrumentos legais à Lei da Inovação e sua regulamentação; 
6.2 Coordenar ações com outros projetos contemplados neste Edital, e incentivar a 
participação em redes congêneres: FORTEC, redes estaduais, etc. 

7. Portal da Inovação da Rede NIT-NE 
7.1 Ampliar o tipo de ofertas e produtos e o número de usuários; 
7.2 Manter atualizado o portal e o sistema de gestão informatizada da PI. 

 

Na descrição de suas ações, o CINTEC apresenta como resultados alcançados a 

implementação da política de PI na UFS, o estabelecimento de parcerias estratégicas, o 

estímulo a ação de gerenciar produtos e fortalecer parcerias, a viabilização de prestação 

de serviços de inovação e extensão tecnológica, o fornecimento de apoio técnico na 

preparação de projetos corporativos, o apoio a novos empreendimento, entre outros. 

O relatório mostra a participação do CINTEC em eventos, como o SIMTEC, OPI, 

TECNOPETRO, EIDTI, PDPETRO já citados no FORMICT. Além disso, ele detalha a 

participação no âmbito de divulgação do NIT, com a produção e distribuição de 8 
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cartilhas, 2 folders, 8 cursos, 32 palestras, 2 workshops, 3 artigos publicados, 2 livros, 3 

capítulos de livros, entre outros. 

O relatório também reforça o FORMICT na questão das disciplinas ofertadas, citando o 

mestrado em ciência da propriedade intelectual, as disciplinas de Laboratório de 

Propriedade Intelectual, de Empreendedorismo Inovador e Gestão da Inovação na 

graduação em engenharia de produção e a abordagem do tema em algumas disciplinas 

de demais cursos como farmácia, ciências atuariais, agronomia e estatística. 

No mesmo período, a equipe técnica participou de 19 eventos relacionados a área de 

inovação, 12 treinamentos, 6 treinamentos do INPI, 2 participações na Feira da Indústria 

e Inovação Tecnológica de Sergipe (FITEC) e uma participação no PROSPECT&I, em 

Salvador – BA. Vale lembrar que este último evento possui relação direta com a área de 

transferência de tecnologia. 

Como é possível perceber, o FORTEC apresenta um detalhamento melhor das ações do 

CINTEC na área de inovação. Houve grandes avanços e o NIT da UFS está consolidado 

entre os mais ativos da Rede NIT-NE, o que pode ser notado pelo aumento exponencial 

do registro de PI na UFS, mostrado na figura 5. Apesar disso o NIT da UFS ainda carece 

de ações no quesito transferência de tecnologia. 

 

3.4 Escritório de Projetos 
 

Como já foi dito, o escritório de projetos consiste numa estrutura diretamente relacionada 

com todos os projetos da empresa, auxiliando na execução, acompanhamento e revisão 

destes e alinhando-os com a estratégia da organização. 

A posição hierárquica adequada para o CINTEC seria a de um escritório de projetos 

setorial, que segundo Prado (2000 apud Sato, 2004), consiste em um departamento da 

institução onde serão gerenciados muitos projetos. 

O modelo de escritório de projetos permitirá um melhor gerenciamento das tecnologias 

disponíveis no NIT, pois como já foi mostrado por Kerzner (2003 apud SATO, 2004). O 

escritório de projetos, por ter acesso a todos os projetos da instituição e 

consequentemente à todas as tecnologias, acabará adquirindo a responsabilidade de 
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gerenciar todas as propriedades intelectuais e participar ativamente apoiando o 

planejamento estratégico da organização. 

Os escritórios de projeto, segundo Crawford (2002 apud BARBALHO, 2009) podem ainda 

ser classificados por níveis níveis. No caso do CINTEC, o escritório de projetos deve ser 

estruturado no nível 2, pois estaria destinado a uma unidade de negócios específica, no 

caso a transferência de tecnologias. 

Dentro destas condições, é possível concluir que o modelo de gerenciamento de projetos 

apresenta condições para a sua aplicação dentro do CINTEC, não só para o modelo de 

inovação aberta, mas também para suas atividades não rotineiras, como eventos e 

registros de patentes. 

 

O CINTEC, objeto de estudo deste trabalho, é o principal agente dentro do sistema 

estudado, já que todas as ações discutidas aqui serão voltadas para sua estrutura. 

Como é possível ver, o CINTEC possui avanços significativos na área de patenteamento, 

com um crescimento sustentado nos últimos anos. Além disso, também é possível 

perceber uma forte disseminação e divulgação da cultura de inovação e TT dentro e fora 

da universidade. Estas ações são de extrema importância para fazer com que o tema 

seja fruto de discussões em todas as esferas da sociedade e que as pessoas se 

interessem mais pelo assunto. 

 

CONCLUSÃO 
Analisando os sistemas utilizados para a avaliação do CINTEC (FORMICT e FORTEC), 

constata-se que apesar de formulários diferentes, ambos apontaram para uma mesma 

direção: a de um NIT estruturado, com ampla divulgação de C, T&I perante a sociedade 

acadêmica, crescente aumento no registro de PI e parcerias importantes e consolidadas. 

No entanto, ambos mostram também uma carência quanto à questão da TT e, 

consequentemente, da inovação aberta dentro da universidade. 

Diante da análise do estudo em foco, foi possível perceber que apesar de a inovação 

aberta não estar diretamente na pauta do sistema da instituição de ensino superior e de 

pesquisa, o mesmo encontra-se favorável para o seu desenvolvimento, visto que existem 

condições para a implantação da mesma. 
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Foi analisada também a legislação vigente sobre o assunto, e até mesmo um projeto de 

lei que ainda não foi aprovado, visando delimitar as ações a serem realizadas de acordo 

com o marco legal. A partir desta análise, conclui-se que, assim como o sistema, a 

legislação não aborda o tema da inovação aberta em sua íntegra; porém, fornece uma 

série de estímulos para o desenvolvimento da inovação tecnológica como um todo, 

criando um ambiente favorável à inovação aberta. 
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