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APRESENTAÇÃO

A tecnologia move o mundo.

(Steve Jobs)

Pensar no panorama nacional de inovação significa refletir também sobre um 
futuro próspero para a nação brasileira.

Nosso país, o Brasil, vivencia um momento desafiador. De um lado, uma corri-
da em busca de avanços em ciência, tecnologia e inovação. Do outro, um grande 
debate sobre a aproximação do setor acadêmico e do setor produtivo, visando a 
adequada transferência tecnológica.

Para a devida condução do atual contexto, entretanto, o país precisa fortalecer 
as bases de um sistema que protege as criações humanas e as inovações desen-
volvidas: a propriedade intelectual. 

Este livro, intitulado “Propriedade Intelectual e Gestão de Tecnologias”, buscou 
apresentar valiosas reflexões sobre o panorama nacional da propriedade intelec-
tual e do cenário tecnológico brasileiro dos últimos anos.

Foi organizado pelas professoras Suzana Leitão Russo, da Associação Acadê-
mica de Propriedade Intelectual (API) e da Universidade Federal de Sergipe (UFS), 
Marina Bezerra da Silva, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Piauí (IFPI), e Vivianni Marques Leite Santos, da Universidade Federal do Vale do 
São Francisco (UNIVASF). Teve a importante contribuição de vários pesquisadores 
de programas de pós-graduação do Brasil, em nível de especialização, mestrado 
e doutorado.

O compêndio está dividido em três partes: “Propriedade intelectual e transfe-
rências de tecnologias”, “Gestão inovadora e empreendedorismo” e “Prospecção 
tecnológica”.

A primeira parte, Propriedade intelectual e transferências de tecnologias, 
contempla estudos sobre patentes no Brasil, sistema nacional de propriedade in-
telectual, estratégias para disseminação do conhecimento em propriedade inte-
lectual, agência espacial brasileira e patentes, desafios da formalização da trans-
ferência tecnológica, valoração tecnológica, entre outros.
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A segunda parte, Gestão inovadora e empreendedorismo, apresenta estudos 
sobre inovação e vantagem competitiva, modelo hélice tríplice no Piauí, tecno-
logia e cadeia produtiva do mel, cadeia produtiva da uva e do vinho, proteção 
industrial na rede de petróleo e gás, política de CTI no Nordeste, entre outros.

A terceira parte, Prospecção tecnológica, contempla trabalhos sobre busca e 
tratamento de patentes, acesso a informação tecnológica, prospecção tecnológi-
ca de softwares e cidades inteligentes, depósitos de programas de computado-
res, impressão 3D e construção civil, entre outros.

Assim, esta coletânea apresenta o panorama geral da propriedade intelectual 
e da inovação no país. É, pois, leitura obrigatória para todos aqueles que almejam 
entender e colaborar com os avanços necessários ao desenvolvimento tecnológi-
co, científico e econômico do Brasil. 

 
As organizadoras



PREFÁCIO

O termo propriedade intelectual está a cada dia mais presente na rotina dos 
pesquisadores brasileiros. Nos últimos anos temos observado uma mudança de 
concepção dos nossos pesquisadores a respeito desse tema tão importante para 
a soberania nacional, pois, além da produção acadêmica por meio de artigos 
científicos, livros e capítulos de livro, passou-se a se reconhecer a propriedade 
intelectual como uma forma de proteger, bem como de assegurar o direito à ex-
ploração de uma determinada criação. Isso tem se refletido no aumento do nú-
mero de pedidos de depósito de patentes por parte das instituições de ciência e 
tecnologia (ICTs) brasileiras. A criação dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) 
e de Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual que tem papel im-
portante nessa mudança de paradigma. Hoje podemos afirmar com certeza que 
o Brasil vive um ambiente propício à inovação e ao empreendedorismo, mesmo 
com a diminuição dos recursos públicos para pesquisa e desenvolvimento. Nesse 
cenário é importante manter ativo um sentimento de resiliência. 

O livro Propriedade Intelectual e Gestão de Tecnologias está dividido em três 
partes: (1) Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologias, (2) Gestão 
Inovadora e Empreendedorismo e (3) Prospecção Tecnológica. A parte 1 tem 8 
capítulos, começando com uma abordagem sobre Patentes do Brasil: História 
e Atualidades. A parte 2 tem 11 capítulos, abordando desde a Inovação como 
Vantagem Competitiva nas Empresas até a Maturidade Inovativa nas Empresas. A 
parte 3 possui 8 capítulos que abordam desde os principais Passos para a Busca 
e Tratamento de Dados de Patentes até a Prospecção de Tecnologia de Patentes 
de Energia Eólica e Solar. Os colaboradores deste livro são estudantes e pesqui-
sadores de posição internacional e nacional, líderes de grupos de pesquisa que 
atuam nas diferentes áreas da propriedade intelectual. Tópicos importantes são 
abordados neste livro, o qual representa leitura essencial para os interessados em 
se aperfeiçoar nesse tema. Acreditamos que este livro pode dar uma importante 



contribuição aos trabalhos desenvolvidos por alunos de graduação e pós-gradu-
ação como também aos pesquisadores. Eu gostaria de parabenizar às professoras 
Suzana Leitão Russo, Marina Bezerra da Silva e Vivianni Marques Leite dos Santos 
pela organização deste livro, e expressar o meu agradecimento pela oportunida-
de de fazer o prefácio desta importante obra.

Prof. Dr. Jackson Roberto Guedes da Silva Almeida
Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)
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PATENTES DO BRASIL: HISTÓRIA E ATUALIDADES

Carlos Tadeu Santana Tatum
 Letícia-Maria Macedo Tatum

Jonas PedroFabris
Suzana Leitão Russo

Vania de Jesus

1. INTRODUÇÃO

Brasil é um país de dimensões continentais, solo e climas favoráveis para di-
versas culturas, o que o torna como uma ampla potência de fornecimento de ri-
quezas, quer naturais, quer intelectuais, favorecendo o empreender nacional e 
globalmente.

Responder quais as riquezas intelectuais que o Brasil possui, é extrair valiosas 
informações de bases livres de propriedades intelectuais, tornando-a acessível 
em detalhes. Detalhes estes que permitem conhecer seus alcances comerciais, 
realizar previsões mercadológicas e incitar o desenvolvimento tecnológico além-
-fronteiras, tornando possível de repente, ser como uma moeda de transaciona-
mento econômico político e sustentável em escala global. Fato que pode levar a 
redução por consequência de pobrezas e desigualdades, melhorar a qualidade 
de vida, minimizar impactos ambientais.

Para se ter uma ideia do poder de crescimento do Brasil, este foi privilegiado 
em ser o 4º país do mundo a implantar a primária lei de propriedade intelectual, 
segundo Cardoso e Amaral ([s.d.]); sendo o primeiro da América do Sul em produ-
ção patentária de acordo com nossa pesquisa.

Torna-se importante estimular mais e mais os diversos setores e às regiões do 
país à pesquisa e a produção patentária, pois assim consegue-se medir a capaci-
dade tecnológica do mesmo, embora no Brasil ainda haja uma alta demora para 
a concessão de patentes.

Há setores como os das áreas de cosméticos e dentifrícios onde o tempo de 
espera de concessão são menores, se comparados aos setores de fármacos e te-
lecomunicações.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

No prefácio da obra Propriedade Intelectual, tecnologias e sociedades de 
Russo (2016), o então presidente da Fundação de Apoio e Pesquisa de Tecno-
logia em Sergipe – FAPITEC – José Ricardo Santana, comentou a temática da 
propriedade intelectual considerando como marco inicial da Propriedade Inte-
lectual o Decreto nº 635, de 21 de agosto de 1992, através do qual o país ade-
riu completamente aos acordos internacionais que asseguram à propriedade 
intelectual um tratamento relativamente uniforme em termos globais, citando 
em consequência as regulamentações no país para as principais categorias da 
propriedade intelectual, como:

Marcas e Patentes (Lei nº 9.279/96), Cultivares (Lei nº 9.456/97), Software 

(Lei nº 9.609/98) e Direitos Autorais (Lei nº 9.610/98). Trata-se de um mo-

vimento relevante para posicionar o Brasil no cenário internacional, com 

implicações no comércio mundial. Convenções e acordos internacionais, 

como o TRIPs (Trade Related Intelectual PropertyRights), são determinan-

tes nesse novo posicionamento. (RUSSO, 2016)

Segundo os autores (Francisco, 2012; Russo et al., 2011) coadunam com a con-
ceituação de patente como um título de propriedade temporária outorgado pelo 
Estado, por força de Lei, ao inventor/autor (ou a pessoas, cujos direitos dele de-
correm) para que este possa excluir terceiros, sem sua prévia autorização, de atos 
relativos à matéria protegida, tais como fabricação, comercialização, importância, 
uso, venda etc.

No Brasil, segundo (Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, [s.d.]), 
a Propriedade Intelectual (IP) é resultado da capacidade inventiva em relação ao 
conhecimento, tecnologia e expertise, incluindo 3 segmentos: direitos autorais e 
conexos, propriedade industrial e sui generis, conforme se apresenta na Figura [1].
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Figura 1. A proteção intelectual no Brasil

Fonte: (Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, [s.d.])

PATENTE

As patentes são consideradas indicadores relevantes para se avaliar a ca-

pacidade do país transformar o conhecimento científico em produtos ou 

inovações tecnológicas”(Ministério da Ciência, Tecnologia, [s.d.]), “estas 

podem ser utilizadas como base de conhecimento tanto para a aquisição 

quanto para transferência de tecnologias (SANTOS et al., 2014).

As informações contidas no Sistema de Patentes permitem: mapeamento da 
evolução de tecnologias no tempo, dos depósitos por países e por empresas; rela-
ção dos atores no mercado e identificação de novos entrantes; identificação de tec-
nologias emergentes; identificação do início da tecnologia (patente fundamental) e 
sua evolução; identificação de potenciais rotas para aperfeiçoamentos em produtos 
e processos existentes; monitoramento de concorrentes em um determinado setor; 
identificação de mudanças na estratégia de P&D; quais são os países onde existe 
proteção (visão de mercado); rastreamento de competência tecnológica (core bu-
siness); quais os principais inventores e quais pesquisam os mesmos temas; anteci-
pação de movimentos (Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, 2017a).

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) tem motivado cursos com 
o intuito de colaborar com o avanço de proteções intelectuais, nas suas mais va-
riadas possibilidades, de modo a qualificar e estimular a comunidade acadêmica 
e inventores autônomos, a protegerem suas invenções e a transferirem suas tec-
nologias com base no mercado nacional e internacional, conforme Nunes (2012).
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Usada em mais de noventa países, desde 1968, as patentes são classificadas 
tendo como parâmetro a Classificação Internacional de Patentes (CIP), esta é, e 
tem como objetivos: auxiliar na busca e recuperação de documentos de paten-
te; organizar documentos de patente, a fim de facilitar o acesso às  informações 
tecnológicas e legais contidas nesses documentos; serve de base para investigar 
o estado da técnica em determinados campos da tecnologia e também de base 
para a elaboração de estatísticas sobre propriedade industrial, que permitam a 
avaliação do desenvolvimento tecnológico em diversas áreas(Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial - INPI, 2017a)

As classificações internacionais promovem essas buscas, organizando infor-
maçõessobre invenções, marcas e projetos industriais em estruturas indexadas 
e gerenciáveis   parafacilitar a recuperação. Instituída pelo Acordo de Estrasbur-
go de 1971, pressupõe uma organização hierárquica de símbolos autônomos 
da linguagem para a classificação de patentes e modelos de utilidade de acordo 
com as várias áreas de tecnologia a que participam, uma nova versão do CIP en-
tra em vigor a cada ano em 1º de janeiro, segmentando a tecnologia em oito se-
ções com aproximadamente setenta mil (70 000) subdivisões. Cada subdivisão 
tem um símbolo representado em algarismos árabes e letras do alfabeto latino 
conforme (Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, 2017b) e Mendes 
et. al. , (2008)

Para a recuperação de documentos de patente a classificação é imprescindível 
na busca da “técnica anterior”. Essa recuperação é necessária pelas autoridades 
emissoras de patentes, inventores potenciais, unidades de pesquisa e desenvolvi-
mento e outras relacionadas com a aplicação ou desenvolvimento de tecnologia 
Mendes et al. (2008)

Portanto, o conhecimento tecnológico está dividido em oito grandes áreas 
(Seções), sendo: Seção A -  Necessidades Humanas; Seção B - Operações de Pro-
cessamento; Transporte; Seção C - Química e Metalurgia; Seção D - Têxteis e Papel; 
Seção E - Construções Fixas; Seção F - Eng. Mecânica; Iluminação; Aquecimento; 
Armas; Explosão; Seção G – Física; Seção H – Eletricidade (Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial - INPI, 2017a).

Para balizar melhor o requerente de patente no Brasil, o Ato Normativo nº 
127/97 (Inácio et al., 2010) instrui e diferencia um pedido de patente de invenção 
em comparação com um modelo de utilidade:

http://www.wipo.int/treaties/en/classification/strasbourg/
http://www.wipo.int/treaties/en/classification/strasbourg/
http://www.wipo.int/patents/en/
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O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a 
um grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreender um único 
conceito inventivo.

O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único 
modelo principal, que poderá incluir variantes construtivas, desde que mantida a 
unidade técnica funcional e corporal do objeto. (INPI, Ato Normativo nº 127/97) 
(Inácio et al., 2010)

Conforme (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2015) é possível enu-
merar os procedimentos para alcançar o requerimento de uma patente, confor-
me segue ilustração na Figura [2].

Figura 2. As etapas para iniciar um processo de patente no Brasil

Fonte: (Instituto Nacional da Propriedade Industrial, 2015)

Além da necessidade do inventor requerente seguir os procedimentos neces-
sários, a introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e 
social que resulte em novos produtos, serviços ou processos, ou que compreen-
da a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto, serviço 
ou processo já existente, podendo resultar em melhorias e em efetivo ganho 
de qualidade ou desempenho, são imprescindíveis no processo de avaliação da 
concessão de uma patente, esta definição de inovação está contida na Lei de 
nº 13.243/2016;  esta Lei dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científi-
co, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei 
no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, dentre outras. Brasil (2016)

3. METODOLOGIA

Conforme (Instituto Nacional de Propriedade Industrial, 2016) a documenta-
ção de patentes é a mais completa entre as fontes de pesquisa. Estudos revelam 
que 70% das informações tecnológicas contidas nestes documentos não estão 
disponíveis em qualquer outro tipo de fonte de informação. De acordo com a 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o número de pedidos 
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de patente é da ordem de 2,5 milhões a cada ano, que resultam em cerca de 1,2 
milhões de patentes concedidas por ano.

Para extrair dados dos índices tecnológicos da propriedade intelectual, foram 
consultadas as bases nacionais do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – 
INPI –, e internacional da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI 
–, proporcionando resultados dos seguintes indicadores:  a) indicadores de pa-
tentes requeridas (residentes e exterior) via direta e PCT no período de 1985 a 
2016; b) indicadores de patentes brasileiras correlatas com índice de patentes da 
América do Sul no período de 1995 – 2016; c) quantitativo total no período de 
1995 a 2016 para patentes (exterior e residente).

Para índices gerais de patentes com olhar interno, foram utilizados resultados 
de relatórios do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI.

Figura 3. Passos metodológicos da pesquisa

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A origem do sistema de patentes remonta à Idade Média, quando privilégios 
reais eram emitidos em favor de um inventor, concedendo-se a ele certos mono-
pólios de exploração, conforme Francisco (2012).

Coadunam os autores Cardoso e Amaral, [s.d.]; Francisco (2012) que as pri-
meiras leis concedendo monopólio aos inventores sobre suas invenções foram o 
Estatuto Veneziano do Inventor (1474) e o Estatuto Inglês dos Monopólios (1673). 
Sendo que o objetivo destas leis foi dimensionar a exclusividade de exploração 
comercial concedida como retribuição pela garantia de benefícios públicos.

Ainda em Cardoso e Amaral, [s.d.] mencionam que foi através da Convenção 
de Paris que o Brasil foi introduzido no Tratado de Cooperação em Matéria de 
Patentes, sendo o Brasil um dos primeiros países do mundo a criar uma lei que 
definia regras de proteção intelectual. 
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Para dar maiores detalhes sobre o princípio da propriedade intelectual no Bra-
sil, Cardoso e Amaral, [s.d.] menciona o alvará de 28 de abril de 1809, de Dom João 
VI, que estabelecia princípios que hoje poderiam ser perfeitamente aplicáveis nos 
casos de pedidos de patentes. Estava lá escrito, no capitulo VI: 

Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de alguma 

nova máquina e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além 

do direito que possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer 

em benefício da indústria e das artes, ordeno que todas as pessoas que 

estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo invento à Real Junta 

do Comércio, e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, 

lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a 

fabricação depois, para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto 

dessa invenção. Ordeno, outrossim, que se faça uma exata revisão dos que se 

acham atualmente concedidos, fazendo-se público na forma acima determi-

nada e revogando-se todas as que por falsa alegação ou sem bem fundadas 

razões obtiveram semelhantes concessões. (CARDOSO e AMARAL, [s.d.])

Segundo Jorge et al. (2017), no ano de 2016 o INPI recebeu 31.020 pedidos 
de patentes, apresentando a terceira redução anual seguida (-6,1% em relação 
a 2015) desde o recorde de 34.046 pedidos em 2013. No tocante às Patentes de 
Invenção, uma notícia importante para o Brasil: os 5.199 pedidos dos residentes 
representaram crescimento de 12% em relação ao ano anterior e o maior valor 
absoluto no período 2007-2016.

Conforme INPI (2017), foi planilhado e exibido o quantitativo anual de paten-
tes por estados federados do Brasil. Foram desenvolvidos para melhor entender a 
produção patentária, o gráfico na figura [2], ressaltando São Paulo como o maior 
potencial de produção de patentes ao longo do período de 2000 a 2016, totalizan-
do (30.323) patentes, equivalendo-se a 42% de toda produção federal, ocupando 
a 1ª. posição, seguido por Minas Gerais (7.161; 10%), em 3ª. posição, Rio de Janeiro 
(6.520; 9%), 4ª. Rio Grande do Sul (6068; 8%) Santa Catarina (4.487;6%) ocupando a 
5ª. posição. Os demais estados disputam fatias menores, ressaltando que os esta-
dos do Eixo Sul e Sudeste produzem mais que as regiões Centro-Oeste, Nordeste 
e Norte juntos, denotando um menor desenvolvimento inovativo nestas últimas.
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 Figura 4. Cenário nacional da produção de patentes por Estados da Federação do Brasil.

Fonte: INPI (2017); Produção: autores.

Observando-se o perfil da PI no Brasil relativo a Patentes e Pessoas sob o ponto 
de vista legal, pode-se verificar na Figura [3] a composição de que em sua maioria 
os maiores requerentes desses pedidos são Pessoas Físicas (48%), seguindo das 
Instituições de Ensino e Pesquisa/Governo (23%), Empresas de médio e grande 
porte (18%), e empresas de menores porte como ME, MEI, EPP (9%) e demais (2%).

Nota-se ainda a relevância de se manter a proteção intelectual no Brasil, quan-
do é perceptível os índices de depósitos, buscando conhecer a origem dos depo-
sitantes e, pode-se verificar que os Estados Unidos (31%) depositam mais que os 
residentes brasileiros (21%), quando o percentual chega a alcançar uma diferença 
de 10% entre Estados Unidos e o Brasil. Figura [4].
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Figura 5. Quantidade de Patentes requeridas por perfil de pessoas (legal). Jan/Nov 2017.

Fonte: (Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, 2017c)

Figura 6. Percentual de patente requeridas por origem de depositantes Jan/Nov 2017.

 

Fonte: (Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, 2017c)

Traçando ainda um olhar internacionalizado com a participação do Brasil, an-
tes e após a participação no PCT, verificam-se os seguintes números, balizados 
nas Figuras [7 - 10]:

No período de 1985 a 1994 o Brasil havia praticamente o registro de patentes 
residentes, iniciando em seus registros o quantitativo de 1.954 unidades de pa-
tentes e alcançando um quantitativo de 2.429 patentes no ano de 1993.

Evidencia-se então a partir de 1994 a participação de requerimento de pa-
tentes estrangeiras em 1994 como reflexo dos acordos internacionais, iniciando 
com um índice de 400 patentes externas, atingindo um salto para 2023 patentes 
no ano de 2016, sendo que o quantitativo máximo de patentes externas no Brasil 
ocorreu em 2014 com o total de 2053 patentes. 
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Voltando-se a uma análise durante todo o período de 1985 – 2016 referente 
apenas as patentes residentes, observa-se o desempenho máximo neste último 
ano (2016), totalizando 5.200 patentes residentes, extraindo-se como resultado 
do quantitativo máximo e do mínimo, ocorrido no ano de 1987 com 1855 paten-
tes, pôde-se observar uma diferença significativa no aumento de patentes reque-
ridas tendo como resultado uma amplitude de 3345 patentes solicitadas apenas 
em nível de categoria das residentes; Verificando-se a soma de patentes no ano 
de 2016 para o total de patentes requeridas entre residentes e externas, totaliza-
-se um quantitativo de 7.223 patentes.

Avaliando o quantitativo em números absolutos e relativos de todo o período 
(1985 – 2016) e fazendo uma análise entre patentes com solicitações residentes e 
externas, pôde-se verificar o quantitativo de (107.752; 81.8%) para as residentes, 
enquanto as patentes externas, somaram (23.912; 18.2%). 

Figura 7. Patentes residente e externas por período (via direta e PCT) – (1985 – 2016)

Fonte: (Wold Intellectual Property Organization, 2017)
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Figura 8. Quantidade total de patentes externas e residentes (via direta e PCT) – (1985 – 2016) 

Fonte: (Wold Intellectual Property Organization, 2017)

Extraíndo-se dados da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – 
OMPI – (1995 a 2016), pôde-se verificar uma estatística mais detalhada do posi-
cionamento do Brasil (15.022; 52.1%), frente aos países vizinhos da América do 
Sul, percebendo-se fortes participações deste cenário a Argentina (7.575; 26.3%), 
seguido do Chile (2.930; 10.2%), Colômbia (1.453; 5%), Uruguai (787; 2.7%) Vene-
zuela (652; 2.3%), Peru (337; 1.2%), Equador (0.2%). Figura [7].

Figura 9. Percentual de Patentes na América do Sul

Fonte: (Wold Intellectual Property Organization, 2017)
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Apreciando-se o gráfico de distribuição, na Figura [8], percebe-se que há ao 
longo dos anos uma predominância maior na participação da América do Sul, 
o Brasil e a Argentina com o Chile atuando mais nos últimos anos, juntamente 
com a Colômbia. Quanto a participação do Peru, Suriname, Uruguai, e Equador, 
observa-se uma participação bastante reduzida. A Guiana apareceu forte no ano 
de 1997 e voltou a surgir com menos potencial nos anos de 2000, 2004 e 2007, 
demonstrando uma situação praticamente isolada.

Figura 10. Cenário das Riquezas Intelectuais para a categoria de Patentes Concedidas tomando 
como base a origem dos requerentes por meio de solicitação direta e via PCT.

Fonte: (Wold Intellectual Property Organization, 2017)

PATENTE E BACKLOG

O Brasil segue ainda com a busca de redução de backlogde patentes, confor-
me estudos apontados por (Garcez Júnior e Moreira, 2017; SOBRAL, 2015)atingin-
do 10,8 anos em 2013. O backlog (pend\u00eancia , os quais mencionam uma 
alta morosidade no processamento dos requerimentos para concessão, enfati-
zando que o backlog (pendência) reduz a eficácia do sistema de patentes ao pro-
vocar um ambiente de incerteza e insegurança jurídica, desvirtuando a finalidade 
precípua do sistema patentário, qual seja, a promoção do desenvolvimento eco-
nômico e tecnológico do País. No entanto estas mesmas referências comentam 
soluções como a capacitação constante de examinadores e contratação de novos, 
incluindo-se terceirização, desenvolvimento de ferramentas eletrônicas, e a coo-
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peração técnica internacional no compartilhamento das atividades, a exemplo da 
conhecida colaboração da PPH (PatentProsecutionHighway).

Ilustrando-se melhor este quadro, relativos ao backlog de patentes brasileiras, 
seguem as Figuras [11-13] sumarizando o status quo no Brasil.

Discutindo-se a Figura [9] que dimensiona o tempo de decisão pelo INPI, po-
de-se observar que em média uma patente a ser concedida leva cerca de 10,23 
anos. No entanto, destacam-se como as mais ágeis para serem concedidas, aque-
las cujas áreas estão vinculadas ao ramo de cosméticos e dentifrícios, modelos de 
Utilidade, Agroquímicos, Metalurgia e materiais, alimentos e agronomia – duran-
do em média de 7.26 a 8.54 anos. Aquelas voltadas às engenharias, química inor-
gânica, polímeros e correlatos, biotecnologia, necessidades humanas, mecânica, 
física e eletricidade duram na faixa de 10 a 12 anos, enquanto que as de prazos 
maiores estão as categorias de fármacos e telecomunicações – 13 anos.

Figura 11. Prazo para alcance das concessões de patentes no Brasil

Fonte: (Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, 2017c)

Uma avaliação entre depósitos e decisões de patentes, somente no período 
de Janeiro a Novembro de 2017 foram contabilizados o quantitativo de 25.901 
patentes depositadas, enquanto que as decisões para concessões, arquivamen-
tos e indeferimentos totalizaram o índice de 41.477 patentes. Figura [10].
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O total de pedidos pendentes de decisão no período de 2009 – out/2017, to-
talizam um quantitativo de 1.072.700 patentes, sendo que a maior alta se deu no 
ano de 2013 com 271.222 patentes. Figura [11].

Figura 12. Fluxo de produção no processo de exames de patentes no Brasil. 

Fonte:(Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, 2017c) 

Figura 13. Backlogde patentes por período

 

Fonte: (Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, 2017c)

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Deve-se ressaltar como destaques na pesquisa que o Brasil precisa inovar 
muito mais, os números comprovaram países externos como os Estados Unidos 
registrando mais pedidos de proteção intelectual em relação ao Brasil enquanto 
residentes, comprovando mais uma vez que há muito mercado a ser explorado 
em nosso país enquanto país emergente.

O backlog com altas taxas de pendências resultante de grande demanda com 
pequeno output para resposta de processos em tempos hábeis, gera ainda mais 
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um gargalo para inovação no País, principalmente quando tecnologias de ponta 
para bens de consumo em ternos globais, como tecnologias móveis e eletrônicos 
de um modo geral, apresentam uma mudança efêmera em lançamentos contínu-
os, defasando rapidamente as tecnologias depositadas para análise.

Apesar do Brasil se posicionar à frente em relação aos territórios vizinhos sul 
americanos. Este demonstra uma proporcionalidade que pode ser ainda mais ex-
pressiva, pelo potencial macroeconômico, principalmente quando se observa o 
quantitativo de pessoas jurídicas que investem na fatia de patentes e pelo percentual 
de entidades governamentais que investem em inovação por meio da educação.

No cenário nacional de patentes, as regiões Sul e Sudeste demonstram um 
potencial sem igual em comparação ao índice de inovações dos estados da re-
gião Norte, Nordeste e Centro-Oeste, chamando atenção que neste status estas 
últimas regiões merecem maior apoio, quer para investimentos, quer para dimen-
sionamento de ações das hélices da inovação, Governo, Empresa, Universidade.
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GESTÃO DO SISTEMA NACIONAL DE PROPRIEDADE 
INTELECTUAL: PERSPECTIVA HISTÓRICA, DEFINIÇÕES 

E INDICADORES DE DESEMPENHO

Cleiton Rodrigues de Vasconcelos
Daniel Pereira da Silva

1. INTRODUÇÃO

A importância da Propriedade Intelectual foi reconhecida pela primeira vez na 
Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial (1883) e na Conven-
ção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Obras artísticas (1886), sendo 
ambos tratados administrados pela WIPO (WIPO, 2016). A Organização Mundial 
do Comércio (OMC), juntamente com outras instituições internacionais, vem en-
fatizando o papel crucial dos Direitos de Propriedade Intelectual (DPI) como um 
catalisador para a inovação e o desenvolvimento econômico-cultural em todo o 
mundo (HUDSON e MINEA, 2013).

A propriedade intelectual é responsável, na atualidade, pela maior parte do 
valor gerado pelas empresas modernas, especialmente nos segmentos mais dinâ-
micos, aqueles referentes a produtos diferenciados por marcas e outros distinti-
vos, design e conteúdo tecnológico ou autoral (BRASIL, 2009). O Instituto Nacional 
de Propriedade Industrial (INPI) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério 
da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), responsável pelo aperfeiçoa-
mento, disseminação e gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de 
direitos de propriedade intelectual para a indústria.

Atualmente dos 27 escritórios, incluindo a sede no Rio de Janeiro, 14 estão fe-
chados temporariamente, cinco na região Nordeste (Alagoas, Maranhão, Paraíba, 
Rio Grande do Norte, e Piauí), dois na região Centro-Oeste (Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul) e todos os escritórios nos estados na região Norte (INPI, 2016).

A falta de representatividade em muitos dos estados brasileiros reflete a crise 
no sistema de PI, com destaque para a elevação do número de pedidos de paten-



32  PROPRIEDADE INTELECTUAL E GESTÃO DE TECNOLOGIAS

tes, atrasos da concessão de registros devido ao baixo número de examinado-
res, entrada de novas áreas de propriedade intelectual (nanotecnologia, energias 
renováveis, biotecnologia) que exigem maiores conhecimentos, crescimento da 
complexidade dos pedidos, expedição de patentes duvidosas, maior número de 
países em que um mesmo pedido é depositado (PCT), incluindo o desestímulo à 
cultura de propriedade intelectual no país.

Este trabalho tem o objetivo de caracterizar as funções do sistema nacional 
de propriedade intelectual no que diz respeito a tipologia de seus serviços nas 
modalidades de propriedade industrial, direitos autorais e proteção “sui gene-
ris”, destacando o desempenho do INPI no período de 2013 a 2017 nas moda-
lidades de registro de patentes (incluindo as patentes de invenção, modelo de 
utilidade e certificado de adição), marcas, desenhos industriais, programas de 
computador, contratos de tecnologia, indicações geográficas e topografia de 
circuitos, a partir dos boletins mensais publicados pelo órgão com o intuito de 
apresentar uma visão geral sobre os serviços prestados pelo INPI a partir dos 
pedidos protocolados no Instituto e algumas decisões publicadas na Revista de 
Propriedade Industrial (RPI).

2. A FUNÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL (INPI)

Com sede no estado do Rio de Janeiro e escritórios de representação nos de-
mais estados federativos, incluindo o Distrito Federal, o INPI é responsável pe-
los serviços de registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, 
programas de computador e topografias de circuitos, concessões de patentes e 
averbações de contratos de franquia e das distintas modalidades de transferência 
de tecnologia.

Este órgão governamental tornou-se uma instituição pública essencial no 
apoio à criação de valor empresarial em um mundo no qual os recursos intangí-
veis, como os provenientes da propriedade intelectual, tornaram-se comercial-
mente mais valiosos e alvo de conflitos econômico-comerciais. Além disso, o INPI 
possui como objetivos o cumprimento dos tratados internacionais relacionados 
com o Comércio (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
Relacionados ao Comércio – TRIPS) e os tratados administrados pela Organização 
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Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI e o atendimento ao direito nacional 
(CAVALHEIRO et al., 2016).
A Figura 1 apresenta a distribuição dos vários objetos passíveis de concessão dos direitos 

de PI no país.

Figura 1 Estrutura dos objetos de proteção à propriedade intelectual no Brasil

Fonte: Adaptado de Jungmann e Bonetti (2010) e BRASIL (2016).

Os direitos de PI, conforme ilustrado na Figura 3, estão agrupados em três áre-
as de abrangência, como descritos a seguir:
a) Propriedade Industrial: se refere à proteção (concessão de direitos) de uma 

atividade, produto, símbolo, nome ou ideia, para fins utilitários (econômicos), 
seja no comércio ou na indústria, compreendendo:
• Patentes, constitui uma das formas mais antigas de proteção da proprie-

dade intelectual, garantindo ao titular os direitos exclusivos para usar sua 
invenção por um período limitado de tempo em determinado país. Pode 
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ser patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, ou seja, 
aquilo que não tenha sido divulgado antes, partindo do entendimento 
de que ela seja inédita (que ainda não tenha existido), que possua ativi-
dade inventiva e aplicação industrial, tornando-se passível, portanto, de 
ser comercializada. A legislação brasileira prevê duas naturezas de proteção 
por patentes: as Patentes de Invenção e as patentes de Modelo de Utilidade 
(MU). Uma PI pode ser definida como uma nova solução para um problema 
técnico específico, dentro de um determinado campo tecnológico (exem-
plos: caneta esferográfica, evolução da tecnologia dos computadores, etc.), 
enquanto que o MU pode ser definido como uma nova forma ou disposição 
em um objeto de uso prático ou parte deste, visando melhoria funcional 
no seu uso ou em sua fabricação (exemplos: notebooks, tesoura sem ponta 
para canhotos, etc.) (BRASIL, 2016; JUNGMANN e BONETTI, 2010).

• Registros, são suscetíveis de registro as marcas, sinais distintivos visualmen-
te perceptíveis, que identificam e distinguem produtos e serviços, bem como 
certificam a conformidade dos mesmos com determinadas normas ou espe-
cificações técnicas; e Desenho Industrial, com a função de proteger o caráter 
ornamental de objetos ou padrões gráficos, incentivando o investimento em 
pesquisa e desenvolvimento de formas originais, capazes de gerar inovação. 
Assim, não são protegidos pelo registro de desenho industrial, funcionalida-
des, vantagens práticas e tipos de materiais ou processos de fabricação. 

O Segredo Industrial visa preservar a natureza confidencial de uma informa-
ção e evitar que tais informações sejam divulgadas, adquiridas ou usadas por ter-
ceiros não autorizados, sem seu consentimento, evitando assim a concorrência 
desleal (espionagem industrial ou por violação de acordo contratual). O registro 
de um segredo industrial justifica-se quando a informação seja: secreta, no sen-
tido de que não é conhecida em geral, nem facilmente acessível a pessoas de 
círculos que normalmente lidam com o tipo de informação em questão; tenha 
valor comercial por ser secreta; tenha sido objeto de precauções razoáveis, nas 
circunstâncias, pela pessoa legalmente em controle da informação, para mantê-la 
secreta (JUNGMANN e BONETTI, 2010).

Alguns tipos de proteção podem ser considerados complementares, como é 
o caso, muitas vezes, do registro de Desenho Industrial para os aspectos orna-
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mentais e da patente de Modelo de Utilidade para os aspectos funcionais de um 
mesmo objeto, e a patente e o segredo industrial, porque muitos inventos são 
mantidos em segredo até que a empresa decida fazer o depósito do pedido de 
patente (BRASIL, 2016; JUNGMANN e BONETTI, 2010).

• Indicação Geográfica (IG), nome dado ao tipo de proteção que se refere a 
produtos ou serviços originários de uma determinada área geográfica (país, 
cidade, região ou localidade) que tenham se tornado conhecidos por possuí-
rem características próprias, relacionadas à sua forma de extração, produção, 
fabricação ou fatores humanos. As IG’s podem ser denominadas de: Indicação 
de Procedência (IP), quando a localidade se tornou conhecida como centro de 
extração, produção ou fabricação do produto ou serviço ou como centro de 
prestação de serviço (exemplos: fabricado no Japão para produtos Made in Ja-
pan); Denominação de Origem (DO), referindo-se a características do produto 
ou serviço que se devam exclusividade ao meio geográfico, incluindo fatores 
naturais e humanos (exemplos: Vale do submédio São Francisco, para uvas de 
mesa e mangas) (BRASIL, 2016; JUNGMANN e BONETTI, 2010).

O Quadro 1 apresenta um resumo de algumas características relacionadas a 
área de Propriedade Industrial.

Quadro 1 Resumo da legislação sobre Propriedade Industrial

Direitos de Propriedade Industrial
Sub-área Marco Legal Objeto

Patentes

Alvará de 28 de 
abril de 1809, de 

Dom João VI  

Esta foi a quarta legislação de patentes a aparecer no mundo. 
Utilizava os critérios de concessão que são até hoje empregados, 
como: a novidade, a descrição da invenção, a aplicação industrial 
com obrigação de fabricação do invento e 14 anos de privilégio.

Constituição de 
1824

Determinava que deveriam ser assegurados aos inventores os di-
reitos sobres suas criações; em 28 de agosto de 1830, Dom Pedro 
I assinava a primeira Lei de Patentes.

Decreto nº 16.264, 
de 19/12/1924

Implantação de novas diretrizes no sistema de patentes do país, 
reformulada pelos códigos de 1945, 1967 e 1969, destacando-se 
na histórica da propriedade industrial brasileira.

Lei 9.279/96 – Lei 
de Propriedade 
Industrial (LPI)

O Art. 2º da LPI prevê proteção para os seguintes direitos de pro-
priedade industrial: I - concessão de patentes de invenção e de 
modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho indus-
trial; III- concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas 
indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal.
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Direitos de Propriedade Industrial

Sub-área Marco Legal Objeto

Registro

Marcas

Lei
9.279/ 
1996 
(LPI)

A propriedade da marca se adquire com o registro, validamen-
te expedido, sendo assegurado ao seu titular o uso exclusivo do 
sinal em todo o território nacional. Podendo evitar assim a vul-
nerabilidade do produto ou serviço ou mesmo a concorrência 
desleal.

Desenho 
Industrial

LPI/96 (art. 94 a 121). Para a concessão, a forma do objeto (ou pa-
drão), deve atender a novidade, originalidade e deve ser passível 
de fabricação industrial.

Segredo 
Industrial

LPI/96 (art. 195 e 196) prevê a proteção tanto a pessoas físicas 
quanto jurídicas que desejam preservar os segredos do negó-
cio, que podem incluir: carteira de clientes, planos de negócios, 
desenhos, políticas internas de preços e descontos, receitas e 
fórmulas, processos especiais, métodos, técnicas, resultados de 
pesquisa e desenvolvimento etc.

I n d i c a -
ção Geo-
gráfica

Lei 9.279/1996 – Lei 
de Propriedade 
Industrial (LPI);

Instrução Norma-
tiva INPI nº 25 de 

21/08/2013

A legislação brasileira através da LPI (Título IV, arts. 176-182), pre-
vê condições para o reconhecimento por IG, além de legislação 
sui generis, decretos, ou por registro próprio (marca coletiva ou 
certificações). Outra possibilidade consiste em proteger o pro-
duto contra a concorrência desleal, evitando que determinados 
produtos sejam comercializados se passando por originários de 
outras regiões ou com certas características.

Fonte: Autoria própria.

b) Direitos Autorais: o termo é empregado comumente no plural justamente 
para designar a pluralidade de faculdades e liberdades juridicamente conferi-
das ao autor (direitos morais e direitos patrimoniais) sobre o exercício de sua 
criatividade artística, científica ou literária, exteriorizadas, independentemen-
te do meio em que a obra foi expressa – tangível ou intangível. Os direitos de 
autor protegem os autores (escritores, artistas, compositores musicais etc.) em 
relação às obras por eles criadas, enquanto no domínio das ciências a prote-
ção recai sobre a forma literária ou artística, não abrangendo o seu conteúdo 
científico ou técnico. Embora opcional, o registro facilita, por exemplo, a so-
lução de disputas quanto à titularidade ou à autoria, transações financeiras, 
cessões, licenças e transferências de direitos (CHAVES, 1987; BRASIL, 2016).
• Obras literárias, artísticas e científicas, referem-se a produção intelectu-

al no âmbito da literatura, artes ou ciências, expressas por qualquer meio 
ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que 
se invente no futuro, autorizando ou proibindo sua reprodução, disponibi-

Continuação
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lizando ao público na forma que desejar (gratuito ou mediante pagamen-
to). Os direitos morais do autor asseguram: reivindicar sua autoria em caso 
de plágio, conservar a obra inédita, rejeitar modificações ou interpretações 
em desacordo com à finalidade em que foi criada/pensada. Os direitos patri-
moniais correspondem a possibilidade de ceder ou licenciar a obra, em cará-
ter definitivo ou temporário. Vale destacar que no Brasil, o entendimento do 
direito autoral não abrange o direito de imagem, sendo este contemplado 
de maneira expressa no novo Código Civil (Capítulo II, Dos Direitos da Perso-
nalidade, art. 20) (BRASIL, 2016; JUNGMANN e BONETTI, 2010).

• Direitos Conexos, referem-se à proteção para artistas intérpretes ou exe-
cutantes, produtores fonográficos e empresas de radiodifusão, em decor-
rência de interpretação, execução, gravação ou veiculação das suas inter-
pretações e execuções, mediante o pagamento de royalties aos detentores 
dos direitos autorais. No Brasil, o Escritório Central de Arrecadação e Dis-
tribuição (ECAD), é o órgão responsável pela arrecadação e distribuição 
dos direitos autorais das obras musicais. Para as obras cinematográficas, 
a Motion Picture Association (MPA), com sede no Brasil (Motion Picture 
Association América Latina - MPA-AL), tem o objetivo de estimular e con-
solidar parcerias com os participantes da indústria audiovisual brasileira, 
nos setores público e privado, bem como promover o intercâmbio de co-
nhecimentos e a valorização global da indústria audiovisual (BRASIL, 2016; 
MPA-AL, 2016).

• Programas de Computador constituídos de códigos ou dados para o 
correto funcionamento de máquinas, dispositivos eletrônicos ou equi-
pamentos, também conhecidos como softwares. Seu registro é opcional, 
no entanto, por serem instrumentos com intensa atividade comercial de 
licenciamento, geralmente são registrados. O registro no INPI garante a 
validade internacional do software. A LPI brasileira não prevê a conces-
são de patente para software. Entretanto, são concedidas patentes para 
equipamentos com software embarcado. Nesse caso, o exame realizado 
leva em consideração o produto em si e não o que o faz funcionar. É váli-
do destacar, que os chamados softwares livres, ou de código aberto, são 
formas particulares de exercício do direito autoral, onde os desenvolve-
dores concedem licenças a outros usuários para modificar, copiar e redis-
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tribuir, preservando o direito sobre o software e por vezes cobrando por 
sua utilização. As formas não autorizadas de utilização dos programas de 
computador (que incluem softwares, aplicativos, etc.) constituem pirata-
ria, pois ferem os direitos autorais de seus desenvolvedores (JUNGMANN 
e BONETTI, 2010).

O Quadro 2 reúne algumas das características relacionadas a área de Direitos 
“Sui Generis” vigentes na legislação brasileira.

Quadro 2 Resumo da legislação sobre Direitos Autorais

Direitos Autorais
Sub-área Marco Legal Objeto

Obras 
literárias, 

artísticas e 
científicas

Direitos 
Conexos

Lei de 11/08/1827
Lei nº 496/1898 – Lei 

Medeiros de Albu-
querque 

Primeiras leis brasileiras que tratam sobre a proteção dos 
direitos autorais.

Lei nº 5.988, de 
14/12/1973

Foi um marco na evolução da história dos direitos autorais 
no Brasil, sendo o primeiro ato normativo a disciplinar de 
forma sistemática e autônoma matéria que era objeto de 
diversas leis esparsas. Sendo quase na sua integralidade re-
vogada pela LDA, subsistindo vigentes apenas o art. 17, §§ 
1º e 2º.

Constituição Federal 
de 1988 (art. 216, § 3º)

Cabe ao Estado brasileiro, por preceito constitucional, ga-
rantir a valorização da cultura, por meio de incentivos para a 
produção e conhecimento de bens e valores culturais. Nes-
se sentido, pode atuar na subvenção de obras protegidas, 
como filmes, peças teatrais e livros.

Lei nº 8.666, de 
21/06/1993 art. 111 

- Dispõe sobre a con-
tratação de serviços 

especializados.

A Administração só poderá contratar, pagar, premiar ou re-
ceber projeto ou serviço técnico especializado desde que o 
autor ceda os direitos patrimoniais a ele relativos e a Admi-
nistração possa utilizá-lo de acordo com o previsto no re-
gulamento de concurso ou no ajuste para sua elaboração.

Lei nº 9.610, de 
19/02/1998 – Lei 

dos Direitos Autorais 
(LDA)

Para segurança de seus direitos, o autor da obra intelectual 
poderá registrá-la, conforme sua natureza, na Biblioteca Na-
cional, na Escola de Música, na Escola de Belas-Artes da Uni-
versidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do 
Cinema, ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura 
e Agronomia (art. 17 LDA).

Lei nº 12.853, de 
14/08/2013 – Dis-

põe sobre a gestão 
coletiva dos direitos 

autorais

Esclarece-se, por oportuno, que a responsabilidade pelo re-
gistro das obras cinematográficas recai hoje sobre a ANCINE 
(Agência Nacional de Cinema).

Decreto nº 8.469, de 
22/06/2015

Regulamenta a Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e a 
Lei no 12.853, de 14 de agosto de 2013, para dispor sobre a 
gestão coletiva de direitos autorais.
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Direitos Autorais
Sub-área Marco Legal Objeto

Programas 
de Compu-

tador

Lei nº 9.610, de 
19/02/1998 – Lei 

dos Direitos Autorais 
(LDA)

Recebem o mesmo tratamento conferido as obras literárias 
(inciso XII do art. 7º da LDA).

Lei nº 9.609, de 
19/02/1998 – Lei do 

Software.

Dispõe sobre a proteção de propriedade intelectual de pro-
grama de computador e sua comercialização no País.

Fonte: Autoria própria.

c) Proteção “Sui Generis”, constituem tipos de proteção específicas no campo 
da propriedade intelectual, por isso a denominação “sui generis”, não sendo 
considerados como Propriedade Industrial ou Direito de Autor (BRASIL, 2016).
• Cultivares, constituem novas variedades de plantas (não simplesmente 

descoberta na natureza), resultado de pesquisas (genética, biotecnologia, 
botânica e ecologia), conferindo aos criadores (melhoristas), por determina-
do prazo, um direito exclusivo. No Brasil, é o Serviço Nacional de Proteção de 
Cultivares (SNPC), do Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento 
(MAPA), que concede o certificado de proteção de cultivares, sendo super-
visionado pela União Internacional para Proteção das Obtenções Vegetais 
(UPOV), uma organização internacional que funciona junto à Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), o que facilita o intercâmbio de 
novos materiais gerados pela pesquisa brasileira e estrangeira, resultando 
no aumento de novas cultivares que beneficiam agricultores e consumido-
res. É importante ressaltar que a Lei da Propriedade Industrial nº 9.276/96 
estabelece que as variedades vegetais não são patenteáveis de acordo com 
o art. 10, inciso IX (BRASIL, 2016; JUNGMANN e BONETTI, 2010).

• Conhecimentos Tradicionais envolvem saberes empíricos, práticas, cren-
ças e costumes transmitidos entre as gerações (bens de natureza material 
e imaterial), como as que ocorrem com as comunidades indígenas, afro-
-brasileiras, e/ou diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, re-
ferente à identidade, à ação, à memória, quanto ao uso de espécies vege-
tais, microrganismos ou animais, cujas amostras contenham informações 
genéticas. Por isso, o controle no país, para evitar a bioprospecção ou o 
desenvolvimento de novos produtos com finalidade comercial (como a 
biopirataria), sem o devido retorno para a comunidade “detentora” desses 

Continuação
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conhecimentos tradicionais (BRASIL, 1988; JUNGMANN e BONETTI, 2010). 
A proteção refere-se a exploração ilícita e ações lesivas contrárias a heran-
ça cultural, os costumes e manifestações artístico-tradicionais populares 
(WIPO, 2016; UNESCO, 2015). No Brasil, as questões relacionadas à pro-
teção do conhecimento tradicional e do folclore ainda são muito difusas 
em debates no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério das Relações 
Exteriores e no Ministério da Cultura por meio do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (TEDESCHI, 2009).

Quadro 3 Resumo da legislação sobre Proteção “Sui Generis”

Proteção “Sui Generis”
Sub-área Marco Legal Objeto

Cultivares

Lei nº 9.456, de 
25/04/1997 – Lei de 
Proteção de Cultivares.

Regulamenta as condições para proteção de novos 
cultivares de plantas e condições de reprodução co-
mercial no território brasileiro.

Lei nº 13.123, de 
20/05/2015

Regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do art. 225 da 
C.F./1988, o art. 1, a alínea j do art. 8, a alínea c do art. 
10, o art. 15 e os §§ 3o e 4o do art. 16 da Convenção 
sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto 
no 2.519, de 16/03/1998; dispõe sobre o acesso ao pa-
trimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao co-
nhecimento tradicional associado e sobre a repartição 
de benefícios para conservação e uso sustentável da 
biodiversidade; revoga a Medida Provisória no 2.186-
16, de 23/08/2001.

Co n h e c i m e n -
tos Tradicionais 
(incluem-se as 
manifestações 
culturais popu-
lares)

Constituição Federal 
de 1988 (art. 215-216)
Lei nº 13.123, de 
20/05/2015

Regulamenta o inciso II do § 1o e o § 4o do art. 225 da 
CF/1988, o art. 1, a alínea j do art. 8, a alínea c do artigo 
10, o art. 15 e os §§ 3o e 4o do art. 16 da Convenção 
sobre Diversidade Biológica, promulgada pelo Decreto 
no 2.519, de 16/03/1998; dispõe sobre o acesso ao pa-
trimônio genético, sobre a proteção e o acesso ao co-
nhecimento tradicional associado e sobre a repartição 
de benefícios para conservação e uso sustentável da 
biodiversidade; revoga a Medida Provisória nº 2.186-
16, de 23/08/2001.

Topografias e 
Circuitos Inte-
grados

Lei nº 11.484, de 2007

Dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipa-
mentos para TV Digital e de componentes eletrônicos 
semicondutores e sobre a proteção à propriedade in-
telectual das topografias de circuitos integrados, insti-
tuindo o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tec-
nológico da Indústria de Semicondutores – PADIS e o 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico 
da Indústria de Equipamentos para a TV Digital.

Fonte: Autoria própria.
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• Topografias e Circuitos integrados, envolve um conjunto organizado de 
interconexões, transistores e resistências, atualmente usados como memória 
ou processador de computador (chips) e visam a realizar funções eletrônicas 
em equipamentos. Essa proteção só se aplica à topografia que seja original, 
no sentido de que resulte do esforço intelectual do seu criador ou criadores 
e que não seja comum ou vulgar para técnicos, especialistas ou fabricantes 
de circuitos integrados, no momento de sua criação (JUNGMANN e BONET-
TI, 2010). O Quadro 3 reúne algumas das características relacionadas a área 
de Proteção “Sui Generis” vigentes na legislação brasileira.

De acordo com os diferentes instrumentos de propriedade intelectual, um 
mesmo “objeto” pode dispor de vários tipos de proteção e estratégias para a di-
ferenciação em caráter comercial, seja uma nova patente de produto, associado 
ao registro da marca; um programa de computador ou circuito vinculado a um 
fabricante mais confiável no mercado; a procedência de um produto (como por 
exemplo: alimento, artesanato) associado a uma identidade; marca amplamente 
reconhecida; uma obra intelectual, artística ou científica, etc.

2.1 DESEMPENHO DO INPI QUANTO ÀS ÁREAS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

De acordo com o último relatório divulgado pelo INPI (BRASIL, 2017) o perío-
do de 2013 a 2017 apresentou variações percentuais entre os serviços oferecidos 
pelo Instituto (Tabela 1).

Do período considerado na Tabela 1, apenas para os pedidos relacionados a 
registro de marcas, programas de computador e indicações geográficas houve-
ram aumento junto ao INPI, tendo os demais uma variação percentual negativa, 
indicando uma retração desses serviços, especialmente os contratos de tecnolo-
gia. Compreendendo este último, transações não amparados por direitos de pro-
priedade industrial (como os contratos de cessão e licenciamento de patentes, 
desenhos industriais e marcas, além de assistência técnica e do fornecimento de 
tecnologia (know-how), bem como as franquias empresariais), caso o interessado 
queira licenciar seus ativos, ou então obter uma licença para impulsionar seu ne-
gócio, garantindo assim um acordo seguro e conferindo validade perante tercei-
ros (BRASIL, 2016b).
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Tabela 1 Estatística dos serviços prestados pelo INPI (2013-2017)

Serviços
INPI

Períodos Variação 
percentual 
do período 
(2013-2017)2013 2014 2015 2016 2017

Patentes
(Incluem: Patente de Invenção; Modelo 
de Utilidade e Certificado de Adição)

34.050 33.182 33.043 31.020 28.667 -16%

Marcas
(Incluem: produtos; Serviços; Coleti-
vas e Certificação)

163.422 157.016 158.709 166.368 186.103 12,2%

Desenhos Industriais 6.847 6.590 6.039 6.027 6.000 -14,2%

Programas de Computador 1.508 1.609 1.616 1.802 1.692 11%

Contratos de Tecnologia 1.725 1.710 1.400 1.027 1.166 -48%

Indicações Geográficas 6 12 12 5 10 40%

Topografias de Circuitos 4 1 3 9 3 -33,3%

Fonte: Baseado em BRASIL (2017).

A respeito dos contratos de Tecnologia, empresas com maiores demandas 
de contratos, como: Petrobras S.A, Embraer, Arcelormittal Brasil S.A., Vale S.A., 
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., registraram uma 
retração nas averbações a partir de 2014, explicada pelas expressivas reduções 
nas solicitações e parcerias com o mercado (BRASIL, 2016b).

Vale destacar, que os Jogos Olímpicos de 2016 sediados no Brasil, contribuí-
ram para o crescente registro de marcas, com destaque para o Comitê Organiza-
dor dos Jogos Olímpicos 2016 e Comitê Olímpico Brasileiro, que juntos de 2013 
a 2015 registraram 1.078 marcas, representando apenas uma parte do impacto 
dos jogos olímpicos sobre as solicitações de registro de marcas (BRASIL, 2016b).

Apesar da crescente pirataria mundial, e perdas expressivas para o mercado 
ilegal de programas de computador (JUNGMANN e BONETTI, 2010), o Brasil ainda 
conseguiu acumular um saldo positivo entre os anos de 2013 a 2016, porém de 
acordo com Boletim Mensal de Propriedade Intelectual (BRASIL, 2017), no início 
de 2017 esses índices tendem a retração.

Um dos grandes desafios dos produtos como softwares, filmes de vídeo e mú-
sica, é a dificuldade em se proteger, se comparado com os demais produtos in-
dustriais, já que a facilidade de cópia é bem maior (JANDHYALA, 2015).
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As obrigações internacionais e as pressões externas para proteger as obras 
dos autores, têm mostrado pouca efetividade prática nos países recentemente 
industrializados, como Ásia e América Latina, e apesar da participação do Brasil 
em acordos internacionais (Acordo TRIPS em 1998), o país tem negligenciado a 
aplicação dessas leis, resultando em mais da metade do mercado brasileiro em 
produtos piratas. Uma diminuição na taxa de pirataria implica, assim, uma melhor 
proteção dos direitos de propriedade intelectual e o enriquecimento do patrimô-
nio tecnológico da sociedade (FORRERO-PINEDA, 2006).

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS

Diante das competências do órgão e a restrição de recursos enfrentadas nos 
últimos anos, o MDIC por meio do INPI vem apresentando medidas que visem dar 
maior agilidade nas análises dos pedidos de patentes, estabelecimento de novos 
tratados internacionais que desburocratizem os processos (PCT), legislações que 
contemplam as diversidades da política de PI, parcerias com outras instituições, 
programas prioritários, dentre outras disposições.

Portanto, os indicadores de desempenho do órgão nos últimos cinco anos 
(2013- 2017) evidenciam que os esforços do INPI para dar maior celeridade nas 
análises dos pedidos em suas várias modalidades, apresentam uma retração ao 
longo dos anos (registros de patentes -16%; desenhos industriais -14,2%; con-
tratos de tecnologia -48% e topografia de circuitos -33%), demonstrando que as 
ações não estão sendo efetivas no sentido de estimular a cultura de propriedade 
intelectual e no atendimento a demanda que busca pela proteção de seus ativos 
diante de uma futura estratégia de exploração comercial.

Ainda a muito trabalho a ser feito, no sentido de estimular um maior inte-
resse dos residentes em áreas com potencial de registro de PI  e os não-resi-
dentes, que apesar da incipiente procura em manter direitos de PI no Brasil, a 
burocracia e o backlog são desestimulantes, repercutindo nos índices de de-
sempenho econômico e estratégico do país diante de outras economias em 
desenvolvimento.
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AÇÕES ESTRATÉGICAS DE DISSEMINAÇÃO DO 
CONHECIMENTO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL 
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1. INTRODUÇÃO

A Propriedade Intelectual (PI) e a inovação tecnológica foram eixos estratégi-
cos centrais para o desenvolvimento socioeconômico dos países industrializados 
que primaram pela conquista de mercados através das exportações (DUBEUX, 
2010).Segundo Takagi (2008) é essencial disseminar a PI e capacitar os recursos 
humanos, seja na formação de base de futuros profissionais que entrarão no mer-
cado de trabalho ou os que estão direta ou indiretamente envolvidos no desen-
volvimento de novas tecnologias.

Diante dos baixos números de proteção de PI no Brasil e em especial no esta-
do de Pernambuco, objeto desse estudo, percebe-se a necessidade de disseminar 
o conhecimento da PI nas universidades e escolas, empresas e governo para as-
sim através da interação entre os atores destas três áreas consiga-se fomentar o 
Sistema de Inovação (ETZKOWITZ, 2009).

Para tanto, foram estudados dois casos de sucesso de disseminação do conhe-
cimento em PI do Japão e da Coréia do Sul, que alinharam suas políticas indus-
triais à inovação e ao sistema de PI e fizeram com que os números de proteção e 
a utilização estratégica da PI fossem essenciais para o crescimento da economia 
local e a conquista do mercado internacional. Este trabalho, portanto, tem por fi-
nalidade discutir ações de disseminação do conhecimento nestes dois países que 
poderiam ser aplicadas ao Sistema Pernambucano de Inovação - SPIn de acordo 
com os eixos estratégicos da Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação para 
Pernambuco (ECTI-PE 2017 – 2022).
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

A criação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) em 1967, 
uma das 16 agências da Organização das Nações Unidas, teve como um dos ob-
jetivos principais o de estimular a proteção da PI em todo o mundo mediante a 
cooperação entre os Estados. Segundo a OMPI, em seu relatório anual em 2011, 
entende-se que a disseminação da cultura de PI deve ocorrer para haver um sis-
tema de inovação estruturado com os seus atores atuando em conjunto para se 
desenvolver uma economia sustentável. 

Segundo Cassiolatoet al (2005) é preciso desenvolver relações profundas entre os 
agentes do Sistema Nacional de Inovação (SNI), tais como universidades, instituições 
de pesquisa, governo, sistema financeiro, estabelecendo um processo de integração 
e cooperação de diferentes naturezas criando recursos humanos ativos que ajude na 
construção de uma cultura de inovação. Vários são os trabalhos que analisam as dife-
rentes formas de atores dos SNI e de seu papel no desenvolvimento econômico de 
diferentes países. Entretanto, todos os estudos apontam que a interação entre estes 
atores, seja nacional ou regional, passa a ser indispensável para se atingir a inovação.

Diante do conceito do SNI, surge o do Sistema Regional de Inovação (SRI) que 
pode ser entendido como uma parte do nacional, onde os estudos dosSI são fei-
tos em territórios menores. Segundo Cooke et al (1998), o SRI é um sistema onde 
as empresas e outras organizações estão envolvidas de forma sistemática com 
uma aprendizagem interativa através de um ambiente institucional regional bas-
tante enraizado. Segundo Doloureux e Parto (2005), o conjunto de atores públi-
cos e privados de uma região são capazes de aumentar e melhorar a capacidade 
de aprendizado de uma localidade. Para os autores, há uma melhora na perfor-
mance inovativa do sistema quando esse fluxo de informação ocorre de forma 
fluida com a interação entre as organizações.

Segundo Takagi et al (2008) a partir da adoção do Acordo sobre Aspectos dos 
Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), em 1994, 
vários países começaram a implantar diferentes programas para disseminar o co-
nhecimento da PI, pois se percebeu a importância que teria a PI na elaboração de 
políticas públicas voltadas à inovação e, consequentemente, atingindo as empre-
sas. Nos anos de 1980, por exemplo, estimava-se que 40% do total de ativos das 
empresas privadas dos Estados Unidos da América eram compostos de ativos in-
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tangíveis. A partir dos anos 2000, o percentual aumentou para aproximadamente 
70% (TAKAGI et al, 2008). 

Apesar do Brasil ser umas das quatro nações do mundo a primeiro dispor de 
legislação na área de PI, como aponta Barbosa (2010), o sistema industrial e cien-
tífico brasileiro não absorveu esse conhecimento nem fez uso de forma a trazer 
benefícios e vantagens para a economia nacional

Os investimentos em P&D para a inovação, a importância de assegurar o co-
nhecimento do uso da propriedade intelectual de forma a agregar valor aos ati-
vos intangíveis a fim de competir internacionalmente foram ações estratégicas 
para se ganhar mercado. Diante disto, serão relatados dois casos de disseminação 
da PI promovidos no Japão e na Coréia do Sul que foram e estão sendo aplicados 
como diferenciais em suas políticas industriais e que provocaram um aumento no 
número do proteções de PI e no seu uso estratégico.

2.1 CASO DE DISSEMINAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - COREIA DO SUL 

Na Coreia do Sul, o uso estratégico da PI foi introduzido através do bem su-
cedido processo de política industrial denominado “aprendizado tecnológico”, 
quando o país intensificou as atividades de P&D a fim de fortalecer sua competiti-
vidade internacional por meio da imitação criativa de sofisticadas tecnologias de 
outros países (KIM, 2005). Ainda segundo o autor, a partir daí as empresas foram 
capacitadas a desenvolverem novas tecnologias através da observação e utiliza-
ção de tecnologias já existentes de acordo com ramos industriais em grande de-
senvolvimento pelo mundo (processo de catching up). 

A criação de institutos públicos de pesquisa, como o Instituto de Ciência e 
Tecnologia da Coreia (KIST, sigla em inglês) e o Instituto Avançado de Ciência e 
Tecnologia da Coréia (KAIST, sigla em inglês) foi essencial para a atração e forma-
ção dos melhores estudantes do país com foco no desenvolvimento de novas 
tecnologias e proteção das propriedades intelectuais (DUBEUX, 2010).

A guinada tecnológica da Coreia do Sul

A virada coreana de fato ocorreu a partir dos anos 1980 até meados dos anos 
1990, quando a Coreia do Sul conseguiu promover mecanismos que visaram es-
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pecificamente a integração de institutos públicos com empresas privadas. Segun-
do Dubeux (2010) um desses projetos teve como objetivo equiparar a capacidade 
tecnológica do país ao nível dos países do G7 (Estados Unidos, Canadá, Alema-
nha, Inglaterra, França, Itália e Japão). Houve a divisão de projetos para desen-
volvimento de tecnologias de produtos (medicamentos, televisores de alta defi-
nição, banda larga etc.) e tecnologias fundamentais (circuitos integrados, novos 
materiais, tecnologia ambiental etc.) (DUBEUX, 2010). Este projeto deu tão certo, 
que só nos primeiros três anos (1992-1995), houve o envolvimento de mais de 13 
mil pesquisadores, patenteou 2.542 invenções e publicou mais de 2 mil artigos 
acadêmicos (KIM, 2005). 

Para Kim (2005), a Coreia do Sul observou que para competir globalmente era 
preciso desenvolver sua indústria local tendo a inovação e a propriedade intelec-
tual como diferenciais para conseguir seu espaço no mercado mundial. 

Segundo Cassiolato (2014), algumas políticas foram importantes para a dis-
seminação e difusão tecnológica na Coreia: 1- Criação de laboratórios de P&D no 
setor privado, através de incentivos fiscais e financiamento do setor público; 2- In-
vestimento em educação em todos os níveis de ensino – nos anos 90, a proporção 
de estudantes de graduação nas engenharias era de 18%, quanto que no Brasil 
alcançava apenas 7%.; 3- Fortalecimento da relação entre indústria e instituições 
acadêmicas e de pesquisa; 4- Migração de mão-de-obra capacitada entre empre-
sa coreanas.

Portanto, após várias políticas continuadas de CT&I, investindo maciçamente 
em educação de ensino básico e superior e em Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) 
na indústria nacional, a Coreia do Sul tornou-seo 4º maior depositário de patentes 
do mundo com 238.015 pedidos em 2015, segundo dados da Organização 
Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI (WIPO, sigla em inglês).

Diante dos investimentos em alta tecnologia, a Coréia tornou-se o 11º país 
mais inovador e competitivo entre 127 nações avaliadas pelo Índice Global de 
Inovação (OMPI, 2017). Para Cassiolato (2014) o grau de desenvolvimento tecno-
lógico das empresas locais e a promoção da educação e infraestrutura em CT&I 
foram alguns dos aspectos essenciais para o sucesso econômico e industrial da 
Coréia do Sul.
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2.2 CASO DE DISSEMINAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL - JAPÃO

Diferentemente da Coreia, o Japão teve um processo de industrialização e de 
utilização do sistema de PI bastante diferente e introduzido há bem mais tempo. 
Em 1871 foi introduzida a primeira lei japonesa sobre direitos de propriedade in-
telectual garantindo o monopólio sobre criações. Ao longo desses anos uma série 
de políticas industriais surgiu e teve a PI como estratégia decisiva para a conquis-
ta do mercado internacional. 

Segundo Ogiya (2016), em julho de 2002, de acordo com o Escritório de Paten-
tes Japonês – JPO, sigla em inglês, foi definida no Japão a Política Nacional de Pro-
priedade Intelectual chamada “Ciclo de Criação Intelectual” (Figura 1) que tinha 
como objetivo transformar o Japão e torná-lo referência como a nação baseada 
em PI. Este ciclo tem três etapas: 1- Criação – surgimento das atividades de P&D; 
2- Proteção – aquisição de direitos de PI; 3- Uso Prático – aplicação nos negócios. 
Através desse Ciclo, os japoneses conseguiram criar um entendimento sobre o 
processo de utilização de PI dentro do processo de inovação.

Figura 1 – Ciclo de Criação Intelectual

Fonte: Adaptado OGIYA (2016)

Este projeto foi importante para nortear como o Japão deveria continuar a 
usar a PI em seu benefício, principalmente dentro das empresas. A partir de então 
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a estratégia nacional de propriedade intelectual provocou o sistema de inovação 
japonês integrando a indústria, academia e governo a atuarem em conjunto so-
bre o tema PI (OGIYA, 2016).

Para tanto, definiu-se as cinco áreas de recursos humanos que iriam ser os 
alvos da disseminação do conhecimento em PI (SUZUKI, 2016): 1- Nível principal 
– formação de peritos em proteção a e utilização de PI; 2- Criação de recursos 
humanos em gestão de PI – pesquisadores de empresas e universidades e exe-
cutivos de negócios e gestores em estratégia de PI; 3- Público geral – adultos e 
estudantes; 4- Pesquisadores em PI e funcionários do governo – professores de 
universidades; 5- Multiplicadores de PI e educadores – professores de escolas de 
ensino básico e médio e multiplicadores de PI.

O Escritório de Patentes Japonês – JPO, sigla em inglês, ficou responsável para 
conectar os diversos atores do sistema nacional de inovação a fim de promover 
e incentivar o conhecimento em PI através da estratégia nacional de PI (OGIYA, 
2016). Anualmente, segundo o JPO, o governo japonês define a estratégia que 
será seguida no ano posterior juntamente com todos os envolvidos: Setor Privado 
(empresas, indústria, associações, universidades etc.) e o Governo (Gabinete Ofi-
cial, Ministério da Justiça, da Economia, da Indústria e Serviços, da Agricultura, da 
Educação e da CT&I). Enfim, todos participam e alinham as estratégias que serão 
delineadas e seguidas por todos.

O resultado foi mais de 50.000 gestores de empresas treinados e a formação de 
mais de 10.000 advogados especialistas em PI. Outro resultado foram as inúmeras 
atividades para estudantes, como o Clube da Invenção para Meninos e Meninas 
com mais de 9.000 membros e 2.000 professores pelo Japão discutindo inovação, 
empreendedorismo e PI; Feiras de ciências e tecnologia para alunos do ensino 
médio; Publicação das invenções em revistas; Premiações Nacional e Regional de 
Melhor Invenção; Campanha contra pirataria; Seminários de PI; Dia do Jovem In-
ventor; Premiações; e Desenvolvimento de material didático próprio para jovens. 

3 METODOLOGIA

Foi realizada uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório e descritivo, 
quanto aos meios, e explicativa quanto aos fins (VERGARA, 2006).  S e g u n d o 
Gil (2002), a pesquisa bibliográfica é desenvolvida como base em material já ela-
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borado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. A coleta de da-
dos se fundamentou em dados secundários. Inicialmente, foi feita uma pesquisa 
com base em publicações já realizadas, tais como livros, artigos de periódicos e 
internetcom o objetivo se discutir as propostas de ações a serem apresentadas ao 
SPIn. Em sequência procedeu-se uma pesquisa documental por meio de: relató-
rios técnicos com indicadores de políticas e estratégias de ciência, tecnologia e 
inovação e de PI do Brasil, Coreia do Sul e Japão e a Estratégia de Ciência, Tecno-
logia e Inovação para Pernambuco 2017-2022.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante da exposição dos casos de disseminação da Coreia do Sul e Japão, 
pode-se observar na Figura 1 abaixo, a comparação do número de depósito de 
patentes no Japão, Coreia do Sul e Brasil e verificar o salto tecnológico coreano 
atrelado ao número de patentes no início dos anos 90 e a situação japonesa que 
já estava consolidada a partir das ações de disseminação promovidas nesses SNIs, 
frente aos números do Brasil. 

Figura 1 – Evolução do número de depósitos de patentes no Brasil, no Japão e na Coreia do 
Sulno

Fonte: WIPO (2018).
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Com a atual Lei de Propriedade Industrial – LPI nº 9279 de 1996 houve um 
considerável aumento dos pedidos de patentes no Brasil, contudo grande parte 
desses depósitos feitos por não residentes. No ano de 2016, por exemplo, foram 
feitos 30.946 pedidos de patentes, colocando o escritório brasileiro de proprie-
dade industrial (INPI) na 10ª posição no mundo em número de depósitos, porém 
apenas 21% deste total são feitos por residentes brasileiros, ou seja, quase 80% 
das tecnologias protegidas no Brasil são de não residentes.

Segundo o Boletim de Indicadores em CT&I – Atividades de Patenteamento 
no país e no estado de Pernambuco - período de 2000-2012 o número de pa-
tentes de invenção concedidas a depositantes pernambucanos no período foi de 
apenas 22, representando 0,51% das patentes brasileiras concedidas. No mesmo 
Boletim para o período de 2006 a 2015, observa-se que 98% dos pedidos de pa-
tentes de Pernambuco foram feitos por residentes de apenas 20 municípios per-
nambucanos, o que mostra a necessidade de disseminar o uso estratégico sobre 
PI às demais cadeias produtivas do estado.    

Em Pernambuco, foi elaborada a Estratégia de Ciência, Tecnologia e Inovação 
para Pernambuco 2017-2022 (ECT&I-PE) que tem como macro objetivo promover 
condições para maior competitividade pernambucana que favoreçam a transfor-
mação social, elevação da qualidade de vida e da prosperidade baseadas em co-
nhecimento, aprendizagem e inovação (ECT&I-PE, 2017). 

Para a ECT&I-PI a definição do SPIn conta com 66 principais instituições para 
pesquisa, tecnologia e inovação no estado de Pernambuco, sendo: 02 Agências 
de Fomento, 10 Centros Privados de Inovação, 05 Habitats de inovação, 11 incu-
badoras e aceleradoras, 10 Laboratórios de Pesquisa e serviços tecnológicos, 13 
Institutos e empresas públicas de pesquisa, 06 Institutos Nacionais de Ciência & 
Tecnologia, 07 Universidades e Institutos de Ensino que realizam pesquisa, e 01 
Embrapii. 

Uma vez mapeada estas instituições surge uma oportunidade para se cons-
truir estratégicas de ações para fomento aos diversos ramos da propriedade in-
dustrial, agregando valor às inovações que venham a ser desenvolvidos pelos 
atores do sistema.

Diante dos seis eixos centrais da ECT&I-PE sendo compostos por um objetivo 
principal e com linhas de ações para cada um deles, pôde-se elaborar ações espe-
cíficas de disseminação de PI customizando à realidade e aos objetivos do estado. 
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Conforme apresentado neste trabalho, pode-se sugerir através dos objetivos 
de cada eixo estratégico definidos pelo ECT&I-PE propostas de disseminação do 
conhecimento de PI a serem aplicadas aos diferentes atores do Sistema Pernam-
bucano de Inovação apresentados no Quadro 1. A partir da identificação das ap-
tidões tecnológicas e prioridades industriais do estado foi possível adaptar linhas 
de ações consistentes e que possam ser utilizadas a longo prazo.

Quadro 1 – Propostas de linhas de ações de disseminação da propriedade intelectualparao 

Sistema Pernambucano de Inovação
Eixo Estratégico e Objetivo Linhas de ações de disseminação da PI
Eixo Estratégico 1: Desenvolvi-
mento de talentos e criatividade
Objetivo: Aumentar competências 
e capacidades para absorção, pro-
dução e difusão de tecnologias.

Capacitar professores das redes de ensino pública (escolas 
técnicas e universidades) em conhecimento em PI de dife-
rentes níveis das áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharias, 
Matemática e Computação. 
Formar em nível avançado pessoal qualificado como ponto 
focal dentro de cada um dos Centros Privados de Inovação, 
Incubadoras e Aceleradoras, Laboratórios de Pesquisa e 
Serviços Tecnológicos, Institutos e empresas Públicas de 
pesquisa e ICTs do estado. 
Criar junto ao IEL/FIEPE unidade fixa de capacitação em PI 
para empresas e indústrias do estado 
Desenvolver material didático com linguagem adequada 
sobre PI específico para alunos do ensino fundamental e 
médio da rede pública do estado. 
Criar premiações estaduais de tecnologias estratégicas 
para o estado com apoio financeiro na escrita, busca pa-
tentária e depósito do pedido de patente.

Eixo Estratégico 2: Pervasiva ex-
pansão da economia e sociedade 
digitais.
Objetivo: Preparar a sociedade e a 
economia para as novas bases pro-
dutivas com uso intensivo de TICs

Capacitar alunos e professores do Instituto SENAI de Inova-
ção – Tecnologia da Informação de PE.
Prospectar e monitorar através de bancos de patentes, as 
tecnologias na área de inteligência artificial, sistemas em-
barcados, robótica, Big Data, computação em nuvem. 

Eixo Estratégico 3: Aceleração da 
inovação nas atividades econômicas
Objetivo: Ampliar a geração de valor 
e as competências inovativas

Mapear as tecnologias do estado e produzir um “Radar tec-
nológico” anual com dados de patentes ligados a tecnolo-
gias do estado. 
Estimular o aprendizado tecnológico nas indústrias do es-
tado com a utilização de tecnologias não protegidas ou em 
domínio público.
Criar um Centro de Monitoramento Tecnológico estadual 
para subsidiar as empresas e grupos de pesquisa quanto à 
informação tecnológica.
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Eixo Estratégico e Objetivo Linhas de ações de disseminação da PI
Eixo Estratégico 4: Cooperação e 
transferência de conhecimento
Objetivo: Ampliar a capacidade e 
otimizar tempo, recursos e resulta-
dos para inovação.

Promover rodadas de transferência de tecnologia no esta-
do em eventos de tecnologias.
Criar uma vitrine tecnológica com as patentes do estado 
(virtual e impressa) e sua promoção em missões de negó-
cios no Brasil e no exterior.
Formar “Multiplicadores de PI” para atuarem em diversas 
associações de empresas e junto às pequenas e médias 
empresas.

Eixo Estratégico 5: Ambiente favo-
rável à inovação
Objetivo: Aprimorar os instrumen-
tos e instituições para ampliar a ca-
pacidade inovativa.

Criar a Política Estadual de Propriedade Intelectual
Propor aos editais de subvenção econômica das agência de 
fomento do estado (Agefepe e Facepe), que visem desen-
volvimento tecnológico de novos produtos e processos, 
um depósito de pedido de patente sobre a tecnologia de-
senvolvida.
Prever na Lei de Inovação do Estado a PI como forma de 
contribuir e estimular o desenvolvimento tecnológico do 
estado.

Eixo Estratégico 6: Governança e 
responsabilidade
Objetivo: Calibrar a política pública 
e despertar compromisso na socie-
dade por CT&I.

Criar um comitê de PI dentro da SECTI e FIEPE com diversos 
atores do SPIn.
Agregar parceiros, como o INPI, nos projetos estaduais, tais 
comoa “Caravana da Inovação” pelo interior do estado de 
PE.

Fonte: Autoria própria (2018).

5 CONCLUSÃO

O trabalho apresentou linhas de ações estratégicas voltadas para dissemina-
ção do conhecimento de PI no estado para que possa ser aplicada na política da 
ECTI-PE, contribuindo para o fortalecimento do SPIn. Através de ações de disse-
minações bem sucedidas em outros países pode-se adaptar algumas destas me-
didas à dinâmica industrial local para fortalecer o entendimento de PI no estado. 
Tais propostas só conseguirão ter sucesso como políticas públicas com a partici-
pação de todos os atores do sistema local de inovação.

Fomentar a cultura do conhecimento em propriedade intelectual através de 
cursos, minicursos, palestras, seminários, oficinas de busca e redação de patentes 
é indispensável para alavancar o número de depósitos de proteções. É importan-
te propagar os benefícios e as vantagens desse sistema que visa retribuir ao cria-
dor o esforço de tempo e investimentos gastos na criação de novas tecnologias 
dando a exclusividade de exploração e comercialização do produto ou processo 
por um determinado período.

Continuação
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Portanto, sugere-se a partir das informações retratadas e discutidas neste es-
tudo a viabilização de políticas públicas voltadas à PI no estado de Pernambuco, 
contemplando as diferentes cadeias produtivas existentes na região para, de fato, 
existir a difusão tecnológica ressaltando a importância estratégica da proteção 
das invenções desenvolvidas no estado.
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1. INTRODUÇÃO

A questão das patentes tem sido vista como estratégia nacional de desenvol-
vimento para os países que  buscam proteger os resultados dos investimentos em 
pesquisa e inovação.  Saber o que proteger, bem como quando e como proteger 
torna possível a um país  preservar-se de uma economia periférica, já que redun-
da em aumento de negócios da produtividade e melhoria da competitividade. 
O entendimento é que a proteção de patentes é um meio de incentivar a inova-
ção e o desenvolvimento tecnológico, estimular a transferência de tecnologia e 
impulsionar o progresso científico, econômico, social e tecnológico (LIMA, 2013; 
ALMEIDA, 2014).

Nesse sentido, emerge no mundo a preocupação com a proteção de patentes, 
que vem crescendo ano após ano, devido ao avanço da capacidade inovativa de 
cada país (BURHAN; JAIN, 2015). Em 2014, por exemplo, a China ultrapassou os Es-
tados Unidos e o Japão e já possui mais pedidos de patentes do que os dois países 
somados. Apesar do crescimento, a China apresentou um substancial crescimen-
to no registro de marcas (18,2%), mas um decréscimo no número de patentes de 
projetos industriais (14,4%) (WIPO, 2014). 

No Brasil, o investimento público em P & D e inovação têm crescido a uma taxa 
expressiva. O ambiente institucional sofreu uma revisão inteira desde 2006, após 
a publicação da Lei de Inovação, e essa mudança não tem sido interrompida des-
de então (BARBOSA, 2012). Nesse contexto, o Brasil teve um crescimento latente 
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nos últimos 15 anos. Segundo informações do INPI (2015), a taxa de crescimento 
entre os anos de 2002 a 2011 foi de 6,1%. Isso representa um aumento de pedidos 
de patentes em 1,6 pontos percentuais, acima da taxa mundial (4,5%). Em 2014, o 
país figurou como o segundo país com o maior número de pedidos de registros 
de patentes com mais de 7.400 pedidos, apenas atrás dos Estados Unidos com 
mais de 9.600 pedidos (BARCELOS, 2014). 

De acordo com Burhan e Jain (2015), as patentes são cada vez mais utiliza-
das como moeda em mercados impulsionados pela inovação e tecnologia. Nesse 
sentido, é importante destacar as ações do Governo Americano no financiamen-
to de empresas e instituições para o desenvolvimento de tecnologias. Uma das 
instituições em destaque é a Agência Espacial Norte Americana – NASA, (BRA-
SIL, 2013), que contribuiu para o surgimento de diversas tecnologias e patentes 
(NASA, 2015).

A partir desta contextualização, despontou o interesse de investigar se os in-
vestimentos do governo brasileiro contribuíram para a supracitada evolução no 
número de depósito de patentes nos últimos anos. Assim, o presente trabalho 
teve por finalidade analisar a correlação entre os investimentos na agência espa-
cial brasileira e o depósito de patentes. 

Especificamente, num primeiro momento realizou-se um levantamento de 
informações sobre os investimentos do Ministério de Ciência, Tecnologia e Ino-
vação – MCTI, sobre os investimentos na Agência Espacial Brasileira – AEB e o 
número de Depósito de Patentes com base de dados do Instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial - INPI. Em seguida, foi feita uma análise estatística por meio da 
correlação entre os investimentos do governo na AEB e o número de depósito de 
patentes em Patente de Invenção, Modelo de Utilidade e Certificado de Adição. 

Dessa forma, são apresentadas as informações que apresentaram correlação. 
A seguir uma breve apresentação entre o surgimento de inovações e depósito de 
patentes com os investimentos de governos em agências espaciais.

2. O REGISTRO DE PATENTES NO MUNDO E NO BRASIL

O sistema de direitos de autor se desenvolveu ao longo dos séculos, como o 
exemplo das gravuras que em 1793, tornaram-se a primeira forma de trabalho 
artístico a ser protegido nos termos da Lei de Direitos Autorais. Em 1814, escul-
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turas foram trazidas dentro do sistema de direitos de autor por Copyright e Lei de 
Direitos Autorais, em 1833. Este meio de proteção foi estendido para abranger a 
execução pública de composições musicais e dramáticas. Nesse contexto, o Reino 
Unido foi o primeiro a reconhecer os direitos de autor. A essência do direito de 
autor pode ser deduzida a partir do próprio nome. O proprietário dos direitos de 
autor em um trabalho possui o direito de copiar e, por consequência, o direito de 
impedir outros de copiar (MINGALEVA; MIRSKIKH, 2015).

Em 2014, o Brasil figurou como o segundo país com o maior número de pedi-
dos de registros de patentes com mais de 7.400 pedidos, apenas atrás dos Esta-
dos Unidos com mais de 9.600 pedidos (ECONOMIC RESEARCH WORKING PAPER, 
2014). O gráfico 1, a seguir, apresenta a evolução do depósito de patentes no 
Brasil por tipo, entre 2004 e 2016.

Gráfico 1. Evolução do depósito de patentes no Brasil por tipo, entre 2000 e 2016.

Fonte: INPI (2018).

É possível perceber o depósito de patentes por Modelo de Utilidade, por 
exemplo, apresentou uma estabilidade durante o período informado. Já o depó-
sito de Patentes de Invenção apresentou um decréscimo entre 2001 e 2003, evo-
luiu até o ano de 2013, e mostrou queda até o ano de 2016. Por fim, o depósito de 
patentes por Certificado de Adição reduziu entre 2004 a 2011, evoluiu em 2012, 
com decréscimo até 2016.
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De acordo com Burhan e Jain (2015), o depósito de patentes é, cada vez mais, uti-
lizado como moeda em mercados impulsionados pela inovação e tecnologia. Neste 
contexto, existe uma soberania chinesa e americana na capacidade inovativa e no 
depósito de patentes que se deve, em grande parte, aos investimentos em ciência e 
tecnologia, com destaque para as políticas de inovação e as demandas militares.

3 AS DEMANDAS GOVERNAMENTAIS E OS PROGRAMAS ESPACIAIS

Neste contexto, é importante destacar o surgimento de tecnologias como mi-
cro-ondas, radares, sistemas de comunicação, entre outros. Mas, para que isso 
acontecesse, o Governo Americano investiu no surgimento de empresas inova-
doras e em projetos que contaram com o apoio de universidades e empresas di-
retamente apoiadas financeiramente. Um dos exemplos foi a criação da Agência 
Nacional Aeronáutica e Espacial (NASA) e a elevação do orçamento da Fundação 
Nacional de Ciências (NSF), fundamental para permitir a chegada do homem ao 
solo lunar em 1969 (BRASIL, 2013).

As demandas espaciais emergiram diante da corrida espacial promovida pela 
disputa do bloco socialista, capitaneado pela União Soviética, e o capitalista, com 
os Estados Unidos à frente. Os soviéticos foram os pioneiros enviando para a órbi-
ta o satélite Sputnik 1. Em resposta, os americanos criaram a NASA que culminou 
na chegada do homem à lua em 1969 e de várias inovações (VASCONCELLOS; 
AMATO NETO, 2012).

Países europeus e a China, iniciaram seus programas espaciais com a finalida-
de de desenvolver tecnologias nucleares e enviar satélites para a órbita da terra. 
Neste contexto, a China está entre os países mais avançados do mundo em ativi-
dades e tecnologias espaciais. Para esta ação, contou com articulações com paí-
ses fora da Ásia, como a África do Sul e o Brasil (CEPIK, 2011; WU, 2015) que, desde 
o pós-guerra’, iniciou suas atividades para a exploração espacial (AEB, 2016).

4 A AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA E OS INVESTIMENTOS 
GOVERNAMENTAIS

A Agência Espacial Brasileira (AEB) foi criada em 1994 com finalidade de co-
ordenar a política espacial brasileira. A AEB é uma autarquia federal vinculada ao 
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Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) com finalidade de promover 
a autonomia do setor espacial brasileiro. É importante destacar que o programa 
espacial brasileiro está inserido entre as 10 maiores potências econômicas mun-
diais (MOLTZ, 2015).

A AEB é responsável pela Política Nacional de Desenvolvimento das Ativida-
des Espaciais (Pndae), instituída pelo Decreto n.º 1.332/1994, que estabelece ob-
jetivos e diretrizes para os programas e projetos nacionais relativos à área espacial 
e tem o Programa Nacional de Atividades Espaciais (Pnae) como seu principal ins-
trumento de planejamento e programação (AEB, 2016).

Para viabilizar o desenvolvimento e a expansão do Programa Espacial, a AEB 
depende de parcerias nacionais firmadas com ministérios, secretarias e outras 
agências que possam financiar parte dos projetos de interesse nacional. As par-
cerias internacionais também são essenciais para compartilhamento dos altos 
custos e riscos de desenvolvimento. Neste caso, o Brasil possui uma capacidade 
intermediária em níveis internacionais (MOLTZ, 2015). Neste sentido, o gráfico 2, a 
seguir, apresenta informações sobre os investimentos que o MCTI vem realizando 
na AEB nos últimos anos.

Gráfico 2. Investimentos do MCTI na Agência Espacial Brasileira.

De acordo com as informações apresentadas, pode-se perceber que existe 
uma descontinuidade nos investimentos do MCTI na Agência Espacial Brasileira. 
Entre 2004 a 2010, houve uma evolução decréscimo nos investimentos superior a 
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70%. A partir de 2011 a 2016, houve uma gradativa evolução nos investimentos, 
saltando de uma média de R$ 15,8 milhões para R$ 41,7 milhões.

Após apresentarmos o horizonte de depósito de patentes e de investimentos 
do MCTI na Agência Espacial Brasileira, tornou-se possível perceber uma descon-
tinuidade nos dois casos. Neste sentido, levantou-se o seguinte questionamento: 
Existe relação entre os investimentos na AEB e o depósito de patentes? A seguir, 
apresentamos a metodologia adotada para esta análise.

5. METODOLOGIA

Este estudo possui caráter dedutivo (GIL, 2008, p. 9), quantitativo (SAUNDERS; 
LEWIS; THORNILL, 2007), utilizando como fonte de informações dados secundá-
rios. Realizou-se no estudo em questão uma pesquisa bibliográfica em relatórios 
governamentais, trabalhos científicos publicados em periódicos e livros. 

Destacamos a utilização de dados disponibilizados no site do INPI, além das 
informações sobre os investimentos do Governo Federal no Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação – MCTI e, consequentemente, na AEB. 

Considerou-se neste estudo um horizonte de 2000 a 2016. Tal intervalo se 
deve à disponibilidade de informações no portal da transparência do Governo 
Federal, que iniciou no ano de 2000 e já possui informações de 2016 do primeiro 
quadrimestre. 

Para a análise das informações, foi utilizada a ferramenta de excel para o trata-
mento das informações e realização de correlação e regressão linear polinomial, 
relacionando as informações anteriormente apresentadas.

Hoffmann (2015), considera a análise de regressão como o método mais im-
portante da econometria, pois considera importante conhecer os efeitos que al-
gumas variáveis exercem, ou podem exercer, em outras variáveis. É importante 
destacar que, mesmo que não exista uma relação entre duas variáveis, pode-se 
relacioná-las.

6. RESULTADOS

De acordo o Artigo 9 da Lei 9.279/1996, as patentes por Modelo de Utilidade 
são representadas pelos objetos de uso prático, ou parte deste, aplicáveis na in-
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dústria, possibilitam apresentar nova forma ou meio de utilização, que pode re-
sultar em eventual melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. De forma 
resumida, é um objeto que apresenta melhoria em sua utilização.

Já as Patentes de Invenção possuem relação com a criação de algo resultan-
te da capacidade intelectual do seu autor e que representa uma solução nova 
para um problema existente, resultando em um efeito técnico inesperado em 
uma determinada área tecnológica possuindo atividade inventiva. As Inven-
ções podem ser referentes a produtos industriais (compostos, composições, 
objetos, aparelhos, dispositivos, etc.) e a atividades industriais (processos, mé-
todos, etc.).

A referida lei determina que as Patentes de Invenção devem ser atribuídas às 
criações de caráter técnico, que têm por finalidade solucionar problemas em uma 
área tecnológica específica. Em outro ponto, as patentes de Modelo de Utilidade 
são destinadas às melhorias do uso de um objeto, visando a maior eficiência ou 
comodidade no seu manuseio.

Por fim, a modalidade de pedido de Certificado de Adição de Invenção é atri-
buído a realização de melhoria ou aperfeiçoamento em um pedido de patente 
anteriormente realizado. Neste caso, esta modalidade difere das demais pelo fato 
que se trata de uma alteração no processo de pedido de patente.

Após a breve explicação sobre as modalidades de depósitos de patentes, foi 
realizado o Teste de Correlacionamento comparando informações entre os inves-
timentos do MCTI na Agência Espacial Brasileira e as modalidades de depósitos 
de patentes anteriormente descritas. Neste sentido, foram consideradas as se-
guintes informações:
a) 17 elementos (n), referentes aos depósitos anuais de 2000 a 2016;

b) α = 0,05, grau de confiança a 95%;

c) coeficiente de correlação entre as duas variáveis (r) nos seguintes casos:
Modelo de Utilidade: r = -0,69
Patente de Invenção: r = 0,78
Certificado de Adição: r = 0,39
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d) valor da estatística calculada (Zc):
Modelo de Utilidade: Zc = -3,69
Patente de Invenção: Zc = 4,76
Certificado de Adição: Zc = 1,63

e) Valor da estatística tabelada de Distribuição t de Student o Zt = ±2,1098.

A partir da avaliação de cada modalidade de depósito de patente, foi possível 
perceber que o as Patentes de Invenção e de Modelo de Utilidade possuem Zc 
> 2,1098, assim, a Hipótese Nula (Ho) foi rejeitada e há a aceitação da correlação 
entre os depósitos de Patentes de Invenção e de Modelo de Utilidade com os 
investimentos do MCTI na Agência Espacial Brasileira. 

Primeiramente, a análise em questão foi realizada considerando o período de 
2000 a 2016 dos Investimesntos na AEB e dos depósitos de Modelo de Utilidade. 
Após a análise obteve-se um coeficiente de correlação de 47,59%, considerado 
aceitável e que indica correlação entre as variáveis. A equação logarítmica obtida 
foi f(x) = -0x – 3.542,85, um R² = 0,4759. No gráfico a seguir, visualizamos a Regres-
são considerando os investimentos na AEB e os depósitos de modelo de utilidade:

Gráfico 3. Correlação entre Investimentos do Governo Federal e do depósito de patentes de MU.
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Após a análise do período total, foi realizada a análise do período de 2000 a 
2016 entre os investimentos na AEB e os depósitos de patentes de invenção. A 
partir da correlação obteve-se um coeficiente de 60,15%, considerado um per-
centual bom de correlação entre as duas variáveis. Isso indica que quando houve 
evolução nos investimentos na AEB, consequentemente, houve o aumento do 
número de patentes depositadas de invenção. A equação logarítmica obtida foi 
f(x) = 0x + 15.881,32, um R² = 0,6015. No gráfico a seguir, visualiza-se a Regressão 
considerando os investimentos na AEB e os depósitos de patentes de invenção:

Gráfico 4. Correlação entre Investimentos do Governo Federal e do depósito de patentes de 
invenção.

7. CONCLUSÃO

O presente trabalho teve por finalidade analisar a correlação entre os inves-
timentos na agência espacial brasileira e o depósito de patentes. Para realizar 
esta pesquisa, optou-se pela análise por correlação estatística e regressão linear 
considerando informações sobre os investimentos na AEB que constam no Portal 
da Transparência do Governo Federal e o depósito de patentes nas estatísticas 
disponibilizadas no INPI.

Após a correlação realizada entre as variáveis investimentos do Governo Fe-
deral e o depósito de patentes de Modelo de Utilidade, Patente de Invenção e 
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Certificado de Adição, foi possível constatar que existe forte correlação entre os 
investimentos na AEB e o depósito de Patente de Invenção e de Modelo de Utili-
dade. Esta informação indica que quanto o investimento público foi crescente na 
AEB, houve evolução no número de depósito de patentes de invenção e modelo 
de utilidade no período de 2000 a 2016. É notório que a correlação apresentou 
informações mais significativas de correlação considerando o registro das paten-
tes de invenção. Entretanto, os dois elementos (patente de invenção e modelo de 
utilidade) foram considerados válidos.

Para sugestão de pesquisas futuras, pode-se realizar um levantamento dos in-
vestimentos do Governo Federal em outras áreas da Ciência e Tecnologia e verifi-
car se existe correlação com a evolução e/ou diminuição no depósito de patentes.
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OS DESAFIOS DA FORMALIZAÇÃO DA 
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NOS INSTITUTOS 
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 Cleber Nauber dos Santos

1. INTRODUÇÃO

A Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, cria no âmbito do Ministério da 
Educação um novo modelo de instituição de educação profissional e tecnológica, 
a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - RFEPCT, e den-
tro dela os Institutos Federais de Educação – IFs, equiparados às universidades, 
que foram instituídos para gerar condições estruturais necessárias ao desenvolvi-
mento educacional e socioeconômico nacional, tendo como foco a promoção da 
justiça social, da equidade, do desenvolvimento sustentável com vistas à inclusão 
social, bem como à busca de soluções técnicas e geração de novas tecnologias, 
respondendo de forma ágil e eficaz às demandas por formação profissional, difu-
são de conhecimentos científicos e tecnológicos e de suporte aos arranjos produ-
tivos locais (SETEC, 2010).

A efetivação desse objetivo prático identifica-se com a necessidade de apro-
ximação da pesquisa realizada nos IFs das necessidades de desenvolvimento tec-
nológico do setor produtivo, que é onde a inovação efetivamente acontece e o 
governo garante as condições formais, legais e financeiras para potencializar esse 
relacionamento. Para isso, é de grande relevância que os IFs disponham de uma 
política de inovação que possibilite a implementação do modelo Triple Helix - TH 
(ETZKOWITZ e LEYDESDORFF, 2000) como rede federativa, bem como que se crie 
dentro de cada instituição o processo administrativo apto à transferência das tec-
nologias – TT geradas.

No Brasil ainda é baixo o fluxo de troca de conhecimento entre as universida-
des e as empresas, por isso diversas medidas têm sido adotadas pelo governo e 
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pelas universidades para promover um aumento neste fluxo, sendo o modelo TH 
um ativador dinâmico dessa prática, estimulando a criação de novos produtos e 
serviços desenvolvidos nas universidades para serem inseridos no mercado por 
meio de parcerias com empresas (PAULA et. al., 2013).

Diante disso investiga-se: dada a quantidade de patentes depositadas pelos 
IFs houve formalização de processos administrativos de averbação de contratos 
de TT até 01 fev. de 2018? Se sim, dentre os IFs, que já possuem experiência com 
depósitos de patentes, seus processos administrativos de averbação do licencia-
mento ou cessão dessas patentes em Contratos de Transferência Tecnológica – 
CTT podem servir de modelo para os demais IFs que ainda não atingiram essa 
maturidade? 

Apresenta-se adiante o histórico, a contextualização do ambiente tecnológico 
nos IFs e a relação universidade-empresa e transferência de tecnologia, apresen-
tando a metodologia abordada. Por fim, realiza-se a análise e discussão dos da-
dos e concluí-se o estudo apresentando se há relação universidade-empresa e a 
transferência de tecnologia como resultado e possíveis gaps de pesquisa.

2 HISTÓRICO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO AMBIENTE TECNOLÓGICO 
NOS INSTITUTOS FEDERAIS.

Em 23 de setembro de 1909, através do Decreto nº 7.566, Nilo Peçanha, en-
tão Presidente do Brasil, criou, inicialmente, 19 Escolas de Aprendizes Artífices 
destinadas ao ensino profissional, primário e gratuito, em diferentes estados da 
federação e sob a jurisdição do Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria 
e Comércio (MEC, 2010).

Atualmente, de acordo com a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008, a 
RFEPCT, vinculada ao Ministério da Educação - MEC, é composta por 38 Institu-
tos Federais presentes em todos os estados da federação, 02 Centros Federais de 
Educação Tecnológica - Cefets, 25 Escolas Técnicas vinculadas a Universidades Fe-
derais, pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e pelo Colégio Pedro II.

Os IFs, por sua vez, surgiram como uma proposta inovadora de modelo polí-
tico-pedagógico e, conforme preleciona Pacheco (2015), têm como finalidade e 
objetivo a ser buscado, respectivamente, conforme estabelecido nos artigos 6º, 
VIII e 7º, III da Lei 11.892/2008, a pesquisa aplicada de caráter científico ou tec-
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nológico, qual seja, aquela que possibilita gerar conhecimentos para aplicação 
prática.

Sendo os IFs considerados Instituições de Ciência e Tecnologia – ICTs, eles de-
vem, conforme previsto na Lei 10.793, de 02 de dezembro de 2004, instituir sua 
política de inovação e dispor de Núcleo de Inovação Tecnológica para tratar do 
gerenciamento da referida política, bem como para possibilitar a aproximação 
da pesquisa realizada em meio acadêmico das necessidades oriundas do setor 
produtivo.

No entanto, conforme esclarece Rapchan (2017, p.1), os NITs dos Ifs possuem 
grande dificuldade para se posicionarem como mediadores, de fato, no modelo 
TH. Essa dificuldade deixa brechas  para que outras empresas atuem na sua au-
sência.

Ressalte-se que, as competências e a natureza jurídica dos NITs foram subs-
tancialmente aumentadas pelo Novo Marco Legal de CT&I, a Lei 13.243, de 11 de 
janeiro de 2016 e seu regulamento, o Decreto 9.283, de 02 de fevereiro de 2018, 
passando os mesmos a poderem, inclusive, ter personalidade jurídica própria, se-
rem estruturados por uma ou mais ICTs, além de ter uma atuação mais direciona-
da a aproximar a academia ao setor produtivo.

Para Barbosa (2011), os NITs, mais que agentes de propriedade intelectual, 
atuam como uma verdadeira interface entre a potencialidade inovadora da ICT e 
a demanda de inovação pelo setor privado,  inclusive por meio dos pesquisado-
res e inventores individuais. No entanto, conforme abordado por Ferreira e Frey 
(2017) “por ser uma estrutura que ainda está se estabelecendo dentro das ICTs, os 
NITs acabam apresentando diversos desafios, como, por exemplo, a formação e 
capacitação de um quadro permanente de pessoal, criando cargos estáveis e com 
perspectiva de carreira dentro desses núcleos”.

Garnica e Torkomian (2009) apontam a necessidade de fixação de pessoal 
qualificado nos NIT, devido à escassez desse perfil de profissional e à alta rotativi-
dade dos colaboradores em caráter de contrato temporário ou estágio. Situação 
esta que leva a uma não continuidade dos procedimentos e fluxos iniciados, fi-
cando o conhecimento e investimento feito em capacitação de pessoal nas mãos 
de determinado profissional temporário e não em profisionais fixos da instituição.

Apesar dos IFs terem sido pensados para a realização de pesquisas práticas 
para à solução de demandas tecnológica, ainda existem muitos entraves institu-
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cionais que impedem que as tecnologias geradas em ambiente acadêmico che-
guem efetivamente ao setor produtivo, destacando-se as dificuldades enfrenta-
das pelos NITs, mas também a ausência de uma cultura de TT.

3. O MODELO TRIPLE HELIX E A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Conforme afirma Cruz (2010), “o entendimento de que a pesquisa aplicada e o 
desenvolvimento necessários à criação de inovação tecnológica e competitivida-
de deve ocorrer na empresa é um conceito ainda incipiente no Brasil” (sic). O Brasil 
ainda se encontra na contramão do que ocorre nos países desenvolvidos, ou seja, 
culturalmente busca-se o desenvolvimento de novas tecnologias nas universida-
des e não dentro do setor produtivo. 

Opta-se como linha de raciocínio do presente estudo a ideia de que o Estado 
tem atuação como desenvolvedor de políticas públicas e estruturas de incentivo 
à Ciência, Tecnologia e Inovação - CTI, tendo papel direto no estímulo à pesquisa 
básica, cabendo ao setor produtivo, o papel de desenvolvimento tecnológico e 
de inovação.

O conhecimento gerado nas universidades brasileiras é rica fonte de informa-
ção e capacitação para o desenvolvimento de novas tecnologias, resultando no 
fato de que a TT entre universidade e setor produtivo consiste em um caminho 
alternativo e complementar para o alcance de um patamar tecnológico superior 
das empresas brasileiras (GARNICA e TORKOMIAN, 2009).

Nacionalmente, estabeleceu-se mecanismos legais para facilitar a aproxima-
ção das necessidades do setor produtivo às pesquisas desenvolvidas dentro dos 
centros acadêmicos e de pesquisa, conforme estabelecido na Lei de Inovação, a 
Lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, recentemente atualizada e ampliada pelo 
Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação - CT&I, a Lei 13.243, de 11 de 
janeiro de 2016.

No modelo Triple Helix – TH, os atores que labutam na tríade universidade-em-
presa-governo desempenham papéis de protagonistas nas ações cívicas, educa-
cionais e de desenvolvimento. A expectativa é de que as universidades formem 
agentes multiplicadores das ações de inovação e mudança, que os governos con-
tribuam com a criação, o aperfeiçoamento e a consolidação de políticas públicas, 
com  mecanismos de fomento a essas ações, e que as empresas integrem, com 



74  PROPRIEDADE INTELECTUAL E GESTÃO DE TECNOLOGIAS

base na responsabilidade social, os projetos de desenvolvimento como parceiras 
dos dois outros atores (SILVA, TERRA e VOTRE, 2006).

Observa-se que o modelo TH propõe que a academia desenvolva pesquisas 
que atinjam os objetivos de aplicabilidade prática, que o governo cumpra seu pa-
pel de fomentador do desenvolvimento científico e tecnológico e o setor produ-
tivo atenda suas necessidades técnicas, além de levar até o mercado a inovação 
que beneficiará a todos. 

No entanto, segundo Gorschek et. al. (2006), o sucesso da transferência de 
conhecimento e tecnologia, da pesquisa até a prática, implica simbioses. A apro-
ximação para cooperação e colaboração entre pesquisadores e profissionais be-
neficia ambas as partes. Os pesquisadores têm a oportunidade de observar em 
primeira mão os desafios que a indústria enfrenta, possibilitando que a pesquisa 
a ser realizada se baseie em questões relevantes para a indústria (tradução nossa).

De acordo com o modelo de TT proposto por Siegel et. Al. (2004), Silva (2016) 
considera que o mesmo baseia-se na transferência entre universidade-indústria, 
dividindo-se em sete fases: inicia-se com uma descoberta do pesquisador na uni-
versidade; o pesquisador é obrigado a apresentar e divulgar a invenção com o 
escritório de transferência de tecnologia – TTO, depois de desenvolvida; o TTO 
decide se vão tentar patentear a inovação; analisa o  potencial de comercializa-
ção; identifica potenciais licenciados corporativos; negocia um acordo de licen-
ciamento; a tecnologia é convertida em um produto comercializado.

Logo, entende-se que para que a pesquisa desenvolvida em meio acadêmico 
chegue ao mercado como produto comercializável, há de percorrer um caminho 
dentro da instituição desenvolvedora,  passando inicialmente pelo desenvolvi-
mento da pesquisa de acordo com o que o setor produtivo carece, pela devida 
gestão da inovação, com a devida proteção e análise de potencial mercadológico, 
negociação e licenciamento. 

4. METODOLOGIA

Utilizou-se o método dedutivo, de abrangência nacional, com abordagem 
mista de natureza aplicada, com desenho não experimental (CRESWELL, 2007; 
GRAY, 2012); consideraram-se todos os depósitos de patentes e CTT registrados 
entre fev. 2008 - fev. 2018 na base INPI. O processo metodológico de análise 
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adotado foi o estudo de caso (YIN, 2005; ALVES-MAZOTTI, 2006), visto que se 
analisaram os depósitos de patente e contratos realizados pelos IFs, correspon-
dendo ao que Yin (2005) denomina de fenômeno contemporâneo em desen-
volvimento.

Para o levantamento, considerou-se um N=38, a amostra considerada foi de 
n=38, cobriu-se 100% da população. O escopo desta análise limita-se apenas a 
identificação de patentes e CTT relacionados à titularidade do CNPJ principal de 
cada instituição existente até fev. de 2018. Destaca-se, entretanto, que deve haver 
registros de depósitos de patentes e CTT para além do CNPJ principal. A consulta 
na base de dados do INPI foi realizada em duas etapas:
a) Na modalidade de busca avançada de patentes, pelos números principais do 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ de cada IF no campo número 
do CPF/CNPJ do titular, na qual foi observado entre 01 fev. 2008 a 01 de fev. de 
2018, considerando um lapso temporal de dez anos contados do mês em que 
a busca foi realizada;

b) Na modalidade de busca na base de TT, considerando o CNPJ principal dos 
dez IFs identificados como os maiores depositantes de patentes, tanto como 
cedente quanto como cessionário nos campos contenha (a expressão exa-
ta). Para finalizar, foi feita também a busca pela expressão Instituto Federal 
de Educação nos campos contenha (a expressão exata) - nome da cedente e 
nome da cessionária.

c) Após a etapa 1 e 2, foi feito uma leitura nos relatórios de gestão institucionais 
dos dez IFs identificados, buscou-se pelas palavras transferência de/o tecno-
lógica – tecnologia – Conhecimento. Buscando por possíveis registros que 
comprovassem empiricamente CTT de qualquer natureza, seja com finalidade 
econômica ou não. Os dados foram coletados em 26 de fev. de 2018.

O identificador CNPJ foi escolhido por ser o código representativo de pessoas 
jurídicas em território nacional, o qual caracteriza a identificação de titularidade 
no INPI e a formalização contratual de TT entre o titular da tecnologia e o setor 
produtivo e ou governo.

Os relatórios de gestão dos IFs são instrumentos oficiais nos quais os IFs de-
vem prestar contas de suas ações junto aos órgãos de controle e à sociedade, 
comprovando que suas ações institucionais se coadunam com os objetivos im-
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postos pela sua lei de criação, bem como que os recursos financeiros neles inves-
tidos estão sendo devidamente aplicados.

O critério de inclusão adotado foi selecionar todos os depósitos de patente e 
CTT que os IFs, depositaram na base do INPI, com base no CNPJ principal de cada 
um deles. O critério de exclusão adotado foi excluir da análise todos aqueles que 
não se destacam entre as 10 instituições que mais conseguem depositar patentes 
e ou CTT.

Posto os critérios, apresenta-se a questão de pesquisa: dada a quantidade de 
patentes depositadas pelos IFs houve formalização por processos administrativos 
relacionados à averbação dos CTT até 01 fev. de 2018? Se sim, dentre os IFs, que já 
possuem experiência com depósitos de patentes, seus processos administrativos 
relacionados à averbação dessas patentes em CTT, podem servir de modelo para 
os demais IFs que ainda não atingiram essa maturidade?

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após realizada a busca entre os 38 IFs, identificou-se os 10 IFs que se desta-
cam em relação ao deposito de patentes com base no CNPJ principal de cada um 
deles, conforme Tabela 1.

Tabela 1. Top 10 em relação a deposito de patentes com base no CNPJ principal

ID INSTITUIÇÃO CNPJ PATENTES CONTRATOS
VIA (INPI)

CONTRATOS
VIA (Rel. Gest. - IF)a

1º IFRO 10.817.343/0001-05 65 00 00
2º IFES 10.838.653/0001-06 61 00 00
3º IFPB 10.783.898/0001-75 40 00 00
4º IFCE 10.744.098/0001-45 35 00 00
5º IFBA 10.764.307/0001-12 29 00 00
5º IFSC 11.402.887/0001-60 29 00 00
6º IFS 10.728.444/0001-00 17 00 00
7º IFRN 10.877.412/0001-68 14 00 00
7º IFSP 10.882.594/0001-65 14 00 00
8º IFBAIANO 10.724.903/0001-79 13 00 00
8º IFAM 10.792.928/0001-00 13 00 00
9º IFPE 10.767.239/0001-45 12 00 00
10º IFPI 10.806.496/0001-49 11 00 00

Fonte: Os autores. Recorte temporal de 01 de fevereiro de 2008 a 01 de fevereiro de 2018; a) Busca realizada nos 
documentos denominados Relatórios de Gestão.
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Após identificar os que mais depositaram patentes, foi verificado dentre esses 
quais já possuíam CTT averbados no INPI, conforme previsto no artigo 211 da Lei 
de 9.279, de 14 de maio de 1996. Tal dispositivo legal determina que o INPI fará o 
registro dos contratos que impliquem TT, contratos de franquia e similares para 
que estes possam produzir efeitos em relação a terceiros. Após a análise na base 
do INPI identificou-se que não havia registro formal de nenhum dos 10 IFs mais 
profícuos, considerando o disposto no artigo 211 da Lei 9.279/ 1996.

Os dados encontrados permitiram então responder a primeira questão que 
era: dada a quantidade de patentes depositadas pelos IFs houve formalização 
por processos administrativos relacionados à averbação dos CTT até 01 fev. de 
2018? Analisada a primeira questão, conclui-se que a mesma foi refutada, pois os 
dados disponíveis na base do INPI, referente à averbação de contratos, não per-
mitem identificar nenhum dos IFs com CTT averbado, nem como cedente nem 
como cessionário no campo contenha (a expressão exata). Também não foi pos-
sível identificar nenhum dos IFs quando a busca foi feita pela expressão Instituto 
Federal de Educação nos campos - nome da cedente e nome da cessionária, conside-
rando (a expressão exata).

Respondida a primeira questão passou-se a analisar a seguinte, que era: se 
sim, dentre os IFs, que já possuem experiência com depósitos de Patentes, seus 
processos administrativos relacionados à averbação dessas patentes em CTT, po-
dem servir de modelo para os demais IFs que ainda não atingiram essa maturi-
dade? 

Considerando a análise realizada na base de dados do INPI demonstrada na 
Tabela 1, pode-se inferir que, embora haja IFs que já possuem depósito de paten-
tes, não é possível afirmar que os mesmos possuam experiência efetiva na TT para 
além dos muros institucionais, e nem que seus processos administrativos relacio-
nados à averbação dos CTT podem servir de modelo para os demais IFs, pois não 
há tais contratos averbados, conforme evidenciado.

Considerando a análise documental nos relatórios de gestão dentre os 10 IFs 
selecionados na Tabela 1, fundamentando-se nos seguintes resultados: a) atem-
poralidade dos dados, pois, embora o estudo tenha sido realizado em 2018 ape-
nas há disponíveis relatórios entre 2014-2016; b) não foi identificada nenhuma 
menção ao termo averbação de convênios ou CTT, ou similar, seja com fins eco-
nômicos ou sociais; e c) o tema TT é amplamente fomentado pelas pró-reitorias 
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de pesquisa e extensão, seja por meio de programas ou ações institucionais que 
buscam estimular e formar as bases para que a TT aconteça.

Considerando que apesar de existirem esforços no tocante a realização de 
pesquisas e projetos de extensão tecnológica voltadas à inovação, registrados 
nos relatórios de gestão analisados, dos avanços advindos das políticas públicas 
como o Novo Marco Legal de C,T&I na Lei de Inovação nos IFs e a aproximação 
destes com o setor produtivo; tais esforços, ainda são matérias incipientes e que 
necessitam de institucionalização e regulação interna, principalmente no âmbito 
jurídico e administrativo dos IFs.

Considerando a não averbação dos CTT junto ao órgão chancelado pelo Es-
tado brasileiro para dar eficácia aos referidos contratos, o INPI; a ausência de atos 
jurídico e administrativo que fragilizam o modelo a implementação do modelo 
TH; e os resultados empíricos, não refletirem, (inter)nacionalmente, o potencial 
dos IFs em geração de TT ao setor produtivo. Conclui-se, também, pela refutação 
da segunda questão. 

Conforme observado durante a busca na base de dados do INPI, destaca-se 
que, apesar do número considerável de depósitos de patentes dos IFs (Tabela 1), 
isoladamente ou em cotitularidade com universidades, não foi possível identificar 
quais dessas patentes efetivamente viraram produto ou foram inseridas no mer-
cado gerando inovação e comprovando que o modelo TH efetivamente ocorre. 
Destaca-se, entretanto, que a TT não exige que haja a concessão final da patente, 
sendo possível com a mera expectativa de direito gerada após o depósito.

 Identificou-se, ainda, que não há participação do setor produtivo, principal-
mente das pequenas e microempresas, no desenvolvimento tecnológico em par-
ceria com os IFs, ao menos em nível formal (convênios, contratos ou termos de 
cooperação técnica). Apesar da obrigação de criação de NITs, na estrutura dos IFs, 
desde a promulgação da Lei de Inovação em 2004, constata-se a dificuldade que 
esses núcleos ainda encontram em identificar e gerenciar os ativos intangíveis 
gerados. 

6 CONCLUSÃO

Diante da análise é possível inferir: a) é preciso identificar efetivamente as ne-
cessidades do setor produtivo; b) haja a efetiva TT, uma vez que não há uma cul-
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tura de TT de forma  institucionalizada, embora existam esforços na busca de par-
cerias e acordos no modelo TH; c) a averbação dos acordos, contratos e convênios 
ou ocorrem de maneira ainda “não oficial” ou  se ocorrem oficialmente,  não estão 
facilmente disponibilizada para acesso e consulta; d) não havia formalização por 
processos administrativos relacionados à averbação dos CTT  até 01 fev. de 2018 
com base no artigo 211 da Lei de 9.279/1996; e e) não é possível afirmar que os 
10 IFs analisados possuam experiência na TT para além dos muros institucionais 
e nem que seus processos administrativos relacionados ao tema podem servir de 
modelo para os demais IFs. 

Os resultados refletem, também, o real potencial dos IFs na geração de inova-
ções tecnológicas, ao menos relacionado ao deposito de patentes, porém expli-
citam a necessidade de tornar seu objetivo uma ação eficiente e eficaz. Para estu-
dos futuros, propõe-se analisar quais são os caminhos jurídicos e administrativos 
adotados entre os 10 IFs mais profícuos como depositantes de patentes e quais 
são as dificuldades burocráticas que os impedem de formalizar CTT junto ao INPI.

Destaque-se, ainda, que há um custo de manutenção dessas patentes para os 
IFs, uma vez que são depositadas e não estão sendo transferidas ao setor produti-
vo, não possibilitando, consequentemente, um retorno financeiro que compense 
o investimento na busca e manutenção desses títulos de propriedade industrial.
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1 INTRODUÇÃO

Os Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) têm importante papel no contexto 
da competitividade das Instituições de Ensino (IES) que desenvolvem tecnologias 
ou de empresas parceiras que desejam adquirir tais inovações. Muito do conhe-
cimento desenvolvido em Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT) se concretiza 
na forma de produtos, softwares e outras tecnologias. Estes produtos podem gerar 
ativos, que possuem valor e que são controlados por uma entidade em particular. 

Diante das mudanças recentes na legislação brasileira, entre elas a aprovação 
do Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (RAUEN, 2016) e sua regula-
mentação (BRASIL, 2018), mais competências foram atribuídas aos NIT. Além das 
atividades relativas à Política de Inovação da respectiva ICT por parte do órgão e 
das atribuições relativas ao processamento dos pedidos de proteção da proprie-
dade intelectual, o mesmo deve desenvolver estudos de avaliação e valoração do 
potencial de tecnologias embrionárias desenvolvidas no âmbito da ICT. 

Importante ressaltar que as discussões de inovação e seu valor muitas vezes 
não conseguem diferenciar entre dois conceitos muito diferentes (embora rela-
cionados). O primeiro é a própria inovação (considerada um avanço tecnológico) 
e o segundo são os direitos de propriedade intelectual (patentes, direitos auto-
rais, marcas comerciais e /ou segredos comerciais) associados a essa inovação 
(SHERRY; TEECE, 2004; PITA, 2010, p. 25).   

Considerando que “a gerência de patentes é de importância estratégica para 
as universidades modernas e, também, para o país” (MUELLER; PERUCCHI, 2014, 
p. 31), este trabalho propõe uma discussão sobre os processos de valoração de 

https://paperpile.com/c/G1a2OE/lQShn
https://paperpile.com/c/G1a2OE/JRKmy
https://paperpile.com/c/G1a2OE/GMgcr+GwAMk/?locator=,25
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https://paperpile.com/c/G1a2OE/crhu6/?locator=31
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ativos intangíveis, especificamente, dos direitos de propriedade intelectual do 
tipo patentes.

Este trabalho consiste em uma pesquisa exploratória e qualitativa semelhante 
a outros estudos com mesma temática (GODDAR; MOSER, 2011; WIRTZ, 2012; RO-
MAN; DE PAULA LOPES; MARQUES, 2013; ANSON; NOBLE; SAMALA, 2014; CRUZ; 
JABUR; JUNIOR, 2017), porém com o foco de distinguir as aplicações práticas de 
cada método de valoração.  A técnica de coleta de dados foi através de pesquisas 
na literatura em publicações nacionais e internacionais.

2. ATIVOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS.

Os ativos são classificados em tangíveis e intangíveis. Os tangíveis são todos aque-
les bens concretos, como imóveis, veículos, máquinas e equipamentos, estoques, in-
cluindo-se os capitais físicos e financeiros disponíveis nas organizações. Ativos intan-
gíveis são aqueles que não têm existência física, como nomes comerciais, Know How 
ou Direitos de propriedade intelectual (Marcas, Patentes, Direitos autorais, Softwares). 
Esta distinção é muito importante no âmbito corporativo, uma vez que as empresas 
mais competitivas e mais valorizadas na atualidade são aquelas que dispõem e ge-
renciam o maior capital intelectual em processos e produtos (KAYO et al., 2006). 

Vale salientar que os ativos intangíveis são diferentes e mais complexos em 
termos de negociação, devido à sua especificidade. Estes ativos podem ser clas-
sificados, conforme Kayo (2002), em Ativos Humanos, de Inovação, Estruturais, e 
de Relacionamentos. Os ativos humanos estão relacionados ao conhecimento e 
à capacidade técnica e cognitiva das pessoas. Os ativos de inovação estão rela-
cionados aos frutos das pesquisas, como os depósitos de patentes (ou carta-pa-
tentes) e novas tecnologias. Os ativos estruturais são aqueles que proporcionam 
as condições para o desenvolvimento da empresa e os ativos de relacionamento 
tratam do público-alvo da organização (KAYO, 2002).

É importante ressaltar que é complexo o processo de valoração dos intangíveis 
e das tecnologias geradas em ICT, uma vez que produtos e processos baseados 
em tecnologias de estágio inicial estão muitas vezes longe da comercialização e 
isso pode desencorajar as empresas de celebrar contratos de licença com univer-
sidades (THURSBY; JENSEN; THURSBY, 2001). No item a seguir, discorre-se acerca 
dos processos de avaliação e valoração de tecnologias.

https://paperpile.com/c/G1a2OE/ZuddD+BPfpf+4pkKE+oXVzb+up798
https://paperpile.com/c/G1a2OE/ZuddD+BPfpf+4pkKE+oXVzb+up798
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https://paperpile.com/c/G1a2OE/0RcVD
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https://paperpile.com/c/G1a2OE/q15WA
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3. AVALIAÇÃO E VALORAÇÃO

Todas as abordagens propostas para determinar o valor de patentes enqua-
dram-se, geralmente, em uma das duas categorias: “1) métodos de avaliação não-
-financeiros (qualitativos); ou 2) métodos de avaliação financeiros (quantitativos)” 
(TORRANCE; WEST, 2017, p. 472). Nos métodos qualitativos estão os processos de 
avaliação e nos métodos quantitativos estão os métodos de valoração (MUNARI; 
ORIANI, 2011; TONISSON; MAICHER, 2012).

A avaliação está fortemente ligada à caracterização da tecnologia e do seu 
potencial de comercialização (ELÓI SANTOS; SANTIAGO, 2008). Avaliações de pa-
tentes com base na análise multicritério têm sido uma metodologia adotada por 
pesquisadores, sendo que seu foco é determinar os pesos de cada fator (critérios, 
como por exemplo, citação de patentes, tamanho do mercado, tamanho da fa-
mília de patentes, entre outros). Alguns estudos usaram a forma indireta, na qual 
os pesos são determinados objetivamente - métodos matemáticos (WANG et al., 
2011). Já outros determinaram esses pesos de forma direta, nas quais entrevis-
tas, pesquisa de questionário com os peritos, são os principais determinantes dos 
pesos dos fatores (HSIEH, 2013/2; WANG; HSIEH, 2015/3; LEE; SOHN, 2016; LEITE, 
2017). 

A valoração, por sua vez, é um mecanismo importante para facilitar o proces-
so de negociação, já que fornece referências de valores máximos e mínimos que 
auxiliam na precificação. Para chegar a esses valores é necessário: a) Validar os 
modelos de negócios sugeridos na fase prévia de avaliação; e b) Calcular o valor 
esperado da tecnologia, assim como os valores-referência (máximo e mínimo) 
para a negociação (ELÓI SANTOS; SANTIAGO, 2008).

Cabe ressaltar que a avaliação tem um papel importante no contexto brasilei-
ro uma vez que nas universidades que possuem portfólio de tecnologias signifi-
cativo e apresentam recursos humanos limitados para negociá-lo a valoração é 
impraticável em tempo hábil, forçando uma prévia avaliação do seu potencial de 
mercado (ROMAN et al. 2013). 

A Lei da Inovação (BRASIL, 2016) define que façam parte dos “orçamentos 
das ICT a recepção (internalização) e pagamento (externalização) de vantagens 
econômicas e financeiras advindas de projetos de desenvolvimento tecnoló-
gico e inovação de produtos e processos tecnológicos” (QUINTELLA; DE JESUS; 
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CERQUEIRA, 2014, p. 189).  A seguir, discutem-se alguns métodos de valoração 
encontrados na literatura e as diferenças de aplicação de cada um, bem como 
vantagens e desvantagens.

4. MÉTODOS CONTÁBEIS DE VALORAÇÃO E PRECIFICAÇÃO 
     
O propósito central de se empregar os métodos de valoração é apontar parâ-

metros de referência capazes de balizar o processo de negociação - entre eles, o 
valor monetário ou preço da tecnologia, que precisa ser bem demonstrado. As-
sim, o objetivo é a identificação do valor considerado “justo”, bem como os valores 
máximo e mínimos de uma tecnologia, muito úteis para se balizar a negociação.  
São considerados objetivos finais do processo de valoração: (i) a comercialização 
e licenciamento de tecnologias, (ii) análise de riscos em investimentos de P&D e 
(iii) priorização de projetos de P&D (ELÓI SANTOS, 2008). Os preços de venda ou 
de compra das patentes pode ser estimado por alguns métodos contábeis des-
critos a seguir.

4.1 ABORDAGEM DE CUSTOS  

A abordagem do custo, como o próprio nome sugere, indica que a valoração 
tem como lógica principal determinar um valor considerando os investimentos já 
realizados para desenvolver a tecnologia ou algo semelhante (substituto) (TONIS-
SON; MAICHER, 2012). O Quadro 1 apresenta a abordagem de custo, tipos, concei-
to, aplicações, prós e contra. 
 As abordagens de reprodução e substituição (Quadro 1) são simples de com-
preensão, mas uma consideração importante é que a valoração baseada no cus-
to nunca poderá ser inferior ao valor do custo de produção tecnológica, e nem 
deve ser superior ao valor de uma tecnologia de substituição (WIRTZ, 2012). 
Neste caso, é irracional que alguém pague mais caro pelo desenvolvimento de 
uma tecnologia, assumindo riscos e incertezas, sendo que um produto ou tecno-
logia equivalente já existem. 

https://paperpile.com/c/G1a2OE/uFGS8/?locator=189
https://paperpile.com/c/G1a2OE/UGhFH
https://paperpile.com/c/G1a2OE/yveV
https://paperpile.com/c/G1a2OE/yveV
https://paperpile.com/c/G1a2OE/4pkKE
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Quadro 1. Valoração pela abordagem de custos

Abordagens de 
Custo (Tipos)

Conceito Aplicações Prós Contras

Custo de repro-
dução

Soma dos custos de 
produção da tecno-
logia (WIRTZ, 2012)

Tecnologia em 
estágio inicial de 
comercialização. 

Facilidade na 
implementação, 
uma vez que o 
custo de desen-
volvimento é de 
simples identifi-
cação. (KALDOS, 
2011a)

Fraqueza conceitu-
al, pois não avalia 
os benefícios futu-
ros da proprieda-
de intelectual (PI), 
mas apenas o custo 
(WIRTZ, 2012, p. 7), 
e pode incentivar 
estimação excessiva 
de gastos (KALDOS, 
2011a).

Custo de substi-
tuição

Custos da produção 
ou da compra de 
um bem com bene-
fícios equivalentes 
(WIRTZ, 2012).

Facilidade na im-
plementação.

Fonte: autores (2018), a partir de Wirtz (2012) e Kaldos (2011a).

4.2 ABORDAGEM DE MERCADO
  
A abordagem de mercado, como o próprio nome sugere, indica que a valora-

ção tem como lógica principal determinar um valor em observância àquilo que 
o mercado já pagou por essa tecnologia (casos de infringimento de direitos de 
patentes, por exemplo) ou fazendo comparações com vendas já realizadas de um 
ativo semelhante (TONISSON; MAICHER, 2012). O Quadro 2 apresenta a aborda-
gem de mercado, tipos, conceito, aplicações, prós e contra. 

Algumas considerações, encontradas na literatura, a respeito da abordagem 
mercado (Quadro 2) que devem ser ressaltadas são as limitações do Analogy 
Method. Para superá-las, é necessário um grande número de fatores compará-
veis (similaridade dos ativos e condições de mercado), além de uma forma inte-
ligente de transferência dos preços para o objeto de avaliação. Este é o motivo 
pelo qual a abordagem do mercado é recomendável para a avaliação de uma 
extensão limitada de PIs (WIRTZ, 2012). Mesmo assim, é frequentemente usada 
por analistas de financiamento, pois apesar de nenhuma informação ser clara e 
publicamente disponível para representar ganhos, dentre as alternativas estão 
as fontes públicas: publicações científicas ou relatórios de empresas de capital 
aberto (SANTIAGO et al., 2015).

https://paperpile.com/c/G1a2OE/4pkKE
https://paperpile.com/c/G1a2OE/ZrKVr
https://paperpile.com/c/G1a2OE/ZrKVr
https://paperpile.com/c/G1a2OE/4pkKE/?locator=7
https://paperpile.com/c/G1a2OE/ZrKVr
https://paperpile.com/c/G1a2OE/ZrKVr
https://paperpile.com/c/G1a2OE/4pkKE
https://paperpile.com/c/G1a2OE/yveV
https://paperpile.com/c/G1a2OE/4pkKE
https://paperpile.com/c/G1a2OE/3Ro7X
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Quadro 2. Valoração pela abordagem de mercado

Abordagem de 
Mercado (Tipos) Conceito Aplicações Prós Contra

Direct Market 
Value Method 

Método de valo-
ração de patente 
que usa os preços 
de transação de 
um bem com um 
mercado ativo 
e publicamente 
conhecido, sendo 
que também po-
dem ser construí-
dos com taxas de 
royalty já definida 
no mercado para 
o mesmo bem 
(TONISSON; MAI-
CHER, 2012). 

Adequado para tec-
nologias ou PI que 
possuem mercado 
ativo, como aquelas 
que eram negocia-
das e que passaram 
por processo de li-
tígio e mudança de 
titularidade. Oferece 
indicações de valor 
estudando transa-
ções de proprieda-
de semelhantes à 
propriedade para a 
qual uma conclusão 
de valor é necessá-
ria. 

Representa o va-
lor de mercado 
“real” da tecno-
logia patentea-
da (TONISSON; 
MAICHER, 2012), 
sendo fácil de im-
plementar, quan-
do determinado 
bem já tem mer-
cado ativo.

Em geral, uma PI 
tem característi-
cas singulares e 
não tem um mer-
cado ativo, além 
disso o mercado 
da propriedade 
intelectual não 
é transparente 
(TONISSON; MAI-
CHER, 2012).

Analogy Method 
Mensura o valor 
de um ativo com 
base nos preços 
de transações 
de bens simila-
res em determi-
nado mercado. 
Em síntese, visa 
transferir os pre-
ços de operações 
similares a deter-
minado bem, por 
analogia (WIRTZ, 
2012; SANTIAGO 
et al., 2015). Taxas 
de royalties com-
paráveis também 
podem ser usa-
das. 

Um exemplo de 
analogia pode ser 
visto em Santiago 
et. al (2015). Eles 
substituíram a refe-
rência de preço, co-
mumente utilizada, 
pela taxa de royalty 
e consideraram as 
patentes de empre-
sas de capital aberto 
como semelhantes 
àquelas desenvolvi-
das numa empresa 
do setor de cosmé-
ticos.

As informações 
sobre transações 
de mercado po-
dem ser recu-
peradas usando 
bancos de dados 
e s p e c i a l i z a d o s 
( p u b l i c a ç õ e s 
científicas ou 
relatórios de em-
presas de capital 
aberto).
A aplicação des-
sa abordagem 
pode ser feita por 
equipes interdis-
ciplinares (WIRTZ, 
2012).

Transações com-
paráveis   são difí-
ceis de encontrar. 
Os preços pagos 
de forma concre-
ta dificilmente 
podem ser vistos 
como preços re-
ais de equilíbrio 
(WIRTZ, 2012, p. 
46; SANTIAGO et 
al., 2015).

Fonte: autores (2018), a partir de Tonisson e Maicher (2012), Wirtz (2012) e Santiago et al. (2015). 

Mesmo com a superação de todas as dificuldades, sempre é possível se ques-
tionar se o valor definido representa um preço de equilíbrio real, ou preço justo, 
já que a propriedade intelectual não é um bem de fácil troca, como muitos ativos 
tangíveis (WIRTZ, 2012). 

https://paperpile.com/c/G1a2OE/yveV
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4.3 ABORDAGEM DE RENDA  

A abordagem da renda, como o próprio nome sugere, indica que a valoração 
tecnológica tem como lógica principal determinar um valor analisando os ganhos 
gerados ou esperados para determinado ativo. O objetivo metodológico é trazer 
os fluxos de caixa futuros para o valor presente, ou seja, determinar quanto vale, 
no momento presente, determinado montante esperado para o futuro de deter-
minada tecnologia (GODDAR; MOSER, 2011; TONISSON; MAICHER, 2012; JOSÉ; 
POLLI; CARLOS ALBERTO GABRIELLI, 2013). Dentro dessa abordagem os métodos 
se diferenciam conforme o fluxo da renda. O Quadro 3 apresenta a abordagem de 
renda, tipos, conceito, aplicações, prós e contra. 

Considerando as duas abordagens já citadas, para Wirtz (2012) a abordagem 
da renda parece ser a abordagem mais apropriada para muitas situações de ava-
liação, e conforme Goddar e Moser (2011) é uma analítica e rigorosa abordagem 
tradicional de valoração de patentes.

Quadro 3. Valoração pela abordagem de Renda

Abordagem de 
Renda (Tipos) Conceito Aplicações Prós Contra

Método do 
fluxo de caixa 
direto.

Baseia-se na renda esti-
mada pelo fluxo de caixa 
gerado em decorrência 
direta de determinada 
tecnologia ou PI. Os flu-
xos de renda futura nos 
anos posteriores devem 
ser descontados por 
uma taxa adequada e 
somados.  A taxa de 
desconto representa 
em termos financeiros 
a comparação com um 
investimento alternativo 
(TONISSON; MAICHER, 
2012; WIRTZ, 2012). 

Aplicado quan-
do a tecnologia 
é licenciada para 
terceiros produzi-
rem, sendo que a 
renda pode vir da 
venda da própria 
tecnologia como 
um produto, de 
um produto com 
esta tecnologia 
incorporada ou, fi-
nalmente, de uma 
redução de custos 
pelo uso da tec-
nologia (KALDOS, 
2011b). 

Podem ser 
quantificados 
com relativa 
f a c i l i d a d e , 
pelo menos 
para um futu-
ro próximo.

Traz um grau de in-
certeza e de subjeti-
vidade, uma vez que 
o fluxo de caixa e as 
taxas de retornos são 
sempre estimativas 
(KALDOS, 2011a). 
Além disso a taxa de 
risco de uma patente 
recém concedida di-
fere de uma patente 
de 10 anos que já 
sobreviveu a várias 
tentativas de invali-
dação (TONISSON; 
MAICHER, 2012)

https://paperpile.com/c/G1a2OE/ZuddD+yveV+0SPzE
https://paperpile.com/c/G1a2OE/ZuddD+yveV+0SPzE
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Abordagem de 
Renda (Tipos) Conceito Aplicações Prós Contra

Método do 
alívio de 
Royalty

Método que usa tanto 
A previsão de recei-
ta ao longo do tempo 
(FCD) - por isso é uma 
abordagem de renda -  
quanto taxas de royalty 
baseadas em transações 
de mercado, como na 
abordagem de mercado. 
Por isso também é cha-
mado de método misto 
(ANSON; SUCHY; AHYA, 
2005).

Em resumo, é o FCD sen-
do que a taxa de retorno 
usada é uma taxa de 
royalty comparável no 
mercado. 

Quando uma com-
panhia deixou de 
pagar pelos ga-
nhos financeiros 
durante o usufru-
to de determinada 
tecnologia ou PI 
(ANSON; SUCHY; 
AHYA, 2005). 

Um exemplo po-
pular pode ser a 
chamada regra de 
25%. De acordo 
com esta regra, o 
licenciado deve 
pagar 25% dos lu-
cros obtidos com 
o produto (GOL-
DSCHEIDER; JA-
ROSZ; MULHERN, 
2002).

As estimati-
vas de taxas 
de licenças 
de mercado 
são melho-
res que a 
d e t e r m i n a -
ção direta 
de preços de 
mercado por 
t r a n s a ç õ e s 
de compra 
singulares.

Apesar do ponto 
positivo das fontes 
(base de dados), de 
modo geral, essas 
podem apresentar 
parâmetros diferen-
tes entre si.

Método dos 
ganhos exce-
dentes em vá-
rios períodos 

Método que segue ca-
minho oposto ao Méto-
do do alívio de Royalty, 
pois busca isolar os flu-
xos de caixa atribuíveis a 
PI deduzindo taxas fictí-
cias (encargos de ativos 
contributivos) para to-
dos os outros ativos de 
todo o fluxo de caixa da 
unidade. Essas são como 
taxas de aluguel ou ar-
rendamento mercantil 
pelo uso desses ativos 
(WIRTZ, 2012). 

Aplicado quando 
a propriedade in-
telectual gera flu-
xos de caixa regu-
larmente apenas 
em combinação 
com outros ativos 
(WIRTZ, 2012).

É um método 
aplicável a 
casos em que 
a tecnologia 
se encontra 
incorporada 
a determina-
dos sistemas 
c o m p o s t o s 
por várias 
tecnologias, 
o p e r a n d o 
c o n j u n t a -
mente.

Mais complexo que 
os outros métodos, 
pois precisa definir 
encargos para todos 
os outros ativos que 
estão combinados 
com a PI valorada. 

Método de 
Fluxo de caixa 
incremental. 

Método que valora com 
base na previsão de ren-
da proveniente da dife-
rença (incremento) de 
ganhos usando o ativo 
de PI e não usando. 

Aplicado, por 
exemplo, quando 
um ativo de PI tem 
potencial de gerar 
preços mais eleva-
dos, maiores volu-
mes de vendas ou 
economia de cus-
tos em produção 
(WIRTZ, 2012).  

Mais prático 
que outras 
abordagens 
de renda.

Uma condição essen-
cial para a aplicação 
do método é a possi-
bilidade de uma esti-
mativa confiável das 
diferenças de preço, 
quantidades e custos 
causados   pela pro-
priedade intelectual 
(WIRTZ, 2012). 

Fonte: autores (2018), a partir de Tonisson e Maicher (2012), Wirtz (2012), Kaldos (2011b), Anson, Suchy e Ahya (2005) 
e Goldscheider, Jarosz e Mulhern (2002).

Continuação
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 Em geral, a abordagem da renda baseia-se no conhecimento especializado da 
tecnologia, mercados, instalações de produção, eficácia legal das patentes, e assim 
por diante. A maior parte desta informação não é facilmente disponível: diferentes 
especialistas, possivelmente mesmo de diferentes organizações, precisam ser ques-
tionados e pesquisas de mercado devem ser feitas (GODDAR; MOSER, 2011). 

4.4 OUTROS MÉTODOS ALTERNATIVOS: OPÇÕES REAIS 

A abordagem de opções reais é um dos métodos mais sofisticados e inovado-
res para avaliação de patentes. O pressuposto dessa abordagem é que as paten-
tes incorporam várias oportunidades de investimento discretas, bem como for-
mas de flexibilidade semelhantes às opções financeiras negociadas nos mercados 
financeiros (ORIANI; SERENO, 2011). 

Tecnologias com alto nível de incerteza e que exige um contrato de licença 
complexo podem exigir uma abordagem mais detalhada (SANTIAGO et al., 2015). 
Neste caso, o modelo de opções reais traz como maior contribuição o valor da 
flexibilidade gerencial no momento de valorar uma tecnologia. Por isso tem sido 
um dos mais utilizados na valoração de projetos de desenvolvimento, pois consi-
dera que gerentes teriam a opção, mas não a obrigação, de agir após o processo 
de desenvolvimento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Verifica-se que a valoração da patente pode ser medida usando múltiplas di-
mensões tanto pelo aspecto qualitativo quanto quantitativo. O aspecto qualita-
tivo está relacionado ao processo de avaliação e o aspecto quantitativo está rela-
cionado ao processo de valoração, sendo que este último foi foco deste estudo.

O processo de valoração é geralmente feito usando três abordagens princi-
pais com seus respectivos métodos: abordagem de custo, de mercado e de renda. 
As complexidades e razões para uso de alguns deles são variadas. 

É consenso entre os estudiosos do tema que não existe um método único 
que deva ser usado para avaliar todas as tecnologias, sendo recomendável pelos 
autores usar não apenas um método, mas confirmar os resultados por métodos 
alternativos.  

https://paperpile.com/c/G1a2OE/ZuddD
https://paperpile.com/c/G1a2OE/ENAIN
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O melhor método depende do contexto, objetivos da valoração, estágio da 
tecnologia e da experiência e qualidade técnica da equipe. Sendo assim cabe a 
cada empresa escolher sua própria maneira de avaliar seus ativos intangíveis, no 
entanto, falhas na valoração podem resultar num parecer equivocado quanto ao 
real potencial tecnológico e mercadológico, tornando a precificação equivocada 
e comprometendo a negociação futura.

Em resumo, as três abordagens de valoração e seus respectivos métodos de-
vem ser analisados para definir qual método deve ser usado, pois cada aborda-
gem e método têm especificações singulares, sendo que a valoração efetiva das 
patentes ainda representa um desafio importante para inventores e gerentes de 
Núcleos de Inovação Tecnológica.
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TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: UM ENFOQUE EM 
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE TECNOLOGIA E 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CIENTÍFICA

Andreiza Márcia Maia de Oliveira
Eliana Silva de Almeida

Cláudia Beatriz Lopes Almeida
Tatiane Luciano Balliano 

1. INTRODUÇÃO

A Transferência de Tecnologia (TT) apresenta-se como uma forma de introdu-
ção de Inovação dentro do ambiente empresarial. Neste contexto, a TT envolve 
tanto os contratos de fornecimento de Tecnologia como a Prestação de Serviços 
de Assistência Técnica e Científica, e garante um grande potencial para promo-
ção da inovação e competitividade a nível regional e nacional (BENNETT;VAIDYA, 
2005). 

Segundo Verbano e Venturtirini (2012), a TT consiste no processo relacionado 
ao uso da tecnologia, o know how, as instalações e experiência para um objetivo 
específico. Proença (1996) aponta que a incansável procura pelas inovações tec-
nológicas determina uma relação entre aqueles que desenvolvem e/ou possuem 
a tecnologia e aqueles que vão usa-las, onde essa relação é denominada “Trans-
ferência de Tecnologia”. 

Proença (1996) ainda acrescenta que a TT não se resume apenas ao produto 
tecnológico em si, mas também a outros fatores agregadores, abarcando o seu 
modo de utilização à organização do trabalho, incluindo a manutenção, o contro-
le de qualidade, a formação do pessoal e sua condição de vida no trabalho e fora 
dele (alojamento, transporte, alimentação, serviços de saúde, etc.). 

Por sua vez, o Fornecimento de Tecnologia e a Prestação de Serviços de As-
sistência Técnica e Científica (SAT) são direcionados à eficiência do uso das tec-
nologias contratadas, bem como a obtenção de conhecimentos oriundos destas 
(SANTOS et al, 2009). Para os autores, os contratos de Fornecimento de Tecnolo-
gia objetivam a aquisição de conhecimentos e de técnicas não amparados por 
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direitos de propriedade industrial, destinados à produção de bens industriais e 
serviços. 

A SAT já abrange os contratos ou faturas que definem as condições de obten-
ção de técnicas, métodos de planejamento e programação. Refere-se também 
as pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou prestação de serviços 
especializados quando relacionados à atividade fim da empresa, assim como os 
serviços prestados no exterior (INPI, 2018).  

Entre as atividades previstas nos contratos ou serviços, cita-se: encomenda 
de pesquisa; assistência técnica e científica; assessoria; consultoria; manutenção; 
suporte técnico; implantação de tecnologia, de programa de computador; treina-
mentos; hospedagem de site, de base de dados, de software. 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o resultado de uma pesquisa biblio-
gráfica acerca de uma das formas de Transferência de Tecnologia: Fornecimento de 
Tecnologia ou Fornecimento de “Know-how” e /ou Prestação de Serviços de Assis-
tência Técnica, bem como a percepção financeira destes tipos específicos de TT.

2. METODOLOGIA

A metodologia utilizada constou de duas fases: Fase 1 – Revisão Bibliográfica 
e a Fase 2– Mineração de Dados, objetivando verificar a contribuição financeira 
advinda deste tipo de TT.

Para revisão bibliográfica foram empregadas as bases de buscas: Web of Scien-
ce e Scopus utilizando o campo de busca simples, tanto em português quanto em 
inglês, concentrando-se em topic=TS (Web of Science) ou abstract (Scopus), fazen-
do uso dos strings a seguir na Tabela 1. 

Tabela 1. Strings utilizados na busca

STRING EM INGLÊS

Technology supply AND Know how

STRING EM PORTUGUÊS

Fornecimento de Tecnologia e “Know how”

Fonte: Autoria Própria. (2018).
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Este estudo delimitou que seriam analisados, quantitativamente, os trabalhos 
publicados entre os anos de 2013 e 2018, em todos os idiomas e em Tópico, se-
guindo o fluxo da revisão bibliográfica conforme Figura 1.

Esta extração de dados fundamentou, inclusive, a formação da malha teórica 
para realização dos estudos. 

Figura 1. Fluxo da Revisão Bibliográfica

 Fonte: Autoria Própria (2018).

Após a revisão bibliográfica, o site do Instituto Nacional de Propriedade Indus-
trial – INPI, foi utilizado para obtenção de dados acerca do resultado financeiro do 
FT e da assistência técnica com registros neste órgão governamental.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Na língua portuguesa não foram encontrados resultados, sendo encontrados 
resultados somente na língua inglesa. A Tabela 2 apresenta a quantidade de resul-
tados encontrados em ambas a bases.

Tabela 2 – Comparativo de resultados entre as bases.

WEB OF SCIENCE SCOPUS

159 177

Fonte: Dados extraídos da WOS e SCOPUS (2018).
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As Figuras 2 e 3 apresentam a quantidade de publicações distribuída nos úl-
timos cinco anos que envolvem o fornecimento de tecnologia, considerando a 
base de dados Scopus e Web of Science, respectivamente. 

Ao analisar a Tabela 01, verifica-se que o número de artigos e pesquisas den-
tro desta temática ainda é muito incipiente, contrapondo com a importância do 
assunto, uma vez que trata-se do tipo de TT que movimenta maiores somas de 
recursos, segundo dados do INPI (2017).

Figura 2. Quantidade de Publicações da SCOPUS.

Fonte: Dados coletados da SCOPUS(2018).

Os dados pesquisados mantêm-se em equilíbrio ao longo do período propos-
to pelo estudo, tendo sido o ano de 2017 o mais volumoso considerando a soma 
dos resultados nas duas bases, até o fechamento deste artigo. Ressalta-se que o 
ano 2018 apresenta dados referente aos três primeiros meses do ano. 
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Figura 3. Quantidade de Publicações da WEB OF SCIENCE.

Fonte: Dados coletados da Web of Science (2018).

Na Tabela 3, construída com dados extraídos da Web Of Science quanto à ori-
gem, depreende-se a informação de que nos países onde esta forma de transfe-
rência de tecnologia é muito difundida, a produção intelectual com esta temática 
se apresenta mais intensa, corroborando com a informação da Tabela 4, elabo-
rada a partir do relatório do INPI, onde figuram no ranking de maiores empresas 
cedentes de tecnologia empresas Japonesas, Americanas e Alemãs dentre outras.

Tabela 3. Resultados por Origem.

USA 36 22.642%

ENGLAND 17 10.692%

PEOPLES R CHINA 13 8.176%

AUSTRALIA 12 7.547%

GERMANY 11 6.918%

ITALY 10 6.289%

JAPAN 7 4.403%

SWITZERLAND 7 4.403%

SPAIN 6 3.774%

FINLAND 5 3.145%

Fonte: Extraído da base  Web of Science (2018).
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No Brasil, cabe ao INPI averbar os contratos de licença de patentes e de mar-
cas; fornecimento de tecnologia não patenteada (know-how); prestação de ser-
viços técnicos (quando houver efetiva transferência de tecnologia) e franquia. 
Também são registrados no INPI os acordos cujo objeto envolve a transmissão 
de conhecimentos não amparados por direitos de propriedade industrial, como 
os contratos de Fornecimento de Tecnologia, que reúnem o know how e segredos 
industriais, e dos contratos de Prestação de Serviços de Assistência Técnica, que 
são relacionados à elaboração de estudos e projetos e ao suporte técnico, neces-
sários à absorção da tecnologia.  

De acordo com o INPI (2017), no ranking das cedentes de tecnologia apre-
sentado na Tabela 4, destacam-se importantes empresas americanas, japonesas 
e alemãs como exemplo, a americana BURGER KING, as japonesas, HONDA, KO-
MATSU e TOYODA GOSEI e as alemãs MAHLE e ROBERT BOSCH, que atuam prin-
cipalmente na atividade industrial. Corroborando com o resultado das buscas 
descritas na Tabela 3.

Tabela 4. Ranking das maiores empresas cedentes de Tecnologia

Posição Nome QT   (2016) % total
1 HONDA 19 2,8%
2 BURGER KING 17 2,5%
3 MAHLE 15 2,2%
4 ROBERT BOSCH 12 1,7%
5 AISIN 9 1,3%
6 IAV 8 1,2%
6 KOMATSU 8 1,2%
8 RAMADA 6 0,9%
8 COCA-COLA 6 0,9%

10 KSB AKTIENGESELLSCHAFT 5 0,7%
11 TOYODA GOSEI 5 0,7%

Subtotal 110 16,0%
Total 686 100,0%

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v4.0. (2017).

No âmbito das empresas cessionárias de tecnologia destacam-se duas empre-
sas brasileiras com importante atuação internacional, a PETROBRAS e a EMBRAER, 
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liderando o ranking dos cessionários de tecnologia em 2016, com 32 e 31contra-
tos, respectivamente, conforme apresentado na Tabela 5.

Tabela 5. Ranking das maiores empresas cessionárias de Tecnologia.

Posição Nome QT(2016) % total
1 PETROBRAS 32 4,7%
2 EMBRAER 31 4,5%
3 VOLKSWAGEN DO BRASIL 22 3,2%
4 VALE 16 2,3%
5 MAHLEMETAL LEVE 16 2,3%
6 MOTO HONDA DA AMAZONIA 13 1,9%
7 ROBERT BOSCH 11 1,6%
8 ARCELORMITTAL BRASIL 9 1,3%
9 BRASKEM 9 1,3%

10 ADISER COMÉRCIO DE ALIMENTOS 8 1,2%
11 KOMATSU DO BRASIL 8 1,2%

SUBTOTAL 175 25,5%
TOTAL 686 100,0%

Fonte: INPI, Assessoria de Assuntos Econômicos, BADEPI v4.0. (2017).

A Figura 4 apresenta graficamente as receitas associadas aos royalties e a pres-
tação de serviços de assistência técnica extraídas do INPI.  

Figura 4. Receita de Royalties e Assistência Técnica

Fonte:  Dados extraídos do INPI (2018).
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Observa-se que os serviços de assistência técnica são os responsáveis por mais 
de 50% das receitas vindas de royalties. Vale salientar que, ao tratar da Prestação 
de Serviços visando à inovação, este difere do Acordo de Parceria. Na Prestação 
de Serviços há uma encomenda de atividade face aos recursos humanos que a 
empresa possui, enquanto que no Acordo de Parceria há uma alocação de dife-
rentes recursos para se alcançar um resultado almejado na definição do Plano de 
Trabalho da Pesquisa. Pondera-se ainda que o contrato de Prestação de Serviços 
é uma espécie contratual que pode estar relacionado tanto à solução de uma 
demanda pontual ou que pode visar à inovação.

4 CONCLUSÕES

Os resultados obtidos nesta pesquisa indicam que ainda se faz necessário 
uma estrutura bem regulamentada, para um retorno eficaz com o Fornecimento 
de Tecnologia e Assistência Técnica. As empresas em geral vêm se estruturando 
ao longo dos anos para buscar retorno financeiro neste setor. 

Ao considerar a Academia, Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), as quais 
possuem um capital humano com alto nível intelectual, estas ainda carecem de nor-
mas e regulamentos que permitam não apenas proteger, mas divulgar e fazer che-
gar  a sociedade todo o conhecimento gerado, principalmente no que diz respeito a 
questão aqui tratada, que é a Transferência de Tecnologia, através do Fornecimento 
de Tecnologia ou da Prestação de Serviços de Assistência Técnica e Científica (SAT).  
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MARAGOGIPINHO: INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 
EM DEFESA DO ARTESANATO LOCAL E SEU 

DESENVOLVIMENTO

Angela Machado Rocha
 Rafael de Lira Mansur Coury

1. INTRODUÇÃO

A importância da Indicação Geográfica vem ganhando destaque cada vez 
maior no Brasil, conforme o avanço da política de reconhecimento do saber fazer 
que vem se aprimorando e mostrando resultados importantes, principalmente 
quando o assunto recai sobre comunidades com pouca ou nenhuma instrução 
acerca do desenvolvimento que a Indicação Geográfica (IG) pode proporcionar: 

Conquanto, as IGs são um meio eficaz para identificar e assegurar 
a qualidade de um produto elaborado em um território, região ou 
localidade com características específicas, homogêneas e bem de-
marcadas, com o objetivo de garantir sua procedência e, o mais im-
portante, firmar a relação de confiança que se estabelece entre o 
consumidor, o produtor e o seu local de produção (CALDAS, 2013, 
p.137 e 138). 

Segundo a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), a IG é 
conferido a produtos ou serviços que são característicos do seu local de origem, 
o que lhes atribui reputação, valor intrínseco e identidade própria, além de distin-
gui-los em relação aos seus similares disponíveis no mercado.

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial - 9.279/96, nos Artigos 177 e 178, 
estabelece duas espécies de Indicação Geográfica, a Indicação de Procedência 
(IP) e Denominação de Origem (DO), que podem ser solicitados ao Instituto Na-
cional de Propriedade Industrial - INPI, com implicações e consequências jurídicas 
e econômicas diferentes.
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Embora a atual definição de IG é baseada na Lei nº 9.279, D´Alexandria, 2015 
afirma a importância da Constituição de 1988 na elaboração do conceito de pa-
trimônio.

Hoje, está em vigência a Lei nº. 9.279, de 14 de maio de 1996, na qual se ex-

põe de forma mais clara o conceito de Indicação Geográfica. Destaca-se a 

instrução normativa nº25 de 21 de agosto de 2013 que estabelece os regis-

tros das IGs no INPI. Apesar de esse conceito ter sido, de fato, determinado 

a partir de 1994, com a incorporação dos resultados da rodada do Uruguai 

à legislação brasileira, há de se ressaltar a importância da Constituição de 

1988, na qual o conceito de patrimônio foi ampliado, deixando de se referir 

somente ao patrimônio material e passando a englobar também o imate-

rial. (D’ALEXANDRIA, 2015)

Ainda para D’Alexandria, 2015 outro fato relevante para a construção e fortale-
cimento da definição de IG foi o reconhecimento de cachaça pela OMPI.

Outro fato relevante para fortalecimento do conceito de IG foi o reconhe-

cimento da cachaça pela OMPI e pelos demais países do mundo como um 

produto genuinamente brasileiro, diferenciando-se das demais bebidas la-

tino americanas, como a tequila, do México, o rum de Cuba. 

Este reconhecimento da cachaça possibilitou um produto genuinamente bra-

sileiro possuir reconhecimento internacionalmente, enaltecendo suas caracte-

rísticas, sua origem, a forma de que é feito o produto. (D’ALEXANDRIA,2015).

As IGs podem ser divididas em duas modalidades: aquelas que se referem à 
Indicação de Procedência (IP), e àquelas que dizem respeito à Denominação de 
Origem (DO). Em relação à primeira, a Lei nº 9.279/96 define Indicação de Proce-
dência, no artigo 177, como:

Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cida-

de, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido 

como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto 

ou de prestação de determinado serviço (BRASIL, 1996).
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Essa mesma Lei define em seu art. 178 a Denominação de Origem enquanto: 

Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, 

região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço 

cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente 

ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos (BRASIL, 1996).

O INPI, também, através da Instrução Normativa nº 25/2013 estabelece as con-
dições para o Registro das Indicações Geográficas:

I - o nome geográfico; II - a descrição do produto ou serviço; III – instru-

mento hábil a comprovar a legitimidade do requerente, na forma do art. 

5º; IV – regulamento de uso do nome geográfico. V – instrumento oficial 

que delimita a área geográfica; VI - documentos que comprovem ter o 

nome geográfico se tornado conhecido como centro de extração, produ-

ção ou fabricação do produto ou de prestação de serviço; VII - documento 

que comprove a existência de uma estrutura de controle sobre os produ-

tores ou prestadores de serviços que tenham o direito ao uso exclusivo 

da Indicação de Procedência, bem como sobre o produto ou a prestação 

do serviço distinguido com a Indicação de Procedência; VIII - documento 

que comprove estarem os produtores ou prestadores de serviços esta-

belecidos na área geográfica demarcada e exercendo, efetivamente, as 

atividades de produção ou prestação do serviço. Considera-se indicação 

de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade 

de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extra-

ção, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de 

determinado serviço (BRASIL, 1994).

Dito isso, temos uma exemplificação clara que podemos tratar ao mesmo tem-
po do desenvolvimento mercadológico, mas fortalecer as relações entre o produ-
tor, seus habitantes e o consumidor final. Sobre o desenvolvimento econômico: 

jamais pode ser confundido com crescimento econômico [...] porque os 

frutos dessa expansão nem sempre beneficiam a economia como um todo 
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e o conjunto da população. Mesmo que a economia cresça a taxas relati-

vamente elevadas, o desemprego pode não estar diminuindo na rapidez 

necessária, tendo em vista a tendência contemporânea de robotização do 

processo produtivo. (SOUZA, 1999, p. 3).  

Evidentemente que o desenvolvimento econômico abrirá uma série de opor-
tunidades para ajudar o enriquecimento, este não necessariamente financeiro, 
mas que permitirá o avanço local em diversos aspectos como social e político.

2 MARAGOGIPINHO: ARTESANATO, DESENVOLVIMENTO E HISTÓRIA

O distrito de Maragogipinho, do município de Aratuípe, na Bahia, já aparece 
citado nos registros históricos do século XVIII, sendo habitada primitivamente pe-
los índios aimorés, apesar de sua formação administrativa ter acontecido entre os 
anos de 1936 e 1937. 

“No século XVI, deu-se a primeira penetração no território, atribuída por his-
toriadores a Paulo Argolo de Menezes, portador de carta de sesmaria, concedida 
pelo Governo de Portugal. Paulo Argolo fundou o aldeamento” (IBGE cidades).  
Sobre a formação do distrito e a história do artesanato:

Descendo o rio desde Nazaré, encontra-se à direita o canal que conduz ao 

Rio D’Aldeia, e antes a industriosa povoação de Maragogipinho, cheia de 

olarias, onde se fabricam as melhores vasilhas de barro de nosso mercado, 

como sejam: potes, talhas, bilhas, moringas, quartinhas, copos, panelas, ca-

borés, etc., etc., especialmente as talhas de encomenda, pintadas e esculpi-

das, que são verdadeiros primores de arte. Escusa dizer que esse vasilhame, 

não vidrado, nos faculta as melhores resfriadeiras até hoje conhecidas”. (PE-

REIRA, 1957, p. 58). 
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Figura 1. Esquema da formação do distrito de Maragogipinho

Fonte: Iaçanã Simões (2015)

O próprio processo de formação administrativo do distrito de Maragogipinho 
aliado ao processo de ocupação da região fortalece seu histórico e encaminha o 
título de maior polo ceramista da América Latina, tal reconhecimento ocorreu de 
forma oficial no ano de 2004 quando foi concedida uma menção honrosa no Prê-
mio UNESCO de Artesanato para a América Latina e Caribe. Tal fator impulsionou 
ainda mais a construção dos processos para obtenção da Indicação Geográfica do 
artesanato de Maragogipinho que a Associação de Auxílio Mútuo dos Oleiros de 
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Maragogipinho (Amom), em parceria com a Universidade Federal da Bahia atra-
vés do acordo de cooperação técnica assinado com SETRE (Secretaria de Traba-
lho, Emprego, Renda e Esporte) deverão fornecer os subsídios necessários para o 
êxito deste projeto. Importante destacar o papel da Amom neste processo, pois 
será ela a responsável pelo pedido formal junto ao INPI, uma vez que a Indicação 
Geográfica é um pedido coletivo e no caso especifico será representado pela As-
sociação dos Moradores e Oleiros de Maragogipinho.

É evidente a relação adquirida do distrito com a atividade ceramista e Almeida 
nos explica essa relação de forma clara mesmo não citando o distrito especifica-
mente. A cerâmica é, em seu conjunto, uma manifestação ou expressão cultural e 
artística importante, pois significa um forte instrumento estratégico de desenvol-
vimento. Conforme aponta Almeida (1980), nesta forma de expressão, também, 
“se guarda a história mais antiga dos homens, a história do mundo, feita pelas 
mãos, o aparecer-mundo pela plasmação dos elementos” (ALMEIDA, 1980, p. 54).

Almeida ainda nos brindará sobre a atuação dos artistas conhecidos como 
ceramista popular e sua construção do seu próprio saber. Ele não depende dos 
recursos mais sofisticados da tecnologia: tem a sua própria sabedoria e perfeição. 
Para Almeida, 22 [...] a sua relação visceral com o mundo que o rodeia torna-o 
parte viva do seu ambiente. Sem frequentar academias, ele mesmo forma o seu 
gosto e sensibilidade pelo labor das mãos. (ALMEIDA, 1980, p. 55) um sistema 
econômico moderno. (CHENERY, 1981, p. 9 apud SOUZA, 1999, p. 21).

A relação entre a arte ceramista e Maragogipinho fica ainda mais evidenciada 
quando entramos na história do artesão. A atividade artesã e, sobretudo a pro-
fissão artesão ceramista data dos séculos XII e XIII onde o poder da igreja está 
evidenciado e os profissionais citados estão a pleno serviço da instituição religio-
sa. A partir do século XIV temos o desenvolvimento dos centros urbanos o que 
passa a prestigiar os ceramistas não somente dentro das igrejas, mas, por todos 
os lugares.

Sobre atuação da população local na atividade cerâmica têm-se crônicas do 
século XVIII, se encontram depoimentos sobre a importância da atividade oleira 
em Maragogipinho:

Todas as evidências levam a acreditar que algumas das povoações existen-

tes no Vale do Rio Jaguaripe são bem antigas, eram aldeias onde popula-
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ções indígenas uniram-se a remanescentes de quilombos, na busca de con-

dições favoráveis para a sobrevivência. Os índios já produziam a cerâmica 

na sua atividade cotidiana.  (COIMBRA, 1980, p.131).   

Ou seja, a atividade ceramista em Maragogipinho irá anteceder em alguns as-
pectos a própria história do distrito conforme Pereira (1957, p.12) afirma que os 
colonizadores, ao fundarem as primeiras olarias do Brasil, nada de novo trouxe-
ram para a Terra. A tradição de trabalho no barro já se encontrava firmada entre 
os indígenas muito antes de os portugueses aqui chegarem. Seguindo a ideia de 
Pereira temos que:

neste caso os indígenas, já dominavam e trabalhavam com o artesanato. 

Juntam-se ainda os “descendentes dos imigrantes da península ibérica, 

ceramistas que possuíam indústrias de louças e tijolos na vizinha cidade 

de Jaguaripe e entraram em decadência por conta de, entre outros fato-

res, problemas com o fisco”. Foi em Maragogipinho que se confeccionou a 

louça artística e utilitária que a população açucareira consumia” (IAÇANÃ 

SIMÕES, 2015).

 
Desde já é possível identificar esses profissionais já detém conhecimentos 

científicos, ou seja, já são dotados de o saber fazer perpassados de várias gera-
ções. Voltando ao caso específico de Maragogipinho: 

é um distrito que pertence ao município de Aratuípe.  Concentra a maior 

expressão produtiva de cerâmica, em termos de quantidade, caracterizan-

do-se como o principal polo produtor do estado da Bahia. A forte expres-

são da cerâmica da região encontra-se tradicionalmente na chamada “lou-

ça de barro” e em objetos decorativos. Diferente das outras comunidades 

ceramistas do estado, sua principal forma de modelagem é desenvolvida 

em tornos artesanais, dando origem a potes, porrões, quartinhas, talhas, 

moringas, bilhas, panelas e etc.  (IAÇANÃ SIMÕES, 2015). 



110  PROPRIEDADE INTELECTUAL E GESTÃO DE TECNOLOGIAS

3 CONCLUSÃO

A necessidade de expressão permite ao homem não apenas manifestar seus 
desejos e sonhos, mas, também, garantir sua sobrevivência. Contribuiu e contri-
bui, até hoje: primeiro, como uma forma de valorização da identidade cultural e 
segundo, como geração de emprego e renda. Dentro do universo da arte e cul-
tura popular brasileira, a cerâmica feita de barro ganha destaque, pois constitui 
uma técnica milenar, que envolve o trabalho de comunidades tradicionais. Tem-
-se ainda na possibilidade da Indicação Geográfica do artesanato de Maragogipi-
nho a oportunidade de desenvolvimento de politicas públicas voltadas a melhor 
vivência dos seus moradores, artesão e de toda a comunidade que estando ou 
não envolvida diretamente nesta produção poderá colher os frutos da Indicação 
Geográfica.
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GESTÃO 
INOVADORA E 

EMPREENDEDORISMO





A INOVAÇÃO COMO VANTAGEM COMPETITIVA NAS 
EMPRESAS

Ricardo Tadeu Soares Santos
Iracema M. de Aragão Gomes 

1 INTRODUÇÃO

Com o advento da globalização, tornou-se notório o acirrado e constante 
crescimento do cenário competitivo, direcionando as empresas na busca por um 
caminho que as diferencie pelo seu perfil estratégico. A observância do cenário 
externo é um dos fatores para obtenção do sucesso de determinada corporação, 
entretanto, antes de traçar qualquer paralelo ou atribuir novas ferramentas para 
adequação de sua estratégia, é fundamental observar os aspectos da competição 
que compõe seu todo, isto é, a economia a tecnologia e a política.

Todavia, para que uma empresa de grande ou pequeno porte se mantenha 
em bases sólidas no mercado globalizado, é necessário que hajao investimento 
em novas tecnologias, pois o mercado as oferece por um preço que seus concor-
rentes também poderão pagar. A inovação é também um diferencial no mercado 
acirradamente competitivo.

A vantagem competitiva pode ser alcançada por uma empresa de maior porte 
e patrimônio. No entanto, se ela não se adequar em utilizar ferramentas tecnoló-
gicas que consigam combinar seu conhecimento com o uso destas, terá maior 
probabilidade de estagnação. É necessário pensar o novo, algo que ainda não 
foi concebido, um novo caminho ou uma solução, e então empregá-lo em seus 
produtos ou serviços.

Esta pesquisa teve como objetivo analisar as inovações implantadas por em-
presas Sergipanas de pequeno e médio porte, e mensurar como tal inovação 
influencia na vantagem competitiva dessas empresas no mercado Sergipano. 
Sendo importante ressaltar, que o estado de Sergipe é uma das 27 unidades fede-
rativas do Brasil, situado na Região Nordeste e segundo dados do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística – IBGE tinha em 2015, uma população de 2.242.937 
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pessoas. Por fim, em termos metodológicos a abordagem do estudo foi descritiva 
do tipo qualitativa com utilização do método de múltiplos casos.

2 INOVAÇÃO: CONCEITOS E ABORDAGENS

A inovação para a competitividade das empresas se tornou tema relevante de-
vido aos trabalhos iniciais de Schumpeter (1949). Desde então estudos vêm sen-
do realizados para a obtenção e compreensão dos fatores que direcionam empre-
sas para as mudanças tecnológicas em seus setores produtivos. Para Schumpeter 
(1982) a inovação foi inicialmente classificada como uma ‘destruição criativa’ que 
pode ser entendida também como o melhoramento de produtos existentes, nos 
processos de fabricação, nos processos organizacionais e em outros fatores para 
criação de novas oportunidades.

De acordo com Tether (2003), uma constante a ser desmitificada é a relação 
que o senso comum estabelece entre a inovação como sendo sinônimo de inven-
ção, entretanto, se faz necessário estabelecer a distinção entre esses dois termos. 
Enquanto as invenções estão ligadas a descobertas de tecnologias, patentes ou 
fórmulas, a inovação está atrelada a viabilidade. Sendo assim, inovar não é ne-
cessariamente melhorar ou expandir o que já existe, se este não criar uma nova 
proposta de valor.

3 COMPETITIVIDADE E INOVAÇÃO

A habilidade que determinada sociedade detém para gerar suas riquezas está 
sensivelmente atrelada à sua capacidade de inovar de forma sistemática. A ino-
vação ao longo do tempo se tornou a ferramenta chave da competitividade das 
organizações e dos países. Para uma melhor compreensão da relação existente 
entre competitividade e inovação, se faz necessário uma abordagem acerca dos 
conceitos da competitividade e suas possíveis estratégias e capacidades organi-
zacionais que permeiam a mesma.

Como premissa fundamental da abordagem proposta no parágrafo anterior 
da relação entre competitividade e inovação, está a teoria do ResourceBasedView 
(RBV), que primeiramente consiste na caracterização e a estratégia de uso dos 
fatores geradores da vantagem competitiva e em segundo plano, no uso da ca-
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pacidade dinâmica de absorção tecnológica como base à diferenciação Peteraf& 
Barney (2003).

Desse modo, se obtém a vantagem competitiva gradualmente quando a ex-
tensão do valor percebido pelos clientes ou mesmo quando a redução dos custos 
de produção diferencia-se sistematicamente em relação aos demais concorren-
tes. Em torno desse processo econômico, a chamada inovação tecnológica é en-
tendida como fator preponderante para o sucesso de determinada empresa no 
seu setor ou mesmo na sua indústria de atuação, seja na busca para obtenção de 
eficiência em termos custo para com a manutenção do valor percebido, seja em 
termos de diferenciação de seus produtos e serviços na ampliação do valor per-
cebido e do (WTP) citado na figura abaixo.

Figura 1.  Criação de valor econômico e vantagem competitiva 

Fonte: Peteraf& Barney; pag. 314 (2003).

De acordo com Barney & Clark (2007), atrelado a esse conceito existe também 
o modelo de análise Valor (V), Raridade (R), Imitabilidade (I) e capacidade orga-
nizacional de explorar os seus recursos (O) chamado de VRIO, que tem por fina-
lidade analisar os diferentes recursos de uma organização, citados no parágrafo 
anterior, quanto à sua capacidade de gerar vantagem competitiva. Dessa forma, 
todo recurso é analisado quanto ao seu Valor (V), Raridade (R), Imitabilidade (I) e 
capacidade organizacional de explorar os seus recursos (O). 
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Esse conceito também foi legitimado por Barney &Hesterly (2007), alegando 
de forma categórica que, sob a perspectiva da RBV, todo ativo tangível e intangí-
vel que a empresa detém e que pode ser necessariamente utilizado para criação 
ou até mesmo para uma implementação de estratégias é um recurso. Partindo 
desse pressuposto os recursos de determinada empresa podem ser classificados 
em quatro grupos independentes entre si, que são: os recursos financeiros, físi-
cos, humanos e organizacionais (atributos do grupo).

A inovação está sensivelmente atrelada à capacidade essencial de atuação 
competitiva, o que provocou a necessidade de renovação constante por parte 
das empresas em meio às rápidas mudanças no ambiente, como aponta Ches-
brough (2010). Utilizando-se desse artifício como forma de acompanhar as trans-
formações do mercado, as organizações optam por inovar e criam meios de man-
ter um processo de inovação contínuo, caracterizado, conforme Weerawardena 
e Mavondo (2011), como um conjunto de práticas contínuas e integradas, que 
são pensadas e desenvolvidas mediante esforço organizacional para identificar e 
explorar oportunidades que permitam melhores resultados.

Essas oportunidades demandam um conjunto de atividades inovadoras que 
faça a junção da criatividade organizacional, criação e entrega de produtos/serviços/
processos, gestão de recursos, estratégias para clientes, a fim de possibilitar práticas 
coordenadas de criação de uma ideia, avaliação, aceitação, adoção, difusão e comer-
cialização (ALSAATY, 2011). Segundo Roper e Arvanitiz (2012), o processo de inovação 
está envolto de nuances que requerem muito mais do que o desenvolvimento de 
produtos e serviços, envolve também a exploração de oportunidades específicas.

A inovação também pode ser entendida a partir de um processo dinâmico 
através do qual uma nova ideia, um novo conhecimento é implementado para 
criar novo e significativo valor para a sociedade. Entretanto, inovar não é neces-
sariamente melhorar o que já existe nem expandi-lo, se este não criar uma nova 
proposta de valor.

4. EVOLUÇÃO E DESAFIOS DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
(MPES) INOVADORAS

Por mais que os ganhos de produtividade e qualidade já estejam atrelados ao 
dia a dia das empresas, naquelas que estão classificadas como sendo de pequeno 
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porte, a inovação se faz de forma diferente. Não é suficiente apenas aplicar os 
modelos clássicos de processos endógenos de desenvolvimento e absorção de 
tecnologia para se ter capacidade inovativa. A inovação nas pequenas empresas 
envolve parceria e atitude de evolução contínua.

Forsman (2011) conceitua que há competência para o desenvolvimento da 
inovação nas micro e pequenas empresas, e legitima que padrões estabelecidos 
por elas no que tange a inovação, devem ser mais explorados e incentivados. Sen-
do assim, de maneira natural elas realizarão melhorias em seus processos e práti-
cas, caminhando para a inovação em parceria com seus clientes e fornecedores.

As MPEs contam com apoio governamental, no que tange incentivos tribu-
tários, mas essencialmente a inovação se destaca junto ao parceiro principal de-
las: o SEBRAE, tendo como premissa acerca desse assunto, sua ação estratégica. 
Prioridade que se comprova pelo alto investimento técnico e orçamentário em 
inovação pela instituição e que tem sido a regra dos últimos anos(BRASIL, 2006; 
SEBRAE, 2014).

Seguindo essa linha de pensamento, Jong e Marsili (2006) ressaltam que ape-
nasum terço das MPEs se preocupam com a realização de um elaborado plane-
jamento formal direcionado à inovação e que 50% dessas MPEs reservam parte 
do seu orçamento para esta finalidade. Dessa forma os autores confirmam que 
a inovação nas MPEs pode ser constatada por práticas e não por processos bem 
definidos que necessitem de grandes investimentos em Pesquisa e Desenvolvi-
mento (P&D).

Partindo desse pressuposto no que tange o processo de inovação nas MPEs, 
Vasconcellos e Marx (2011) constataram como fases desse processo: a investiga-
ção inicial, que está atrelada ao desenvolvimento preliminar da ideia; um detalha-
mento inicial acerca do mercado e após isso a elaboração imediata do plano de 
negócios, que dará o norte a que se propõe a empresa; a captação de recursos e 
subsídios de qualquer espécie que leve a contribuir para concretizar essa inova-
ção; após isto, é hora do desenvolvimento propriamente dito da inovação, que se 
conclui na viabilização dessa ideia; e por fim é hora da apreciação por parte do 
mercado consumidor, ou seja, homologar e validar a inovação, de maneira empí-
rica, no que tange produto, serviço ou prática desenvolvida.

Em contribuição com o supracitado, e segundo linha de pensamento de Ro-
bertson, Casali e Jacobson (2012), para se criar uma conexão entre o ambiente 
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inovador integrado e dinâmico para as MPEs, se faz necessário primeiramente 
que haja mudanças em seu método, entendendo que o método é o responsável 
pelas mudanças que possam vir a afetar a concepção da ideia, o seu desenvol-
vimento e lançamento como inovação propriamente dita. Diante disto, pode-se 
concluir que há potencial competitivo nesses empreendimentos, de modo que 
estes possam vir a ser otimizados através de práticas que permitam às MPEs, ino-
var constantemente de maneira competitiva.

Conclui-se que a gestão da inovação se apresenta como experimentação es-
tratégica atrelando ferramentas, métodos e decisões de risco que venham a im-
pactar de forma positiva gerando um feedback, no que tange a suas competên-
cias e seu mercado consumidor. As MPEs devem ter como premissa fundamental 
para sua sobrevivência, desenvolver atividades relacionadas com a introdução de 
novos produtos diferenciados, ampliar sua linha produtiva, desenvolver e imple-
mentar novas estratégias para aumentar sua fatia de mercado, e identificar novas 
fontes de recursos. Estes são descritos segundo Vasconcelos e Marx (2011) de-
senvolvendo um novo meio para comercializar como o e-commerce, e franquias 
também são muito utilizadas. Para esses autores tais modelos são considerados 
uma inovação na gestão das MPEs.

5. METODOLOGIA

Esta pesquisa é considerada descritiva; sendo utilizado o método de estudo 
múltiplo de casos, de acordo com Yin (2015) o mesmo se propõe à uma investiga-
ção empírica que investiga um fenômeno em seu contexto da vida real. Das fon-
tes de evidências proposta por Yin (2015) foi escolhida a entrevista, levando-se 
em consideração para a escolha desta os seguintes critérios: Disponibilidade de 
tempo dos gestores; Possibilidade de acesso ao ambiente gerador de inovação; 
Entrevistar o gestor em seu ambiente quotidiano; possibilidade de depoimentos 
internos acerca da inovação na empresa.

Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um roteiro de entrevista 
composto por 11 questões com escala Likert (Quadro 1) abaixo:
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Quadro 1. Notas do roteiro de entrevista da Inovação como Vantagem Compe-
titiva.

Notas Critérios

0 Não apresentou nenhum tipo de inovação em produto/processo.

1 Apresentou evidências informais, que buscam inovação em processos.

2 Apresentou evidências formais que buscam inovação com prazo estabelecido, mediante 
planejamento.

3
Apresentou evidências formais atualmente utilizadas na obtenção de inovação em pro-
duto/processo que resultam em vantagem competitiva.

4 Apresentou evidências quantitativas formais já disponíveis ao mercado consumidor, de-
correntes de inovação em produto/processo.

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)

A fim de preservar a imagem e por razões de sigilo as empresas foram denomi-
nadas por letras A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Dado o exposto, os dados extraídos por 
meio das entrevistas foram tabulados e analisados utilizando-se do software Mi-
crosoft Excel 2010, licenciado pela Universidade UFS. No que tange o tratamento 
dos dados coletados nas entrevistas foi estabelecido o seguinte procedimento de 
análise de conteúdo descrito, conforme Bardin (1977), que tem por finalidade de-
terminar os documentos que serão tratados e analisados, visando evidenciar in-
dicadores que legitimem a interpretação final. Na pesquisa também foi utilizada o 
mecanismo de observação participante; ou seja, o pesquisador participou de en-
contros em algumas empresas, durante estes, foi possível observar o quotidiano 
e comportamento de alguns gestores/empresários e colaboradores da empresa.

6 ANÁLISE DOS CASOS

A empresa A atua no ramo de produção e distribuição de vasilhames com 
água mineral engarrafada no Estado de Sergipe e circunvizinhos, segundo roteiro 
e apresentação de evidências formais houve aumento no mix de produtos com 
a inserção de mais 3 produtos relacionados a área de bebidas, os mecanismos 
utilizados foram parcerias com empresas de franquias segundo informado em 
roteiro, com investimento efetuado em cerca de 10 milhões no ano de 2014. A 
empresa segue em crescente ascensão no mercado Sergipano, distribuindo seus 
produtos também nos Estados da Bahia e Alagoas.
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A empresa B atua no segmento de fiação e tecelagem, presente no Estado há 
algumas décadas, a mesma dispõe de incentivos fiscais, devido à sua capacidade 
de geração de empregos diretos, com uma participação de mercado de 25% no 
Estado de Sergipe, a mesma está em constante busca de novos processos que 
otimizem e adequem sua produção no intuito de obter vantagem competitiva 
frente às importações Chinesas.

A empresa C atua no ramo de tecelagem, apesar de se tratar de uma média 
empresa devido ao seu quadro funcional, nesse segmento ela atua como coad-
juvante em sua pequena linha produção, tendo uma participação de mercado 
muito pequena, uma vez que as indústrias têxteis citadas anteriormente atuam 
como dominantes; Ficou constatado em roteiro que a mesma não dispõe de pes-
soal para desenvolvimento de produtos/processos inovadores para a obtenção 
de vantagem competitiva.

A D é uma empresa que atua no ramo de transportadora, com sua matriz es-
tabelecida em Sergipe, a supracitada possui filiais em Goiás, Tubarão, e interior de 
São Paulo, ficou caracterizado em roteiro que seu potencial inovador é limitado, 
uma vez que não há uma preocupação no desenvolvimento de novos processos 
para otimização do serviço prestado.A Gerência informou em roteiro que não dis-
põe de recursos e unidade de treinamento adequada para o desenvolvimento 
de processos inovadores, mas apresentou evidências informais que: “no futuro 
projeta investimentos para esse fim, uma vez que a sobrevivência de seu negócio 
depende de competitividade perante a concorrência” argumenta.

A empresa E conta com 5 unidades, dois vendedores em cada loja e mais 5 cos-
tureiras produzindo peças com sua marca registrada, com planos para expansão.

A empresa F atua no segmento de revenda e distribuição de gêneros alimen-
tícios. Também desenvolve produtos de forma indireta, isto é, os produtos que 
levam o seu nome fantasia são fabricados por empresas terceirizadas mediante 
contrato pré-estabelecido. Fica a cargo da empresa apenas a logística e distribui-
ção, dessa forma ela consegue otimizar seu investimento e dispor de um Market 
Share de aproximadamente 60% no Estado de Sergipe.

A empresa G atua no ramo de tecelagem no Estado de Sergipe há mais de 
nove décadas, recentemente efetuou investimento em seu setor de produção, 
mais especificamente em sua tecelagem, renovando todo o seu equipamento 
já automatizado, por tecnologia de ponta no intuito de desenvolver vantagem 
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competitiva através de processos mais céleres e menos onerosos na produção 
evitando possíveis gargalos. O investimento efetuado visa também aumentar a 
participação de mercado da empresa frente aos concorrentes internos como tam-
bém em relação às importações cada vez mais dominantes por parte da China 
nesse segmento.

A empresa H atua no ramo da construção civil, apesar de seu quadro funcional 
caracterizá-la como média empresa, a mesma não dispõe de produtos/processos 
inovadores em seu perfil, ficou caracterizado em entrevista que devido ao grande 
número de empresas em seu ramo de atuação, a mesma não consegue estabe-
lecer vantagem competitiva frente a seus concorrentes diretos, uma vez que não 
dispõe de incentivos fiscais nem reservas financeiras para contratação de equipe 
para atuar de dentro da empresa com pesquisa e desenvolvimento de novos pro-
dutos/processos.

A empresa I atua no ramo de distribuição de fármacos, sendo assim seu in-
vestimento relacionado a inovação está atrelado às decisões de sua matriz, os 
processos inovadores estão vinculados à logística, e são desenvolvidos em suas 
unidades de CD (Centros de Distribuição) geralmente com a implantação de algu-
ma tecnologia relacionada à automação.

A crescente participação de mercado da empresa J se dá pelo fato de escassez 
de concorrência no Estado, uma vez que não existem concorrentes diretos no seu 
segmento produzindo de dentro do Estado. 

A empresa J atua no ramo de confecções, ela está caracterizada como o típi-
co negócio empreendedor que expandiu; a mesma iniciou suas atividades como 
uma revendedora de produtos de confecção, o empreendedor analisando o po-
tencial do ramo de atuação decidiu por investir em produção própria; após plano 
de negócios previamente elaborado houve investimento em mão de obra e equi-
pamentos para desenvolvimento de uma marca registrada e produtos derivados 
desta marca.

Pode-se entender que as empresas detentoras de maior estrutura e investimen-
to no que tange financiamento para P&D, estão mais bem colocadas em graduação 
de notas segundo o arquétipo das 8 dimensões de Scherer e Carlomagno (2009); 
entretanto algumas empresas de menor quadro funcional analisadas nesta pesqui-
sa mostraram bastante esforço para a inovação de processos em seu quotidiano. A 
empresa H tirou nota 1 em processo, possivelmente, porque dispõe de um quadro 
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de funcionários muito maior, entretanto mão de obra pouco qualificada, e distante 
da liderança. O que acarreta em apenas se manter no mercado aparentemente sem 
nenhum plano estratégico para obtenção de inovação ou vantagem competitiva. 
Vale salientar o caso de empreendedorismo da empresa E, que viabilizou através 
de elaborado plano de negócio o desenvolvimento de uma linha de produtos de 
confecção, gerando vantagem competitiva por meio da inovação de sua marca re-
gistrada, o que resultou na geração de 18 empregos diretos em cinco unidades.

Quadro 2. Premissas fundamentais da gestão da inovação

Princípio Mecanismo
Estratégia Objetivos quanto à inovação explícitos na estratégia
Liderança Apoio e incentivo dos líderes à inovação
Relacionamento Rede de relacionamento com universidades e outros atores para a inovação
Cultura Elementos da cultura que favorecem a inovação
Pessoas Competências e habilidades dedicadas à inovação
Estrutura Quanto à flexibilidade da hierarquia
Processos Existência de mecanismos formais de inovação
Financiamento Capacidade de captação de recursos financeiros para a inovação

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) com base nos autores supracitados

Quanto aos resultados dos dados coletados sobre o perfil da inovação das 
empresas pesquisadas, foi feita uma análise dos mecanismos utilizados para a 
obtenção de inovação em produtos/processos, com a aplicação da escala Likert. 
O Quadro 2 elenca as oito dimensões da inovação definidas por Scherer e Carlo-
magno (2009), que serviu de base para elaboração do roteiro aplicado.

Quadro 3. Resumo

Dimensões Empresas
- A B C D E F G H I J

Estratégia X X • • X X X • X X
Liderança • •   • • • • • • •
Relacionamento • • • • • • • • • •
Cultura • • • • • • • • • •
Pessoas • • • • • • • • • •
Estrutura X • • • X X X • X X
Processos X X • • • • X • • X
Financiamento X X • • X X X • X X

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)



Gestão Inovadora e Empreendedorismo   125

Conforme a adequação do arquétipo de 8 dimensões da inovação segundo 
Scherer e Carlomagno (2009), pôde-se verificar que, dentre as 10 empresas anali-
sadas nessa pesquisa, 3 fatores se destacaram como primordiais para a obtenção 
de sucesso na busca por vantagem competitiva através da inovação, são eles: es-
tratégia, estrutura e financiamento (Quadro 3). A necessidade em inovar produ-
tos/processos pode ser avaliada como relevante proposta que garanta de forma 
prática, o aumento em participação de mercado, vendas e feedback positivo por 
parte dos seus clientes e parceiros.

7. CONCLUSÃO

Entende-se, então, que empresas de pequeno porte desempenham seus pro-
cessos de inovação de maneira intuitiva e informal, sem o conhecimento técnico 
através do qual  poderiam alavancar seus resultados de forma prática e legítima. 
Esta pesquisa aponta que apesar do tamanho a inovação não é privilégio ou mé-
rito de grandes empresas, uma vez que as empresas pesquisadas demonstraram 
mesmo com quadro reduzido indicadores de busca e de resultado em processos 
inovadores.

Houve lançamento de novos produtos e novos processos através de serviços 
no mesmo período. No entanto, dentre os casos analisados, estas inovações são 
novidades apenas para a própria empresa e não para o mercado como um todo. 
O que ocorre é que essa inovação gera impacto de inovação incremental, ou seja, 
ela apenas reflete em ampliação para o mercado dessas empresas. 

Dado o supracitado, conclui-se que a falta de processos definidos para a ob-
tenção destes resultados denota que estes indicadores não sejam potencializa-
dos e controlados. Fica evidente de acordo com o que foi analisado pelo relato 
dos empreendedores que não existem ou não apresentaram metas específicas 
relacionadas à expansão de mercado por meio de inovação ou lançamento de 
novos produtos/processos/serviços.
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1 INTRODUÇÃO

A interação existente entre as Instituições de Ensino e Pesquisa e o Setor Pro-
dutivo tem-se ampliado muito nos últimos anos. Justifica-se este fato pela cres-
cente necessidade de aprimoramento tecnológico por parte das empresas no 
intuito de melhorar suas performances competitivas.

No Brasil, essa realidade ainda engatinha especialmente nos estados mais po-
bres da Federação. Muito se deve pela falta de conhecimento por parte de pes-
quisadores e, principalmente, pelo lado do setor produtivo.

Para tentar sanar essa problemática, o Estado do Piauí criou nos últimos anos 
as chamadas câmaras setoriais com a finalidade de aproximar o setor produtivo 
das academias que desenvolvem conhecimento de cunho tecnológico para faci-
litar o diálogo entre estes atores.

Dentro deste contexto, este artigo tem por finalidade compreender o funcio-
namento das Câmaras Setoriais no âmbito do Estado do Piauí.

2 A HÉLICE TRÍPLICE

Em meados da década de 90, o debate de correntes de pensamento do rela-
cionamento existente entre as empresas e a universidade origina a chamada Hé-
lice Tríplice. Este termo foi empregado inicialmente por Henry Etzkowitz procura 
delinear uma proposta de inovação englobando uma relação entre governo-uni-
versidade-empresa.
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Etzkowitz observava como o MIT, Massachussetts Institute of Technology, atua-
va no polo industrial de alta base tecnológica que o circundava. Desta forma, de 
acordo com Etzkowitz (2010) a inovação é o resultado de um processo relativa-
mente complexo de todas as experiências nas relações existentes entre a pesqui-
sa, desenvolvimento, ciência e tecnologia no contexto acadêmico, setor produti-
vo e governo. Da forma como foi pensada, de uma teoria a Hélice Tríplice evoluiu 
para um modelo de inovação.

Sabe-se que para se ter efetivamente a inovação, é necessário que as inven-
ções que em muitas situações são originadas das pesquisas realizadas na Institui-
ções de Ensino e Pesquisa cheguem às empresas para que sejam efetivamente 
concretizadas, beneficiando assim toda a sociedade.

As empresas compreendem a importância da inovação tecnológica para um 
melhor nível de competitividade. Assim, torna-se fundamental o desenvolvimen-
to relações com as universidades para ampliar o conhecimento organizacional no 
contexto científico e empresarial. 

Desta forma, conforme Gomes e Pereira (2015, p. 03) existe a necessidade de 
“fortalecer esta relação para que os potenciais dessas organizações sejam unifica-
dos para a construção de produtos e serviços que impulsionam o desenvolvimen-
to socioeconômico e tecnológico, utilizando o modelo Hélice Tríplice” 

Em muitos casos, essa interação é dificultada pelo distanciamento entre a Uni-
versidade e as Indústrias. Nessa perspectiva, surge a proposta da hélice tríplice.

Tendo se originado como uma metáfora para identificar os protagonistas 

de um sistema icônico de inovação regional na Rota 128 em Boston, a Hé-

lice Tríplice tornou-se um modelo reconhecido internacionalmente, que 

está no âmago da disciplina emergente de estudos de inovação, e um guia 

de políticas e práticas nos âmbitos local, regional, nacional e multinacional. 

A Hélice Tríplice provê uma metodologia para examinar pontos fortes e 

fracos locais e preencher lacunas nas relações entre universidades, indús-

trias e governos, com vistas a desenvolver uma estratégia de inovação 

bem-sucedida. Identificar a fonte generativa do desenvolvimento socioe-

conômico baseado no conhecimento é o cerne do projeto de inovação da 

Hélice Tríplice para aprimorar as interações universidade-indústria-gover-

no. (ETZKOWITZI, ZHOU, 2017, p. 1)
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Neste sentido, a união entre estes três entes, ou seja, o governo, as univer-
sidades e o setor produtivo, são de fundamental importância para que toda a 
sociedade seja beneficiada.

De acordo com Almeida (2005), no Brasil a Hélice Tríplice teve a grande contri-
buição de fomentar a gestação e nascimento de incubadoras nas Instituições de 
Ensino e Pesquisa.

2.1 A UNIVERSIDADE

A proposta trazida pela Hélice Tríplice no vértice da Universidade é que a esta 
deixa de ter um papel social auxiliar, que não pode ser desprezado como ofertar 
à sociedade ensino superior e pesquisa, passando para um patamar análogo ao 
do setor produtivo e do estado, como geradora de novas indústrias e empresas. 

A Universidade Empreendedora, exemplificada pelo MIT e por Stanford, 

que substitui e incorpora o modelo de Torre de Marfim, vai se tornando um 

formato acadêmico cada vez mais significativo. À medida que a sociedade 

industrial é suplantada por uma era baseada no conhecimento, o conheci-

mento avançado é cada vez mais expeditamente traduzido em usos práti-

cos, devido à sua natureza polivalente, simultaneamente teórica e prática.

Processos de transferência de tecnologia a partir de descobertas teóricas 

que outrora levavam gerações para ocorrer agora transcorrem ao longo da 

vida profissional de seus inventores, dando-lhe a possibilidade de partici-

parem tanto do processo de inovação como no de pesquisa. (ETZKOWITZI, 

ZHOU, 2017, p. 02)

Esse papel das instituições de ensino o e pesquisa se torna estratégico, pois 
são fontes de criação de novos conhecimentos essenciais para o processo da 
inovação, fomentando a competividade das indústrias, tornando o estado mais 
empreendedor. 

De acordo com as suas origens, ultimamente as instituições de ensino e pes-
quisa vem adotando um modelo inovador, de base empreendedora com uma 
perspectiva que evolui do basilar educação e pesquisa para uma perspectiva de 
inovação, com políticas e ações focadas em revelar o conhecimento acadêmico 
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em atividade econômica e desta forma, a resolver problemas sociais e criar novas 
perspectivas, por meio de produtos e serviços, de forma totalmente independen-
te de prioridades governamentais e industriais.

Uma dificuldade sempre presente são entraves burocráticos, especialmente 
no contexto das universidades, mostram-se como uma barreira que se mostra 
cada vez menor em função das mudanças legais que vem ocorrendo nos últimos 
anos no Brasil com a finalidade de aproximar o setor produtivo das Instituições 
de ensino e pesquisa.

Exemplo disso é a lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, regulamentada pelo 
decreto nº 9.283, que proporcionou uma série de mudanças na legislação em 
vigor, simplificando o processo entre a academia e o setor produtivo, alterando 
dentre outros códigos, como lei 10.973, de 2 de dezembro de 2004, que dispõe 
sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 
produtivo e dá outras providências, que em seu art. 3º, afirma: 

Art. 3º A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respec-

tivas agências de fomento poderão estimular e apoiar a constituição de 

alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação en-

volvendo empresas, ICTs e entidades privadas sem fins lucrativos voltados 

para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração 

de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e a difusão 

de tecnologia.

Parágrafo único. O apoio previsto no caput poderá contemplar as redes e 

os projetos internacionais de pesquisa tecnológica, as ações de empreen-

dedorismo tecnológico e de criação de ambientes de inovação, inclusive 

incubadoras e parques tecnológicos, e a formação e a capacitação de re-

cursos humanos qualificados. (BRASIL, 2016)

É notório que o legislador trouxe a clara possibilidade de as instituições de 
ensino poderem desenvolver parcerias, inclusive internacionais no intuito de sim-
plificar o acesso e o contato com o setor produtivo. Assim, cabe às Instituições de 
Ensino e Pesquisa se adequarem e desenvolverem novas práticas com o intuito 
de colocar em prática as novidades legislativas para simplificar o acesso ao setor 
produtivo, promovendo efetivamente a inovação.
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2.2 O GOVERNO

Sabe-se que o governo tem o papel essencial de prover a sociedade aspectos 
básicos como saúde e educação. Para o alcance deste objetivo, faz-se necessário 
que a arrecadação de tributos sustente toda essa necessidade de serviços públi-
cos crescentes, especialmente nos últimos anos.

No Brasil, o governo é o principal ator quando se trata em fomento às pesqui-
sas e à inovação, diferentemente do que ocorre em outros países mais desenvol-
vidos como os Estados Unidos. Assim, existe a perspectiva de contar com o apoio 
setor produtivo, em uma nova perspectiva que pode ser criar nos próximos anos.

Segundo Gomes e Pereira, (2015, p. 142, apud GAMA MOTA, 1999) 

O governo é o responsável por fomentar políticas públicas que incentivem 

o processo de inovação, bem como por grande parte do financiamento 

necessário a realização de pesquisas. O governo precisa formular leis e 

políticas que incentivem o processo de cooperação, pois, na composição 

do modelo Hélice Tríplice o governo assume um papel preponderante no 

estímulo e implementação de ações e leis, bem como na criação de me-

canismos considerados fundamentais ao processo de cooperação. Além 

disso, o governo é normalmente o principal financiador das universidades 

especialmente aqui no Brasil.

Conforme já explicitado anteriormente, as palavras dos autores são corrobo-
radas pela novidade legislativa, especialmente com as mudanças proporcionadas 
pela lei da inovação.

Assim, é possível que haja uma mudança de perspectiva quanto à atuação do 
governo. De acordo com Gomes e Pereira, (2015, p. 143) “podemos dividir a atua-
ção do governo em duas vertentes: primeira, educação: geração de capital humano 
e, segunda, infraestrutura: criação de centro de pesquisas, rede de comunicação 
etc.”. Nesta perspectiva, há uma significativa chance de aumento na possiblidade 
de incremento das receitas do Estado, dado que novas possibilidades de produtos 
e serviços poderão ser gerados, em função de projetos de inovação.

De acordo com Just e Huffman (2009), o governo passa a enxergar nas uni-
versidades agentes estratégicos para o desenvolvimento econômico e social, 



Gestão Inovadora e Empreendedorismo   133

posto que são os principais entes no processo de criação e difusão de inovações 
e tecnologias.

2.3 A INDÚSTRIA

A competitividade tem forçado muitas empresas a implementarem novas tec-
nologias a serem inseridas em seu processo produtivo com o intuito de aperfeiço-
ar a produção, elevando a eficiência na aplicação de recursos.

É notório que ultimamente e de forma bastante significativa devido à exigên-
cia cada vez maior dos mercados consumidores que hoje já não são mais apenas 
locais, mas globais. Concorrentes de uma empresa não estão mais apenas em sua 
vizinhança, em sua cidade, estado ou país, mas no mundo inteiro. Desta forma, é 
fundamental que as empresas respondam de forma mais efetiva. 

As empresas buscam a capacitação tecnológica para responder de forma 

competitiva as necessidades de clientes e do mercado. Obter a capacidade 

de inovar, por intermédio principalmente do domínio das tecnologias em 

uso. É o estágio prévio e necessário para ocorrência da inovação. Mesmo 

para a compra ou o licenciamento de tecnologia externa, ela é fundamen-

tal para sua efetiva absorção.” (GOMES e PEREIRA, 2015, p. 147)

O nível de competitividade atual em que se encontra o mercado exige um 
posicionamento diferente por parte da indústria. O desenvolvimento de novas 
tecnologias que a torna a mais produtiva e eficiente tem se caracterizado como o 
principal motor da economia globalizada. Neste sentido, a única alternativa que 
surge é a inovação.

Assim, as empresas precisam estar dispostas a investirem em projetos de ino-
vação, que geralmente, demandam capital de risco. 

O capital de risco pode atuar como uma parceria ou como o braço de uma 

corporação, governo, universidade ou fundação. O setor de capital de risco 

privado, baseado em parcerias, foi formado pelas interações entre todos 

os protagonistas da inovação e é um importante propulsor da formação e 

crescimento de empresas. (ETZKOWITZI, ZHOU, 2017, p. 06)
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É notório que as empresas não devem apenas esperar o governo. Faz-se ne-
cessária uma ação no intuito de procurar investir capital na busca de desenvolvi-
mento tecnológico que possa promover a inovação.

3 METODOLOGIA

O percurso metodológico da pesquisa é considerado algo fundamental para 
validar cientificamente as informações apresentadas no marco teórico. Portanto, 
a metodologia facilitou a edificação detalhada dos caminhos, com a finalidade de 
garantir a formulação e o desenvolvimento da investigação em questão.

A abordagem qualitativa neste estudo possibilitou efetuar a análise de conte-
údo da amostra pesquisada com a finalidade de identificar com profundidade as 
falas produzidas em relação à compreensão efetiva da hélice tríplice no âmbito 
do Estado do Piauí.

Desta maneira, esta pesquisa foi embasada em um estudo de caso, sendo que 
a teoria pode se apresentar como solução para os problemas identificados duran-
te a pesquisa.

Conforme Martins (2008, p. 36), “Um Estudo de Caso será aplicado pelo pró-
prio pesquisador. Ultimamente, a internet também tem sido um meio utilizado 
para esse fim. Trata-se de um conjunto ordenado e consistente de perguntas a 
respeito de variáveis e situações que se deseja medir ou descrever.” 

Para o alcance do estudo de caso, uma forma amplamente utilizada é a entre-
vista semiestruturada para coleta de dados primários.

Corroborando com este raciocínio, Zanella (2012) afirma que “a entrevista pos-
sibilita obter maior informação, pois, além da fala, dos depoimentos, você pode 
perceber a linguagem gestual do respondente”. 

A entrevista tem sido um procedimento de coleta de dados amplamente utili-
zado em pesquisa em ciências humanas, de acordo com Manzini (2012).

É perceptível que a entrevista como um dos instrumentos de coleta de dados 
desta pesquisa seja apropriada, pois como Ribeiro (2008) elucida:

A entrevista é a técnica mais pertinente quando o pesquisador quer ob-

ter informações a respeito do seu objeto, que permitam conhecer sobre 

atitudes, sentimentos e valores subjacentes ao comportamento, o que 
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significa que se pode ir além das descrições das ações, incorporando no-

vas fontes para a interpretação dos resultados pelos próprios entrevista-

dores. (RIBEIRO, 2008, p. 141)

Quanto ao tipo de entrevista, optou-se pela semiestruturada, caracterizada 
por ter um roteiro previamente elaborado, composto por questões abertas. Con-
forme Manzini (2012, p. 156), este tipo de pesquisa é indicado para estudar um fe-
nômeno com uma população específica: grupo de professores, grupo de alunos, 
grupo de enfermeiras etc. 

Nesta pesquisa se entrevistou o órgão do governo responsável pela partici-
pação na hélice tríplice no estado do Piauí, buscando compreender a origem e a 
motivação para criação desta proposta de inovação no âmbito estadual.

Conforme Gil (2009), a amostra consiste em selecionar uma parcela da popu-
lação que, em função das informações disponíveis, possa ser considerado repre-
sentativo de toda a população. 

A entrevista foi realizada no mês de março de 2018.
Por sua vez, para analisar as respostas colhidas durante a entrevista, recorreu-

-se à análise de conteúdo. De acordo com Bardin (2009):

A análise de conteúdo aparece como um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações, que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens. [...] A intenção da análise de conte-

údo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/

recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens. (BARDIN, 2009, p. 42)

Este método exigiu a procura constante pelo conhecimento e necessita de 
uma fundamentação teórica que sustente a investigação. Contudo, essa funda-
mentação não está pronta e acabada sendo possível até mesmo desencadear 
novos estudos a partir de uma pesquisa, uma vez que a hélice tríplice pode ser 
muito importante para o sucesso no desenvolvimento de um estado, especial-
mente no Piauí.
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4 ANÁLISE DE RESULTADOS

No âmbito do Estado do Piauí, o Governo tem nos últimos anos agido no in-
tuito de proporcionar um contato mais próximo entre não somente entre a aca-
demia e o setor produtivo, mas entre outros atores que também são importantes 
para o processo produtivo no Estado. É neste contexto que surgem as chamadas 
câmaras setoriais.

Atualmente, existe uma Coordenadoria ligada diretamente ao Gabinete do 
Governador do Estado do Piauí que lidera as câmaras setoriais no Piauí. 

Na visão da Coordenadoria responsável pelas câmaras setoriais, a definição é 
que: 

A Câmara Setorial é um fórum, um espaço criado em que o governador 

do Estado do Piauí estimulou que fosse criado para que reunisse o setor 

produtivo através de suas representações sociais, tais como cooperativas, 

sindicatos e outras formas de organização e que reúne o terceiro setor, com 

entes do Sistema S, ou seja, o SEBRAE, o SENAI, Sesi. Participam todos os 

sistemas e algumas outras ONGs e reúne órgãos de governo federal, muni-

cipal, estadual. Esse conjunto de instituições se encontram de dois em dois 

meses por cada setor da economia estão todos os órgãos que são veicula-

dos apicultura se encontram de dois em dois meses os órgãos. (Coordena-

ção das Câmaras Setoriais do Piauí) 

Ainda de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Rural do Piauí,   

As Câmaras Setoriais de caráter consultivo tem como missão a arti-
culação e a negociação entre o poder público e a iniciativa privada, 
com o objetivo de propor, apoiar, acompanhar e implementar as 
ações, os mecanismos, as diretrizes e estratégias para o desenvol-
vimento das atividades das cadeias produtivas do Estado do Piauí. 
(Piauí, Secretária de Desenvolvimento Rural)

É notório que as câmaras setoriais empregam a perspectiva da hélice tríplice, 
pois o governo traz o setor produtivo para o centro das discussões juntamente 
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com os entes que podem colaborar para evitar situações de desperdícios ou mes-
mo, de aperfeiçoar o processo produtivo.

Outro aspecto interessante é que a Coordenadoria é ligada diretamente ao 
governador do Estado, sendo este um fato importante, dado que na Câmara, se-
gundo o Coordenador, “são tratados os problemas e as possíveis soluções que são 
levados diretamente ao Governador. Uma característica marcante é que o próprio 
Governador distribui para sua equipe as ações para solucionar o erro de agilidade.”

Fica explícita a importância que o governo do Piauí enxerga nas câmaras seto-
riais, demonstrando o elo que liga os diversos entes da sociedade. 

No que se refere à importância das Câmaras Setoriais no Piauí, a visão do Es-
tado consiste no fato de que os atores devem apresentar o problema e discutir as 
soluções. 

Nas Câmaras Setoriais são apresentadas as problemáticas e discutidas as 

soluções. Quem vai apresentar a solução não é o técnico do governo, não 

é o secretário, que por mais que entenda do assunto, é uma pessoa que 

só tem uma única experiência. Na câmara é um conjunto de pessoas de 

instituições, com experiências, que juntas representam a melhor solução, 

a solução mais econômica, mais prática, mais eficiente e mais eficaz para 

solucionar o problema. Então, tenho essa virtude da câmara setorial, que 

inclusive criada por decreto do governador tem o poder de acompanhar 

a execução das soluções que foram apresentadas e aprovadas pelo Go-

vernador. Assim, dentro da estrutura do governo, embora não seja parte 

do governo, é parte da sociedade mas que tem o poder de acompanhar 

as soluções para os seus problemas dentro da estrutura de governo serve. 

(Coordenação das Câmaras Setoriais do Piauí)

Desta forma, a criação das câmaras, fica claro que se tem uma melhor estrutu-
ração dos diferentes elos das cadeias, com os produtores, acadêmicos e o governo, 
atuando como um mediador no processo, proporcionando o diálogo arranjado en-
tre o setor privado e o setor público. Assim, tem-se o refinamento necessário das 
políticas públicas e dos serviços voltados ao setor de atuação da câmara.

Conforme Gomes e Pereira (2015, p. 142) o papel do o principal papel do go-
verno consiste em “promover um ambiente político, econômico e institucional 
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que estimule as empresas a investir em ciência, tecnologia, pesquisa e desenvol-
vimento.”

Os representantes das Câmaras têm por finalidade protegerem os interesses 
específicos do elo da cadeia que representam. Todavia, estão dispostos a discutir, 
analisar e negociar posições que permitam avanços para toda cadeia, num tra-
balho de integração com as Instituições de Ensino e Pesquisa, cooperação com o 
governo e colaboração entre todos os membros.

Neste sentido, de acordo com a Coordenação das Câmaras Setoriais do Piauí 
“a primeira missão da Câmara é conter desperdícios, como o que ocorre com os 
produtores de leite que são obrigados a derramar todos os dias cerca de 7 mil 
litros de leite por falta de comprador”

Cada Câmara é composta pelos seguintes representantes, em ato via decreto 
do gabinete do governador: representantes dos elos da cadeia produtiva, como 
produtores, trabalhadores, empresários, exportadores; representantes da socie-
dade civil organizada, como os consumidores, organizações não governamentais 
e representantes de órgãos do governo relacionado ao setor, como Parlamenta-
res e técnicos governamentais.

Desta forma, todos os stakeholders estão presentes em cada câmara, sendo 
que todos com vez e voz, proporciona um debate em alto nível, elevando as pos-
siblidades de desenvolvimento do estado do Piauí.

Atualmente o Piauí conta com vinte e cinco câmaras setoriais, sendo dezesseis 
relacionadas a atividades primárias, uma no setor secundário e oito relacionadas 
ao setor de serviços. 

Justifica-se este fato de a maioria das câmaras estarem relacionadas a ativi-
dades relacionadas a produção de alimentos pelo fato de a economia piauiense 
ainda ser uma das menores do Brasil. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve por finalidade compreender o funcionamento das câmaras 
setoriais no Estado do Piauí. A pesquisa teve como fundamento teórico a hélice 
tríplice, buscando compreender como se posiciona o Piauí nesta perspectiva.

Verificou-se que as câmaras têm um enfoque mais voltado para as atividades 
relacionadas ao setor primário da economia.
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Um ponto positivo é que está se formando uma verdadeira rede em que go-
verno, produtores, acadêmicos e demais interessados, como o sistema S, partici-
pam e buscam resolver os problemas de forma colaborativa.

É interessante que as câmaras busquem nas academias uma participação mais 
efetiva, dado que no intuito de desenvolver novas tecnologias para competir em 
seu mercado, uma alternativa para os produtores é ampliar parcerias com as ins-
tituições de ensino e pesquisa para o desenvolvimento de novas tecnologias de 
forma conjunta ou até mesmo para buscar tecnologias já existentes, em processo 
conhecido como a transferência de tecnologia.

Recomenda-se que mais estudos sejam realizados junto às 
Câmaras, especialmente aos produtores, para compreender como as 
ações governamentais tem colaborado no sentido de promover uma 
competitividade mais elevada nos negócios.
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ASPECTOS GERAIS DA TECNOLOGIA (SOFTWARE 
E HARDWARE) CRIADA PARA ATUAR JUNTO AOS 

FATORES DE RISCOS DA CADEIA PRODUTIVA DO MEL

Marcus Linhares
 Cristina M. Quintella

Hamurabi Siqueira Gomes

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de um produto tecnológico requer uma abordagem 
científica aprofundada e, somado a isso, uma visão sistêmica capaz de agregar 
informações diversas, intermediar a particularidade das aplicações de tais infor-
mações, analisar as condições de usabilidade, ressaltar os pontos de inovação e 
definir os impactos a serem causados.

Este trabalho descreve um aporte tecnológico de hardware e software embar-
cados e online, com a finalidade de controle, rastreabilidade e gestão da cadeia 
de produção do mel, capaz de processar informações que integram produtores, 
indústria de beneficiamento e mercado.

Segundo Livi (2010), software corresponde a um conjunto de procedimentos 
arquitetados e administrados para processar dados de maneira integrada a partir 
de inputs (entradas), a fim de gerar outputs (resultados) com alta possibilidade de 
replicação e retroalimentação.

Estão entre as principais funcionalidades: (i) avaliar as técnicas de manejo 
envolvidas na cadeia do mel, desde a produção até as condições de transporte, 
beneficiamento e armazenamento; (ii) diagnosticar condições de risco do biopro-
cesso de Fermentação e do processo de aumento de HMF; (iii) documentar as 
análises de parâmetros Físicos, Químicos e Microbiológicos, para aplicar sistema-
ticamente às relações existentes e essenciais com os fatores de risco; (iv) integrar 
informações dos indicadores naturais, como clima, temperatura, unidade e chu-
vas, para determinar padrões de Big Data, possibilitando previsões e possíveis in-
tervenções; (v) processar, por meio de software embarcado em hardware próprio, 
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os resultados de análises de cor, umidade, HMF e temperatura, com a finalidade 
de delimitar índices que relacionem tais indicadores, e; (vi) gerar informações e 
definições inerentes à localização geográfica do mel, para analisar sua composi-
ção e características diferenciadas pelo processo de georreferenciamento, obten-
do, consequentemente, a rastreabilidade da cadeia produtiva.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Com base em um algoritmo capaz de processar um composto de funciona-
lidades em Big Data, o composto tecnológico tem a finalidade de diagnosticar, 
prever, monitorar e intervir nos fatores de riscos do bioprocesso de fermentação 
ou no processo químico de aumento de HMF (hidroximetilfurfural).

Para o desenvolvimento do software foi utilizada a linguagem de programação 
gratuita denominada Python sob a metodologia de engenharia de software para 
desenvolvimento ágil denominada Scrum. O Scrum corresponde a um conjunto 
de técnicas que envolvem o documento de visão, que tem a finalidade de definir 
as metas, os requisitos funcionais e requisitos não funcionais. A partir do docu-
mento de visão são definidas as histórias de usuários com os Sprints, que definem 
as funcionalidades prioritárias atribuindo a elas pesos e prazos de execução.

A fim de dar segurança e celeridade ao processo de desenvolvimento foi utili-
zado um framework web denominado Django, que é uma tecnologia open source 
(de código aberto) eficiente e bastante utilizada em desenvolvimento de negó-
cios de base tecnológica (startups). Para o design, foi utilizado um template gratui-
to, disponível em https://almsaeedstudio.com/. 

Acerca do gerenciamento do projeto foi utilizada a plataforma Redmine que 
corresponde a um software livre baseado na web. E como sistema gerenciador de 
banco de dados, foi utilizado o Postgre SQL. Como servidor foi utilizado o Amazon 
EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) que é um serviço da web que fornece a capa-
cidade de computação redimensionável na nuvem. Ou seja, para a utilização das 
tecnologias não há a necessidade de instalação, pois tudo pode ser acessado de 
maneira remota, via Internet, mesmo que embarcada em hardwares.

Para a execução das funcionalidades, foi desenvolvido para as UEPAS um har-
dware munido com sensores de temperatura, de umidade relativa do ar e de umi-
dade do mel (refratômetro digital), capaz de embarcar algumas funcionalidades 

https://almsaeedstudio.com/
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do software descrito anteriormente, a fim de documentar os dados locais em tem-
po real e processar os dados, para transformar em notificações de risco.

O protótipo do hardware foi desenvolvido com design específico para a locali-
zação dos três sensores: sensor de umidade relativa do ar, sensor de temperatura 
ambiente, sensor de RFID, além de refratômetro digital, teclado, tela de 7 pole-
gadas e, internamente, uma placa de Raspberry, ferramenta computacional pelo 
qual serão processadas as funcionalidades do software embarcado.

O sensor de RFID (“Radio-Frequency IDentification”) corresponde à ferramenta  
de captação de dados e permite a troca de informações entre objetos. E no caso 
específico deste hardware, corresponde ao dispositivo de identificação, por cartões 
munidos de um chip, para identificar o responsável pelo uso do equipamento.

O sensor de umidade relativa do ar e o sensor de temperatura ambiente são 
dispositivos eletrônicos ligados à tecnologia de Arduino que, segundo Banzi 
(2011) trata-se de uma plataforma de prototipagem aberta que desempenha o 
papel de microcontroladores e oferecem a interação entre o mundo físico e a má-
quina (computador), ou seja, sensores sentem o ambiente e transformam tal ato 
em dados direcionados ao computador que os controla, para determinado fim.

O refratômetro digital é o componente utilizado para a medida da umidade 
do mel. Instalado no hardware, ele corresponde ao terceiro dado para a aplicação 
das fórmulas matemáticas de Big Data, para demonstrar automaticamente, no 
software embarcado, os riscos do bioprocesso de fermentação.

A placa de Raspberry corresponde ao computador que irá processar todos 
os dados. Sua capacidade de processamento corresponde a de um computador 
convencional, porém sua vantagem está na possibilidade de ser instalado junto 
aos componentes de integração dos sensores, Arduino e RFID. É a partir desta 
placa única, que os dados serão transmitidos e processados de acordo com os 
interesses do software.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para criar as funcionalidades do software, foi necessário entender a estrutura 
da cadeia produtiva do mel, seus agentes internos e externos, os dados que per-
meiam o cotidiano dos produtores, as condições de uso destes dados, o mercado, 
a legislação, a cadeia logística e de suprimentos, os indicadores geográficos, as 
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interferências naturais das abelhas, floradas e condições climáticas e, como foco 
principal, o conjunto de informações sobre os fatores de riscos, seus causadores e 
inibidores, seus impactos e as possíveis intervenções.

A tecnologia parte do princípio da construção de um banco de dados ao con-
siderar a necessidade de cadastro dos apicultores, suas respectivas unidades de 
extração de mel (UEPA) e cooperativas (se for o caso), o controle de produtividade 
(kg/colmeia/ano) e o registro dos dados geográficos (latitude e longitude) que, 
por sua vez, serve como input para a rastreabilidade logística e de georreferencia-
mento, de acordo com as exigências das certificadoras.

De posse dos registros, o software propõe a aplicação da avaliação deno-
minada de checklist que ocorre in loco, com todos os apicultores cadastrados, 
suas respectivas UEPAS, cooperativas e indústrias envolvidas, com o objetivo de: 
(i) mensurar o enquadramento nas exigências determinadas pelas instruções 
normativas e pelas certificadoras e; (ii) calcular a previsão produtiva, a partir de 
fórmula matemática criada pelas certificadoras, implementado como algoritmo, 
capaz de prevê a produção para o ano em curso e, com isso, determinar algumas 
estratégias de gestão para a cadeia produtiva de uma determinada região. To-
das as funcionalidades podem ser acessadas remotamente, pois estão em nuvem 
(cloud computing), por meio do portal: www.bipp.com.br, para garantir uma ges-
tão mais eficiente e mais segurança dos dados. 

A sistematização de tais informações passa a ser possível quando o sistema in-
tegra dados de temperatura, umidade relativa do ar, umidade do mel, cor e dados 
específicos de condições de armazenamento, com a finalidade de processá-los 
com dados de históricos das condições naturais e os transformarem em notifica-
ções de prevenção ou de remediação do processo.

É válido ressaltar que a interferência dos indicadores na composição do mel 
pode ser alterada durante os entraves logísticos e para isso deve ser constante-
mente medida em condições de coleta, transporte e armazenamento.

Conforme o processamento do Big Data, o software adequa os dados de quais-
quer regiões ao que a tecnologia considera como condições ideais de produção, 
levando em consideração os indicadores registrados no sistema, ao longo do 
tempo, por meio da mineração de dados (data mining).

Segundo Sferra & Corrêa (2004), Data Mining é uma tecnologia que emergiu da 
intersecção de três áreas: estatística clássica, inteligência artificial e aprendizado de 

http://www.bipp.com.br
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máquina. E acrescenta que, o Data Mining é extração não trivial de conhecimento 
previamente desconhecido e potencialmente útil de um banco de dados.

A aplicação de tecnologia capaz de buscar, entre o grande número de regis-
tros, as melhores condições para a umidade relativa do ar, a temperatura ambien-
te e a umidade do mel, tem a finalidade de configurar uma base visual para que 
os produtores percebam qual sua realidade em relação ao que se considera ideal 
para a preservação da qualidade do mel. 

Figura 1. Exemplo de relação que determina as condições ideais de produção com base em da-
dos de uma análise realizada em alguma região produtora do mel.

Fonte: Própria (2015)

A Figura 01 demonstra um exemplo de uma relação entre as condições 
consideradas ideais para uma região. Dessa forma, de posse dos dados, con-
siderados ideais, o sistema inicia automaticamente um conjunto de cálculos, 
com a finalidade de determinar índices entre os 03 indicadores responsáveis 
pelos fatores de risco (temperatura ambiente, umidade relativa do mel e umi-
dade de mel).

Os índices são determinados pelas relações entre os valores da umidade do 
mel e da umidade relativa do ar (UM:UR); entre os valores da umidade do mel e os 
de temperatura ambiente (UM:T), e; os valores da umidade relativa do ar e os de 
temperatura ambiente (UR:T).
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Mais especificamente, o software desempenha a funcionalidade de utilizar os 
índices resultantes da relação ente os indicadores, para classificar as condições 
ideais para a produção do mel, assim como, converter os valores dos índices em 
notificações sobre a iminência da fermentação e do aumento de HMF (Hidroxi-
metilfurfural) ao emitir informações preditivas sobre a produção do mel de uma 
determinada região, definido condições reais em confronto com condições ideais.

Tabela 01. Índices de Relatividade do Mel, relativos à região da amostra

Denominação Índices de 
relatividade Identificação dos parâmetros e consequencias

índice Relativo 
de Dados

I.R.D =  UR
               T

Condições Ambientais:
MAIOR QUE “x” = Aumento da tendência à Fermentação
MENOR QUE “x” = Maior tendência ao aumento de HMF

Índice Relativo 
de Umidade

I.R.U =  U.Mel
             UR

Condições de Umidade:
MAIOR QUE “y” = Potencial necessidade de desumidificar o mel
MENOR QUE “y” = Potencial interferência do ambiente no mel

Índice Relativo 
de Temperatura

I.R.T =  U.Mel
             T

Condições de Logísticas:
MAIOR QUE “z” = Aumento da tendência à Fermentação
MENOR QUE “z” = Tendência de aumento mais rápido de HMF

Sendo “x”: resultado da relação entre o valor da umidade relativa do ar considerada ideal pelo siste-
ma e o valor da temperatura considerada ideal pelo sistema.
Sendo “y”: resultado da relação entre o valor da umidade do mel considerada ideal pelo sistema e o 
valor da umidade relativa do ar considerada ideal pelo sistema.
Sendo “z”: resultado da relação entre o valor da umidade do mel considerada ideal pelo sistema e o 
valor da temperatura considerada ideal pelo sistema.

Fonte: Própria (2015)

A Tabela 01, portanto, demonstra os efeitos que as relações dos indicadores 
tem sobre o mel, a partir das tendências resultantes das análises dos dados em 
tratamentos estatísticos para o Big Data e das condições consideradas ideais, no 
processo produtivo.

Somado às funcionalidades de demonstração de cenários ideais de produção 
e de notificações sobre os fatores de risco, o software, ao receber o registro dos va-
lores de umidade do mel, processa uma análise em tempo real, para a determina-
ção dos riscos de ocorrência do bioprocesso de fermentação, conforme Tabela 02.
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Tabela 02. Determinação de Risco do Bioprocesso de Fermentação

Bioprocesso Indicador Risco

FERMENTAÇÃO UMIDADE DO MEL

< 15% = Sem Risco
Entre 15% a 17% = Baixo Risco
Entre 17% a 19% = Condição Ideal
Entre 19% a 21% = Alto risco de Fermentação
> 21% = Em processo de Fermentação

Fonte: Própria (2015)

Para a detecção do risco de aumento do HMF, o sistema foi desenvolvido para 
interpretar de forma conjunta os indicadores de temperatura ambiente, a insola-
ção em relação à temperatura e tempo de estocagem, além das variações de cor 
do mel, para notificar constantemente os produtores, para que o referido valor 
não ultrapasse ao exigido pela legislação e pelas certificadoras.

Tabela 03. Enquadramento dos valores das análises Físico-Químicas em relação às exigências 
da legislação e das certificadoras

Indicador Parâmetro Aceitável Inaceitável Ideal

Maturidade Umidade
Açúcares redutores
Sacarose Aparente

20%
68%
11%

21%
63%
12%

18%
65%
10%

Pureza Sólidos insolúveis em água
Minerais/Cinzas

0,1%
0.6%

0,5%
0,8%

0,09%
0,4%

Deterioração
Acidez
pH
Atividade diastásica

50 mEq/Kg
4

8 U.D

55 mEq/Kg
4,5

6 U.D

45 mEq/Kg
3,9

10 U.D

Fonte: IBD (2015)

Tabela 04. Enquadramento dos valores das análises de parâmetros Microbiológicos em relação 
às exigências da legislação e das certificadoras

Parâmetros Microbiológicos Aceitável Inaceitável Ideal

Coliformes a 45° C (nm/g) < 3 > 3 < 1

Bolores e leveduras (UFC/g) 100 > 100 < 100

Salmonella (sp/25g) Ausente Presente Ausente

Fonte: IBD (2015)
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As Tabelas 03 e 04 demonstram como o software irá processar as informações 
referentes aos valores dos componentes físico-químico-microbiológicos. Os da-
dos são colhidos a partir de análises laboratoriais e registrados com a finalidade 
de relacioná-los aos parâmetros utilizados pela legislação. E os conceitos qualita-
tivos utilizados para o enquadramento dos valores às exigências são: ideal, acei-
tável e inaceitável.

Uma vez submetidos às análises do software, os setores envolvidos na cadeia 
produtiva (apicultores, UEPAS, cooperativas e indústria) passam a ter acesso aos 
relatórios, com a finalidade de perceber o enquadramento (ou não) às exigências, 
assim como as necessidades de implantação de melhorias ou intervenção.

A partir das equações resultantes do tratamento estatístico aplicados ao siste-
ma de Big Data (enquanto funcionalidade) passou a ser possível definir um perfil 
regional para os eventos naturais, além da previsão desses eventos nos anos se-
guintes, ao identificar os aspectos futuros por meio de dois métodos: o dedutivo 
e o indutivo.

Pelo método dedutivo o sistema pode partir do interesse de uma análise glo-
bal de necessidade do usuário, inserindo o período no futuro (mês e ano) em que 
deseja ter informações. Por sua vez, o sistema processa os dados dos anos ante-
riores e apresenta ao usuário uma previsão de cenário, compatível com o histó-
rico e os delineamentos estatísticos dos indicadores. Esse cenário é resultado de 
uma análise de padrões demonstrados ao longo do período documentado no sis-
tema. Com isso, o usuário terá uma previsão das condições e poderá definir suas 
estratégias de gestão, monitoramento, manejo e até mesmo de investimento.

Seguindo a mesma linha da previsão, para fins de gestão e tomada de deci-
sões, o método indutivo deste sistema corresponde ao interesse do usuário em 
ter o processamento de informações a partir de um dado específico, ou seja, de 
posse de algum dado futuro, como a temperatura de um determinado mês, por 
exemplo, o usuário do sistema solicita um cenário e por meio de um processa-
mento ágil, o sistema busca em seu banco de dados, um conjunto de informações 
que possa ser representado como resposta daquele único dado inserido.

O momento em que o mel chega à UEPA passa a ter grande relevância no 
registro dos aspectos geográficos e das especificidades regionais do produto. 
Além disso, proporciona fidelidade na comparação dos dados iniciais e finais a 
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cada etapa do processo logístico, a fim de permitir perceber possíveis impactos 
na composição do mel e determinar aspectos diferenciais na rastreabilidade.

A utilização do hardware proporcionou uma comunicação direta com as de-
mais funcionalidades do software que serão disponibilizadas para as indústrias e 
certificadoras, garantindo a gestão e a rastreabilidade.

A rastreabilidade é sistematizada por instrumentos de georreferenciamento, 
que corresponde ao processo de informação geográfica que utiliza coordenadas 
para transformar referência de regiões em dados, geralmente colhidos por apare-
lhos como o GPS – Sistema de Posicionamento Global – e no Brasil é regulamen-
tado pela Lei 10.267/01 e Decretos 4.449/02 e 5.570/05.

Uma vez emitidos pelos apicultores, em suas respectivas unidades de extra-
ção, os dados são transmitidos à indústria de beneficiamento como um conjunto 
de informações complementares a serem processadas pelo software descrito.

4 CONCLUSÃO

A aplicação de recursos tecnológicos em cadeias produtivas visa instrumenta-
lizar a produtividade, melhorar a competitividade e garantir a qualidade, a partir 
do melhoramento dos processos.

A inovação permite também, a utilização de instrumentos capazes de serem 
aplicados, aproveitados, replicados e transferidos entre as cadeias, melhorando 
ainda mais o cenário empreendedor.

No caso do software, seus aspectos técnicos e funcionais, refere-se a um ins-
trumento capaz de se adaptar às características latentes que o mel carrega da 
região em que foi produzido, a partir da funcionalidade de Big Data, para docu-
mentar as condições naturais, com a finalidade de, ao longo do tempo, identificar 
no mel a transmissão de componentes e características advindas desses fatores.

Em relação ao hardware, corresponde ao suporte tecnológico desenvolvido 
para aplicar a inovação tecnológica na etapa mais delicada do processo produti-
vo do mel. Em aspectos técnicos, o referido dispositivo embarca o software para 
articular a função de utilizar os dados para monitorar os entraves logísticos e ga-
rantir a informação primária, para que, em etapas posteriores, sirva de base para 
o melhor entendimento da ocorrência dos fatores de riscos e, com isso, favorecer 
sua previsão e a intervenção necessária para garantir a qualidade do produto.
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Conclui-se, portanto, que o desenvolvimento do software e hardware possibi-
litou reunir protocolos legais e científicos para garantir a qualidade do mel, forta-
lecer suas características de defesa contra os dois fatores de risco (bioprocesso de 
fermentação e aumento do HMF) e gerar informações capazes de instrumentali-
zar o produtor e o consumidor quanto à composição do mel, suas relações com o 
ambiente ao seu redor, seus aspectos logísticos e o grau de risco de degradação 
alimentar.
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1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa partiu do pressuposto de que existe um efeito casual entre os 
construtos (Prioridades Competitivas de Entrega, Qualidade, Custo e Flexibilida-
de) e Inovação de Produto. Assim, torna-se necessário apresentar os conceitos 
teóricos que embasam a formação dessas variáveis latentes.

2 PRIORIDADES COMPETITIVAS

As prioridades competitivas são delineadas como as dimensões que o siste-
ma de produção possuir para suportar as demandas das quais desejam competir 
(KRAJEWSKI; RITZMAN, 1996; PHUSAVAT; KANCHANA, 2007; DIAS; FENSTERSEI-
FER, 2005; STALK, 1988; SKINNER, 1969). As prioridades competitivas são susten-
tadas por uma estratégia a ser atendida ao agregar valor ao produto ou serviço 
(STALK, 1988; SKINNER, 1969). 

As prioridades competitivas tradicionais citados na literatura são: Entrega, 
Qualidade, Custos e Flexibilidade, estas foram propostos inicialmente pelos au-
tores como:  WHEELWRIGHT (1984), (SLACK et al, 1999; D’ANDRADE; THOMPSON; 
FORREST, 2002),  (NAIR; BOULTON, 2008; GALEAZZO; KLASSENB, 2015; THRULO-
GACHANTAR; ZAILANI, 2011; LUZZINI; CANIATO; RONCHI E SPINA 2012; TERPEND; 
KRAUSE; DOOLEY, 2011; KROES; GHOSH, 2010; CHOUDHARI; ADIL; ANANTHAKU-
MAR, 2014). 
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A prioridade de entrega refere-se à busca por menor tempo de entrega, ou 
seja, entregar na data acertada com o cliente, bem como a redução do tempo de 
produção. Refere-se também ao lançamento de produtos inovados antes de seus 
concorrentes e redução do ciclo de vida dos projetos, com o propósito de implan-
tar melhorias e resposta ao mercado de forma rápida (GÖLEÇ, 2015).

A prioridade de qualidade, objetiva oferecer produtos com características 
superiores aos dos concorrentes (GARVIN, 1987). Abrange alta performance, du-
rabilidade, confiança no produto e produção de conformidade com os padrões 
pré-estabelecidos (SANTOS, 2000; CARAVANTES; CARAVANTES; BJUR,1997). 

A prioridade de custo, tem como objetivo a produção de produtos a custos 
menores que os concorrentes (Dangayach; Deshmukh, 2006), mas pode ser ob-
tido também mediante a produção de vários produtos diferentes em uma mes-
ma linha de produção, através utilizando melhor a capacidade da fábrica (PINE; 
VICTOR; BOYNTON, 1993). Segundo os mesmos autores, o controle de custos da 
produção e o aprimoramento da produtividade do trabalho, a utilização de forma 
otimizada dos equipamentos, são características que as empresas devem buscar 
para desenvolver esta prioridade.

A prioridade de flexibilidade refere-se como buscar mudanças rápidas nos 
projetos e processos de produtos, bem como no mix de produtos GARVIN (1993). 
Além de considerar a o equilíbrio entre variação da demanda e a capacidade da 
empresa. (LIU; CHEN; TSAI, 2005). 

2.1  INOVAÇÃO

Em 1912, a inovação foi considerada um novo paradigma dentro da teoria eco-
nômica por Schumpeter, surgindo assim um novo conceito em torno do assunto. 
Para Schumpeter (2012), a inovação é o elemento fundamental para um processo 
de desenvolvimento econômico, consistindo na introdução de um novo método ou 
produto, que possibilitam a abertura de um novo mercado, o qual pode ser alcan-
çado por meio da descoberta de uma nova matéria prima, produto, processo, ou 
ainda, um novo serviço, seja no ambiente produtivo ou no mercadológico (SCHUM-
PETER, 1912; NELSON E WINTER, 1982; BELL; PAVIT, 1982; KIM; NELSON, 2005).

O surgimento da globalização gerou uma necessidade crescente de diferen-
ciação de produtos e serviços e essa busca pela diferenciação passa pelo processo 
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de inovação (DRUCKER, 1986; KLINE; ROSENBERG, 1986; DOSI, 1988; CHESBROU-
GH, 2006).

A noção de inovação tem evoluído com o passar do tempo no que concerne 
ao entendimento do que seja inovar e dos atores que fazem parte desta engrena-
gem. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE  
no Manual de Oslo (2005) apresenta o modelo linear como sendo aquele o qual 
desenvolvimento, produção e comercialização de novas tecnologias são vistos 
como uma sequência de tarefas com tempos bem definidos. O modelo não linear 
foi inicialmente proposto por Kline e Rosenberg (1986). 

Ele origina-se nas atividades de pesquisa, que passa para o desenvolvimen-
to do produto, depois para a produção e, a comercialização. A queda efetiva do 
modelo veio pela constatação de que os investimentos em P&D não levavam au-
tomaticamente ao desenvolvimento tecnológico e sucesso econômico do uso da 
tecnologia. Após tais constatações, surgiram às abordagens não lineares e inte-
rativas, que procuram enfatizar o relacionamento entre as etapas, os efeitos de 
feedback e a relação do processo com outros agentes (KLINE; ROSENBERG, 1986).

Os tipos de inovação proposto pelo Manual de Oslo (2005, p. 57 - 61), são:
a)  Inovação de Produto - é a introdução de um bem ou serviço novo ou signifi-

cativamente melhorado no que concerne a suas características ou usos pre-
vistos. Incluem-se melhoramentos significativos em especificações técnicas, 
componentes e materiais, softwares incorporados, facilidade de uso ou outras 
características funcionais.

b)  Inovação de Processo - é a implementação de um método de produção ou 
distribuição novo ou significativamente melhorado. Incluem-se mudanças 
significativas em técnicas, equipamentos e/ou softwares.

c)   Esta know-how de inovar é um dos fatores mais importantes que impactam na 
performance do negócio (BURNS; STALKER, 1961; HURLEY; HULT, 1998; POR-
TER, 1990; SCHUMPETER, 1934).

d)  Inovação de Marketing - é a implementação de um novo método de marketing 
com mudanças significativas na concepção do produto ou em sua embalagem, 
no posicionamento do produto, em sua promoção ou na fixação de preços.
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e)  Inovação Organizacional - é a implementação de um novo método organiza-
cional nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de 
trabalho ou em suas relações externas. Neste trabalho considerou-se somente 
a Inovação de Produto.

2.2 RELAÇÃO DAS PRIORIDADES COMPETITIVAS E A INOVAÇÃO DE PRODUTO 

Na literatura encontrou-se autores que   consideram que as prioridades de 
Entrega, Qualidade, Custo e Flexibilidade  como  características primordiais no 
desenvolvimento de inovações de produto, e as empresas com um nível elevado 
prioridades são muitas vezes as mais inovadoras (OKE, 2013; BECHEIKH; LANDRY; 
AMARA, 2006, RAYMOND; ST-PIERRE, 2010, MURUGESAN;  KUMAR; KUMAR,  2012; 
REGUIA, 1014). Assim, pode-se enunciar as seguintes hipóteses:
H1:  A Prioridade de  Entrega afeta positivamente a Inovação de Produto na cadeia 

produtiva da uva e do vinho. 

H2:  A Prioridade de Qualidade afeta positivamente a Inovação de Produto na ca-
deia produtiva da uva e do vinho 

H3:  A Prioridade de redução de Custos afeta positivamente a Inovação de Produto 
na cadeia produtiva da uva e do vinho 

H4:  A Prioridade de Flexibilidade afeta positivamente a Inovação de Produto na 
cadeia produtiva da uva e do vinho

A relação entre as prioridades competitivas e a Inovação de Produto está apre-
sentada na Figura 1.
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Figura 1. Relação entre as Prioridades Competitivas e a Inovação de Produto

Fonte: elaborada pelos autores, 2017.

3 MÉTODO

Este trabalho é uma pesquisa quantitativa-descritiva, analisada através de Mo-
delos de Equações Estruturais (MEE), de acordo com a recomendação de Hair Jr. 
et al. (2010).  O levantamento de dados foi realizado através de um questionário 
aplicado pessoalmente para os atores da cadeia da uva e do vinho da Serra Gaú-
cha, Rio Grande do Sul, Brasil.  A amostra foi composta de 196 atores da cadeia. 
O questionário  foi composto por 39 questões, sendo 30 questões referentes a 
escala de mensuração dos construtos e 9 questão utilizadas para caracterizar os 
atores da Cadeia Produtiva de Uva e do Vinho, da Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul.

O instrumento de coleta de dados foi um questionário com  escala de Likert de 
cinco pontos, tendo em seus extremos “1. Discordo totalmente” a “5. Concordo to-
talmente”. Para a construção do questionário baseou-se nos estudos de (FRIESES, 
1982; SUBRAMANIAN; NILAKANTA, 1996; KAZAN, H.; OZER, G.; CETIN, A., 2006; 
LEE, C.; ZHOU, X., 2000; PRAJOGO; SOHAL, 2006; OLIVER, 2010; WEIJTERS; CABOO-
TER; SCHILLEWAERT, 2010).

Quanto ao desenvolvimento no tempo para a coleta dos dados foi de corte 
transversal, na qual a coleta dos dados ocorreu em um só momento, com o obje-
tivo de descrever e analisar o estado das variáveis pesquisadas em um tempo úni-
co.Para a análise da qualidade de ajustamento utilizou-se a estatística e os índices 
recomendados por Marôco (2010).
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para o desenvolvimento deste trabalho foram analisadas as quatro suposições 
básicas que devem ser atendidas para se utilizar a análise multivariada, ou seja:  
normalidade, homocedasticidade, linearidade e multicolinearidade (HAIR Jr. et 
al., 2009; KLINE, 2015). 

4.1 TESTE DAS SUPOSIÇÕES DE ANÁLISE MULTIVARIADA

Para verificar a normalidade dos dados que formam cada um dos construtos-
realizou-se o teste de Kolmogorov-Smirnov (HAIR JR. et al., 2009), cujos valores 
estãoapresentados na Tabela 1. Pode-se observar que o p-valor para todos os 
construtosémaior que 0,05, confirmando assim, que os construtos utilizados na 
análiseseguemumadistribuição normal.

Tabela 1 - Teste Kolmogorov-Smirnov

Construtos Média Desvio Padrão Kolmogorov-Smirnov p-valor
Prioridades Competitivas 3,021 0,513 0,881 0,419
Inovação (Produto e Processo) 3,547 0,672 1,988 0,072

Fonte: Elaborada com base nos resultados do SPSS, 2017

Também é recomendado que se comprove a normalidade dos dados através 
da análise dos coeficientes de assimetria (skewness) e curtose (kurtosis).  Con-
forme Kline (2015), valores os valores da assimetria devem estar no intervalo de 
|3| e para os coeficientes da curtose no intervalo de |3|. Assim, neste trabalho, 
a suposição de normalidade para a média dos construtos foi testada através do 
teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov e para as variáveis individuais que 
compõem cada um dos construtos foi analisada através das medidas descritivas 
de assimetria e curtose. 

Constatou-se que para o construto Prioridades Competitivas de Entrega, Qua-
lidade, Custos e Flexibilidade o menor valor para o coeficiente de assimetria é de 
-0,252 e o maior valor é de 0,263, para o coeficiente de curtose o menor valor foi 
de -1,311 e o maior de -0,171 e para o  construto Inovação de Produto e Processo 
o menor valor para o coeficiente de assimetria é de -1,131 e o maior valor é de 
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0,106 para o coeficiente de curtose o menor valor foi de -0,675 e o maior de 0,399, 
ou seja, tanto os coeficientes de assimetria como de curtose ficaram dentro dos 
intervalos recomendados. 

Outra suposição que se deve verificar é se as variâncias entre os construtos 
são iguais estatisticamente, isto  é, a homocedasticidade,  neste trabalho foi utili-
zado o teste F de Snedecor para um nível de significância de 5%, cujos resultados 
demostraram que as variâncias são estatisticamente não diferentes, ou seja, os 
valores da estatística calculada são de (Fcal=1,6144; p= 0,548) entre Inovação de 
Produto e Prioridades Competitivas, Fcal= 2,9432;  p=0, 289) (PESATANA; GAGEIRO, 
2005).

O teste para a linearidade, que é utilizado foi verificado se o  modelo apresenta 
propriedades de aditividade e homogeneidade, em função de que se os modelos 
lineares representam valores que se ajustam a linha reta.  Segundo Hair Jr. et al. 
(2010), a linearidade é uma das suposições importantes de ser analisada quan-
do se trabalha com  técnicas multivariadas. Neste trabalho a lineariedade dos 
construtos foi verificada através do coeficiente de correlação de Pearson entre os 
construtos  Prioridades Competitivas (Entrega, Qualidade, Custo e Flexibilidade) 
e Inovação de Produto, para um nível de significância de 5%, conforme apresen-
tado na Tabela 2.

Tabela 2 – Coeficientes de Correlação e p-valor

Construto Coeficiente de 
Correlação p-valor

Prioridade Competitiva de Entrega X Inovação de Produto 0,578 0,002

Prioridade Competitiva  de Qualidade X Inovação de Produto 0,573 0,002

Prioridade Competitiva de Custo X Inovação de Produto 0,549 0,002

Prioridades Competitivas – Flexibilidade x Inovação de Produto 0,773 0,000

Fonte: Elaborada pelos autores com base nos resultados do SPSS, 2017.

A multicolinearidade é outra suposição que deve ser testada e tem como ob-
jetivo demonstrar a amplitude pela qual um construto pode ser justificado por 
outros que estão presentes na análise, ou seja, é medida pelo grau de correlação 
entre os construtos. (KLINE, 2011). 
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Assim, com relação a multicolinearidade os construtos com correlação acima 
de 0,85 e com coeficiente de determinação (R2) superior a 0,90 representam re-
dundância nos itens e quanto ao VIF (Variance Inflation Factor - Fator de Inflação 
da Variância) o valor recomendado é até 5. (KLINE, 2011).Na Tabela 3 são apresen-
tados os coeficientes de correlação entre os construtos, o coeficiente determina-
ção e o fator de inflação da variância (VIF). 

Tabela 3. Coeficientes de correlação, R2 e VIF

Variáveis
Inova-
ção de 

Produto 

Priori-
dade 

Compe-
titiva de 
Entrega

Prioridade 
Competitiva 

de Quali-
dade

Priorida-
de Com-
petitiva 

de Custo

Prioridade 
Compe-
titiva de 

Flexilibili-
dade

Inovação de Produto 1

Prioridade Competitiva – Entrega 0,578 1

Prioridade Competitiva – Qualidade 0,573 0,799 1

Prioridade Competitiva – Custo 0,549 0,789 0,430 1

Prioridade Competitiva - Flexilibilidade 0,773 0,643 0,476 0,518 1

R2 0,401 0,619 0,536 0,610 0,421

VIF 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Fonte: elaborado pela autora com base nos resultados do SPSS, 2017

Observa-se que os dados não apresentam multicolinearidade. Nenhum dos 
itens estudados apresentou valores acima do limite de r = 0,85 e de R2 = 0,90. Uma 
segunda verificação foi realizada através do fator de inflação da variância (VIF), ou 
seja, a presença de itens com VIF superior a 10 indicam multicolinearidade. (HAIR 
JR. et al., 2009). 

Assim, com estas análises preliminares, pode-se constatar que os dados aten-
dem aos pressupostos para as análises multivariadas (normalidade, homocedas-
ticidade, linearidade e multicolinearidade).
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4.2 MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS 

4.2.1 Validade Convergente 

A validade convergente tem como objetivo identificar se as variáveis de um 
construto convergem ou compartilham uma elevada variância em comum, sendo 
medida pela confiabilidade composta e pela variância extraída de cada um dos 
construtos e indica a correlação entre as variáveis, ou seja, como as variáveis de 
um construto devem convergir ou compartilhar uma elevada variância em co-
mum (HAIR Jr. et. al, 2009). 

Assim, a validade convergente dos construtos foi analisada primeiramente 
pela análise de significância das cargas  fatoriais das variáveis, tomando-se base 
os t-values das variáveis de cada construto com  uma significância de p<0,05 
(GARVER; MENTZER, 1999), e a seguir pela  Análise Fatorial Confirmatória (AFC), a 
qual avalia as interrelações das cargas das variáveis em seus respectivos constru-
tos, a quantidade de erros de medida para cada variável, além das estimativas de 
variâncias entre os fatores (KLINE, 2011, HAIR et al, 2009).

 Ao se analisar a validade convergente, também deve-se avaliar a confiabi-
lidade composta e a variância extraída de cada um dos construtos (FORNELL; 
LARCKER, 1981). Os valores da confiabilidade composta são calculados para cada 
construto a partir das cargas padronizadas e dos erros de mensuração das variá-
veis (HAIR et al., 2009), sendo que o  valor ideal para a confiabilidade composta é 
igual ou superior a 0,70 (HAIR et al., 2009).

A variância extraída tem como objetivo explicar o quanto da variância total 
de cada indicador está sendo utilizado para compor a avaliação do construto, de-
monstrando o poder de explicação dos indicadores sobre o construto. Conforme 
a literatura os valores recomendados da variância extraída devem estar acima de 
0,5 (HAIR et al., 2009), ou seja, devem ser maiores de 50%. A análise da validade 
convergente está detalhada na Tabela 4. 
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Tabela 4. Análise da Validade Convergente

Construtos Confiabilidade Composta Variância Extraída

IP (Inovação de Produto ) 0,89 0,59

PCE (Prioridade Competitiva de Entrega) 0,96 0,82

PCQ (Prioridade Competitiva de Qualidade) 0,87 0,57

PCC (Prioridade Competitiva de Custo) 0,91 0,68

PCF (Prioridade Competitiva de Flexibilidade) 0,96 0,81

Fonte: elaborada pela autora com base no AMOS, 2017.

Assim, observando-se os valores da confiabilidade composta todas as variá-
veis apresentam valores acima de 0,7 e para a variância extraída todos valores das 
variáveis estão  acima de 0,50.

4.4.2 Validade Discriminante

Na validade discriminante observa-se  o grau com que os construtos se corre-
lacionam entre si e se são estatisticamente diferentes uns dos outros. A literatura 
recomenda que para identificar a validade discriminante entre os construtos po-
de-se fazer a comparação entre as variâncias compartilhadas e as variâncias ex-
traídas dos construtos (MALHOTRA; BIRKS; WILLS, 2012; CHURCHILL; IACOBUCCI, 
2009; BAGOZZI; PHILIPS, 1982; FORNEL; LARCKER, 1981). Assim nesta tese, para 
calcular a validade discriminante entre os construtos  utilizou-se o procedimento 
no qual as variâncias extraídas dos construtos são comparadas com as variân-
cias compartilhadas, ou seja, as variâncias compartilhadas  são determinadas a 
partir das correlações  entre os construtos elevadas ao quadrado,  procedimento 
recomendado por FORNELL; LARCKER (1981).  A validade discriminante entre os 
construtos existe  quando a variância extraída de cada construto individualmente 
é maior que a variância compartilhada MALHOTRA; BIRKS; WILLS, 2012). Os valo-
res dos indicadores da validade discriminante estão demonstrados na Tabela 5.
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Tabela 5. Indicadores de Validade Discriminante

Construtos IP IPR PCE PCQ PCC PCF
IP 0,729
PCE 0,578 0,409 0,820
PCQ 0,573 0,451 0,799 0,570
PCC 0,549 0,341 0,789 0,430 0,680
PCF 0,773 0,495 0,643 0,476 0,518 0,810

Fonte: elaborada pela autora com base no AMOS, 2017.

A Tabela 5 apresenta o resultado da análise discriminante, sendo que nas célu-
las em negrito constam os valores da variância extraída e nas células sem negrito 
a variância compartilhada. Verifica-se, portanto que os valores encontrados para 
as correlações entre cada construto são inferiores a variância extraída indicada 
para cada construto, sendo assim a análise de validade discriminante está aten-
dida.A relação entre as Prioridades Competitivas e a Inovação de Produto está 
demonstrada na Figura 2.

Figura 2. Modelo representativo da relação entre Prioridades Competitivase Inovação de Produto  

Fonte: saida do programa computacional AMOS, 2017.
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Observa-se que as Prioridades Competitivas (Entrega, Qualidade, Custos e Fle-
xibilidade) afetam positivamente a Inovação de Produto da cadeia produtiva da 
uva e do vinho, sendo que teve um grau de influência de β(PCE) = 0,38, β(PCQ) = 0,46, 
β(PCC)=0,58, β(PCF) =0,44.  As prioridades competitivas explicam R2 = 89% da Inova-
ção de Produto. Estes resultados são suportados pela teoria através dos autores, 
onde as prioridades competitivas  são fatores determinantes e necessários dentro 
das empresas (TIDD; BESSANT; PAVITT, 2005; BESSANT; TIDD, 2007)

As estatísticas de ajuste do modelo representativo da relação entre as Prio-
ridades Competitivas e Inovação de Produto, estão apresentadas no Quadro 1. 

Quadro 1. Estatísticas de Ajuste do Modelo representativo da relação entre as Prioridades Com-
petitivas e Inovação de Produto

Medidas de ajuste absoluto
Qui-quadrado / graus de liberdade 3,580
Índice de bondade de ajuste (GFI) 0,902
Raiz da média dos quadrados dos erros de aproximação (RMSEA) 0,072
Medidas de ajuste Incremental/Parcimonioso
Índice ajustado de bondade de ajuste (AGFI) 0,867
Índice de ajuste normal (NFI) 0,902
Índice Tucker-Lewis (TLI) 0,922
Índice de ajuste incremental (IFI) 0,919
Índice de ajuste relativo (RFI) 0,903
Índice de ajuste comparado (CFI) 0,923

Fonte: elaborado com base na saída do programa computacional AMOS, 2017.

De acordo com as estatísticas de ajuste do Modelo representativo da relação 
entre Inovação de Produto e Vantagem Competitiva apresentadas no Quadro 1, 
o modelo pode ser considerado adequado pois todas as estatísticas de ajuste 
encontradas estão de acordo com os índices recomendados por (HAIR; BLACK; 
BABIN; ANDERSON e TATHAM, 2009; MARÔCO, 2010).

5 CONCLUSÃO

Esta trabalho apresentou um estudo sobre a relação entre as Prioridades Com-
petitivas de Entrega, Qualidade, Custo e Flexibilidade e Inovação de Produto na 
cadeia produtiva da uva e do vinho da Região da Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul. 
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Após a aplicação da Modelagem de Equações Estruturais foi possível confirmar a 
relação positiva e significativa entre Prioridades Competitivas e Inovação de Pro-
duto. As prioridades competitivas explicam R2 = 89%  da Inovação de Produto, o 
que confirma os resultados apresentados pela teoria, onde os autores Tidd; Bes-
sant; Pavitt, 2005; Bessant; Tidd, 2007, expressam que as prioridades competitivas  
são fatores determinantes e necessários dentro das empresas.
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O USO DE INSTRUMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDUSTRIAL NA REDE DE PETRÓLEO E GÁS DE 

SERGIPE NOS ANOS 2000

 
Ariane Cedraz Cerqueira
Dirceu Yoshikasu Teruya

1 INTRODUÇÃO

O setor de petróleo e gás possui grande importância para Sergipe, fazendo 
parte dos setores prioritários para desenvolvimento do estado. Devido a sua im-
portância, ações conjuntas para alavancar o setor são realizadas pelo governo, 
pelo Sebrae e pela Petrobras, que desempenhamum papel essencialjunto às em-
presas dessa cadeia produtiva.

O primeiro poço descoberto no estado foi em campo terrestre, no município 
de Riachuelo, em 1961; a descoberta do segundo poço, também terrestre, acon-
teceu dois anos depois em Carmópolis.

Já oinício da exploração de poços marítimos aconteceu em 1968, com a des-
coberta do primeiro poço marítimo do Brasil na bacia de Guaricema-SE. O gran-
de potencial dos poços descobertos atraiu investimentos, e a Petrobras decidiu 
transferir a sua sede regional de Alagoas para Sergipe.Assim, a Petrobras tornou-
-se uma empresa âncora, atraindo para Sergipevários empreendimentos, geran-
do oportunidades de desenvolvimento no estado, não só para o setor de petróleo 
e gás, mas também para outros. 

Em 2002, em função do Programa do Sebrae Nacional, iniciou-se o estudo de 
viabilidade de constituição de uma rede de empresas com o setor de petróleo e 
gás em Sergipe. A pesquisa realizada resultou na criação da Rede de Cooperação 
da Cadeia Produtiva do Petróleo e Gás, em Sergipe, em 2003 (REDE PETROGAS – 
SE, 2013).

O modelo de estruturação adotado para compor a rede Petrogas foi o mesmo 
utilizado pela rede Petro/RS e, posteriormente, utilizado por outras redes Petro.  
Desde o início, estavam à frente do projeto de implementação da rede o Sebra-
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e-SE e a Petrobras, como instituições coordenadoras; as instituições de fomento; 
as universidades públicas e privadas; o governo federal e estadual; e algumas em-
presas do setor.

Vale destacar que a rede foi criada com o objetivo de integrar os múltiplos ato-
res do Arranjo Produtivo Local (APL), demais redes no estado e no Brasil. Dentro 
de sua estrutura, a rede adota grupos de trabalho (GT),os quaissão voltados para 
inúmeras atividades que almejam o desenvolvimento da mesma.Não obstante, 
apenas o GT de tecnologia mantém ações regulares, estando sob responsabili-
dade do SergipeTec. O objetivo deste GT é mobilizar as empresas e instituições 
para a realização de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação(PD&I), fomentando 
as inovações tecnológicas, a realização de parcerias, a cooperação entre as em-
presas e instituições e a ampliação de números de projetos de inovação(SOUSA; 
OLIVEIRA, 2012).

É importante tornar claro que as empresas que fazem parte da rede em 
questão, são, em sua maioria, micro, pequenas e médias empresas, que tiveram 
ou têm relação comercial com a Petrobras. São cadastradas 180 empresas, um 
grande percentual destas se refere a empresas de serviços que, por sua vez, não 
apresentam um perfil de empresa inovadora.

Na rede comentada,o número de empresas inovadoras, provenientes de spin 
off da Petrobras, é significativo. Taisempresas foram criadas, inicialmente, com o 
intuito de fornecer soluções tecnológicas à Petrobras, a única organização com a 
qual as referidas empresas faziam negócios.

Com a finalidade de evitar que as empresas (que surgiram por uma necessida-
de da Petrobras) não fossem dependentes de apenas um contrato, os gestores da 
rede passaram a incentivar a diversificação de produtos e serviços, objetivando 
reduzir esta dependência e consequentemente a mortalidade de empresas que, 
ao fim do contrato com a empresa âncora, não tinham condições de prosseguir 
com suas atividades.

Diante de tal contexto, afirma-se que as atividades realizadas pelos coordena-
dores da rede estão voltadas para: o crescimento das empresas através da con-
quista de novos mercados internos e externos, através de ações constantes para 
incentivar o desenvolvimento de novas tecnologias para o setor; a participação 
em editais locais e nacionais; a participação em feiras e rodadas de negócios, para 
a formação de parcerias que aumentem a competitividade das empresas.



170  PROPRIEDADE INTELECTUAL E GESTÃO DE TECNOLOGIAS

Vale ainda dizer que, seguindo o panorama nacional, a exigência do conteúdo 
local tem favorecido as empresas sergipanas nas aquisições de bens e serviços 
nas atividades de exploração e produção de Petróleo e Gás. Salientar tal dado é 
fundamental, uma vez que tal contexto, indubitavelmente, reafirma a importân-
cia das ações realizadas pela coordenação da rede, as quais engendramo fortale-
cimento da cadeia locale da rede PETROGAS, que, cada vez mais,tem um papel 
essencialnacadeia de valor de petróleo e gás.

A Petrobras, como uma das coordenadoras da rede, realiza parcerias com as 
empresas para desenvolvimento de novas tecnologias, soluções para o setor e 
melhorias para tecnologias já existentes, com o intuito de reduzir custos de pro-
dução e extração (P&E) e aumentar a produtividade e a eficiência nos poços de 
extração. As inovações decorrentes das parcerias citadas, bem como as inovações 
geradas pelas empresas através do seu próprio empenho, podem ser passíveis 
de proteção e o objetivo deste trabalho é analisar como as empresas enxergam 
essas inovações – desenvolvidas ou por meio de iniciativa própria ou através de 
parcerias – e como elas tratam desse ativo da empresa.

É fundamental esclarecer que os projetos de soluções tecnológicas exigem da 
empresa uma análise da viabilidade técnica e econômica, de forma que estas ino-
vações devem ser competitivas (considerandoestratégias já existentes no mer-
cado) e devem, ainda, ser aprovadas tecnicamente por institutos e laboratórios, 
para verificar se as mesmas estão dentro das normas técnicas definidas pela ANP 
e pela própria Petrobras.

Além do mais, a visão de inovação não é local. O objetivo das empresas é gerar 
tecnologia competitiva para atuar em qualquer lugar do mundo. Por exemplo, 
mesmo não tendo sido identificado a presença do Pré-Sal no estado, ações de de-
senvolvimento de soluções para os problemas existentes na extração e produção 
doóleo do pré-sal vem sendo realizadas por algumas empresas sergipanas. Dessa 
forma, refletir sobre as estratégias de proteção da inovação utilizadas (ou não), 
torna-se um tema de grande relevância.

Vale lembrar que, ao investir em P&D, a empresa visa aumentar a sua com-
petitividade.Entretanto, mesmo que a tecnologia gerada seja bem-sucedida, não 
hágarantia de que o retorno será obtido. Por conseguinte, é imprescindível que 
a empresa estude (considerando seu plano de negócio)qual a melhor estratégia 
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de proteção da inovação – e de negociação da mesma– a ser adotada, diante de 
cada circunstância.

As tecnologias para o setor de petróleo e gás, quando desenvolvidasdentro 
das grandes e médias empresas, normalmente, são protegidas por algum meca-
nismo (de acordo com as estratégias de proteção para aquela inovação desen-
volvida pela empresa). Todavia, as micro e pequenas empresas, por sua vez, nem 
sempre têm pleno entendimentosobre as formas de proteção que podem adotar, 
seja por desconhecimento ou por orientação equivocada. Tal fato, evidencia, mais 
uma vez, qual importante é debater o tema com o intuito de fornecer à rede PE-
TROGAS dados que contribuam para seu desenvolvimento.

2 APROPRIABILIDADE NA REDE PETROGAS

A partir de contatos iniciais com o campo de pesquisa, as empresas da rede 
em questão foram classificadas em quatro grupos: a) empresas que não possuí-
amperfil para realizar inovação; b) empresas que realizavam atividades, que po-
diamgerar inovação, mas não geravam; c) empresas que inovavam, mas não pos-
suíamestratégia de proteção; e d) empresas que inovavam e faziamuso de alguma 
estratégia de proteção. Considerando esta classificação inicial foram selecionadas 
sete empresas de atividades diferentes, porém todas com atividades relacionadas 
à extração e produção de petróleo, inseridas nos dois últimos grupos descritos 
acima. Então, foram realizadas entrevistas estruturadas com proprietários destas 
empresas selecionadas.

O quadro 1 apresenta uma breve caracterização das empresas pesquisadas, 
contendo informações como: qual o ramo de atividade principal de atuação da 
empresa, o ano em que esta começoua desenvolver inovação. Esse quadro traz 
também as informações sobre o número de projetos já realizados por cada em-
presa e o número de projetos que estão em andamento.
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Quadro 1. Caracterização e setor de atuação das Empresas participantes da pesquisa qualitativa

Em-
presa

Atividade 
Principal Portfólio de produtos e/ou serviços

Início 
das ativi-

dades

Início 
das ino-
vações

Nº de 
projetos 
realiza-
dos nos 
últimos 
10 anos

Nº de 
projetos 
em an-

damento 
em 2013

1 Serviços

Sistema de bombeio Pneumático (tipo 
BPZ); Sistema redutor de pressão anu-
lar (SRP); Sistema para injeção de vapor 
com produção alternada (ICVPA); Ser-
viços de fiscalização e consultoria em 
Engenharia de Petróleo

1999 1999 6 5

2 Serviços Produtos e serviços de tratamento de 
P&G 1993 1994 10 3

3 Industria

Serviços relacionados a equipamentos 
industriais, especialmente na área de 
perfuração e produção de petróleo, 
mineração e petroquímica; Fabricação 
de bombas para a perfuração e pro-
dução de petróleo; Desenvolvimento 
de peças para o setor sob encomenda; 
Comercialização de produtos voltados 
para o setor de petróleo, mineração e 
petroquímica

1994 1994 10 8

4 Serviços
Consultoria, projetos e montagem na 
área de gás e operação; e manutenção 
de gasodutos

1994 1996 3 1

5 Serviços

Manutenção industrial (elétrica e ele-
trônica); PLC, instrumentação, manu-
tenção; e calibração de instrumentos e 
processos

1986 2010 2 2

6 Serviços
Automação industrial; CFTV digital; 
Engenharia elétrica e civil; e criação de 
produtos inovadores

2008 2008 7 7

7 Serviços Consultoria e treinamento na área de 
petróleo e TI 1998 1998 16 4

Fonte: Elaboração Própria

A maioria das empresas investigadasdemonstraram caráter inovativo desde 
o primeiro ano de funcionamento, apenas três empresas não iniciaram as inova-
ções no mesmo ano de criação da empresa, sendo que apenas a empresa 5 pas-
sou um período longo antes de começar a inovação. Durante a entrevista, o pro-
prietário da referida empresa, ao ser questionadosobre essa demora, informou 
que por muitos anos a empresa atuou com outras atividades, mas que estudava a 
possibilidade de inovar, porém só em 2010 conseguiu estruturar a organização,-
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de forma que atualmente esta se dedica, principalmente, ao desenvolvimento de 
tecnologias.

Diante dos dados, pode-se considerar que a média de número de projetos 
desenvolvidos e em desenvolvimento é relativamente alta, especialmentepor se 
tratar de micro e pequenas empresas e por serem empresas de um setor que exi-
ge investimento intensivo de capital para a realização de inovação.

Desde 1999, a ANP aplica, nas rodadas de licitação, a exigência de Conteúdo 
Local.Ao serem questionados sobre a influência dessa normativa sobre a empre-
sa, mais de 50% dos entrevistados afirmaram que esta normativa não influenciou 
em nada nas atividades da empresa.Segundo as entrevistas, apenasuma empresa 
considerou a norma muito favorável à empresa, pois acreditava que, através des-
ta, uma reserva de mercado foi estabelecida. Em contrapartida,os demais entre-
vistados afirmaram que esta normativa incentivava a organizaçãoa inovar para 
atender às demandas do mercado e que a reserva de mercado criada para as em-
presas nacionais contribuiu para o desenvolvimento da empresa. Nesse mesmo 
quadro, pode-se perceber que as empresas, ao investirem em novas tecnologias, 
esperavam atingir principalmente o mercado interno, aquelas que já estavamatu-
ando no mercado internacional ou que estavampreparando a empresa para tal, 
visavam atingir o mercado externo com as suas tecnologias.

Também foi possível ver por meio da pesquisa, que os principais clientes estavam-
no território nacional, principalmente em Sergipe. Três das sete empresas possuíam 
clientes em outros países.Vale ressaltar que nem todas as empresas que visam impac-
tar o mercado internacional com as inovações são as que possuem clientes em outros 
países.Também cabe observar que as empresas atuantes no mercado internacional 
precisam atender aos padrões requeridos pelos clientes e normas técnicas internacio-
nais, exigindo um conhecimento específico sobre os mercados que atuam. 

Todas as empresas pesquisadas desenvolviam P&D Interno e ao serem ques-
tionadas sobre as dificuldades encontradas para desenvolver os projetos de ino-
vação o principal gargalo apontado pela maioria das empresas foi a dificuldade 
de aceitação da inovação. As empresas que apontaram este problema, afirmaram 
que o mercado é conservador e tende a não confiar no novo.Valedestacarque há 
uma busca no mercado pela solução e não apenas pelo produto e/ou processo, 
podendo um novo produto e/ou processo mais eficaz não apresentar a solução 
que o mercado necessita.
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O segundo maior problema apontado se refere à disponibilidade de recursos 
financeiros para tal finalidade. É interessante observar tal argumento, apesar de 
que, na época da pesquisa, era comum a existência de editais voltados para o 
desenvolvimento de inovações para o setor de petróleo e gás. Ou seja, a falta 
de disponibilidade financeira foi tratada como impeditivo para projetos de ino-
vação, mesmo existindo editais voltados para esta finalidade, com recursos não 
reembolsáveis e financiamento com taxas subsidiadas abaixo das exercidas nor-
malmente no mercado. A terceira dificuldade constatada em entrevistafoi a falta 
de pessoal qualificado para o desenvolvimento das inovações, no caso, mão de 
obra técnica para a realização de atividades de processo e desenvolvimento de 
projetos.

A partir das entrevistas, percebeu-se que os dados apontaram que há difi-
culdade para interagir com as universidades e os institutos de pesquisa.Apesar 
destas instituições estarem presentes na rede PETROGAS, há muita dificuldade 
para que as ações de inovação sejam realizadas, seja por causa de burocracias 
existentes por parte das ICTs ou por falta de entendimento entre a empresa e a 
universidade e/ou ICTs sobre a propriedade dos resultados do projeto desenvol-
vido em conjunto.

A dificuldade para a realização de testes específicos em laboratórios especia-
lizados e em campo foi apresentada como a quinta maior dificuldade encontrada 
pelas empresas. A falta de equipamentos e matérias primas para o desenvolvi-
mento da inovação foram apontados como gargalos por algumas empresas, se-
guido pela falta de encontrar alguns serviços especializados no estado. Outros 
problemas como dificuldades com a logística e a importação de alguns equipa-
mentos também foram apontados pelas empresas, mas com menor importância 
na visão geral.

A realização de parcerias para o desenvolvimento de projetos de inovação, 
acontece com a Petrobras, com as Universidades, com outras empresas e com Ins-
titutos de Pesquisa. A formalização destas parcerias normalmente não acontece 
quando estas são feitas com outras empresas instaladas em Sergipe, mas apenas 
são formalizadas quando envolvem a Petrobras, as universidades e os Institutos 
de Pesquisa.

Em relaçãoà importância da Petrobras para a empresa, as respostas variaram 
entre muito importante, importante e pouco importante. Aquelas que identi-
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ficaram a Petrobras como muito importante são empresas que têm esta como 
cliente e incentivadora ao desenvolvimento de inovações internas.As empresas, 
que definiram o papel da Petrobrascomo sendo pouco importante, acreditavam 
que o principal papel desempenhado por ela estavaligado à atuação desta na 
rede PETROGAS, tendo, porém, pouca influência direta nos negócios da empresa 
investigada. 

O entrevistado daempresa 7, respondeu que a Petrobras é importante, mas 
indicou que, quando a empresa começou, a Petrobras era muito importante e, ao 
longo dos anos, suaimportância foi diminuindo, apesar de que a Petrobras ainda 
eraparceira para a realização de testes deprodutos e, principalmente, na atuação 
da rede PETROGAS, conforme o quadro 2.

Quadro 2. Importância da Petrobras para a Empresa nos últimos 10 Anos pelas empresas pes-
quisadas

Empresa

Importância da Petrobras 
nos Últimos 10 Anos

O Papel da Petrobras na Definição e na 
Concepção dos Projetos de P&D

Utilização de 
Financiamento 
Públicos para 

Inovação
Muito 
Impor-
tante

Impor-
tante

Pouco 
Impor-
tante

Muito 
Impor-
tante

Impor-
tante

Pouco 
Impor-
tante

Ne-
nhum Sim Não

1 X X X
2 X X X
3 X X X
4 X X X
5 X X X
6 X X X
7 X X X

Fonte: Elaboração própria

Quando questionadas sobre o papel da Petrobras na definição e concepção 
dos projetos de inovação, a maior parte (57%) das empresas afirmaram que esta 
não tem nenhuma influência.Ou seja, para asempresas investigadas é a necessi-
dade do mercado que influencia a realização dos investimentos.

É importante destacar que para as duas empresas que têm a Petrobras como 
principal cliente, a definição e concepção das inovações é muito importante, uma 
vez que as inovações geradas pela empresa são geralmente demandas dos clien-
tes.
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A definição do papel da Petrobras como pouco importante na concepção e 
definição dos projetos de P&D,deu-se, pois,a divulgação das demandas tecnoló-
gicas pela Petrobras define algumas inovações realizadas pela empresa, entretan-
to, a Petrobrasnão tinhaum papel na concepção do projeto. Além disso, a Petro-
bras utiliza do mecanismo da licitação para a contratação de seu fornecedor, de 
forma que uma empresa membro daPETROGAS pode não ser a vencedora desse 
certame.

Um importante dado da pesquisa se refere à constatação de que a falta de 
recursos para o desenvolvimento de atividades inovativas é uma dificuldade 
apontada por grande parte das empresas.Porém, mais de 50% das empresas in-
vestigadasnão utilizaram recursos de editais de financiamento público para o de-
senvolvimento de inovações, tendo utilizado recursos próprios para a realização 
dos seus projetos.

Em alguns editais de financiamento,há um questionamento referente à ma-
neira sobre como será tratada a questão da proteção da inovação, normalmente a 
pergunta é direta quanto ao patenteamento da tecnologia gerada.Os participan-
tes da pesquisa mencionaram que esse tipo de cláusula não representa empeci-
lho para a participação em editais. Segundo os entrevistados, o fator principal de 
não participação em editais é a falta de conhecimento de como estes funcionam 
e os procedimentos burocráticos que envolvem a participação nos mesmos.

Em uma busca realizada no banco de marcas do INPI, verificou-se que apenas 
três empresas estão com suas marcas em situação de registro concedido, duas 
empresas tiveram seus pedidos arquivados e/ou extintos – o que pode ser en-
tendido como uma falha na gestão destes ativos – e duas empresas não apre-
sentaram nenhum registro de pedido – o que não significa que a empresa não 
tenha efetuado um depósito, uma vez que esta informação pode ainda não ter 
sido publicada.

Na consulta realizada no banco de patentes do INPI, foram encontrados pe-
didos para três das empresas pesquisadas, sendo que apenas uma das empresas 
teve carta patente emitida. Contudo, como isso se deu há mais de 20 anos, o con-
teúdo da patente já está em domínio público. À época da pesquisa, a empresa 1 
tinha12 pedidos de patentes (um havia sido indeferido, três foram arquivados, 
um tinhasolicitação de exigência, dois estavam emanálise e cinco tinham apenas 
a publicação do pedido efetuada). A empresa 5, por sua vez, tinhaseis depósitos 
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(um pedido foi arquivado, dois estavam em análise e três tinham sido publica-
dos), conforme pode ser visualizado no quadro 3.

Quadro 3. Grau de Importância dos Editais de Financiamento à Inovação e a Situação de Depó-
sito de Marcas e Patentes no INPI pelas empresas pesquisadas

Empre-
sa

Importância dos Editais de 
Financiamento à Inovação Situação de Depósito de Marcas e Patentes no INPI

Muito 
Impor-
tante

Pouco 
Impor-
tante

Nada 
Impor-
tante

Depósito 
de Marca

Situação da 
marca

Depósito 
de

patentes

Situação dos pedidos de 
patentes

1 X Sim - 3 
pedidos Registradas

Sim - 12 
depósi-

tos

1 - Indeferido; 1 - exigên-
cia; 3 - arquivados; 2 - em 
análise; 5 – pedidos pu-

blicados

2 X Sim - 3 
pedidos Registradas Não

3 X Sim - 3 
pedidos Arquivadas Sim - 1 

depósito
Carta Patente concedida

(Caduca)

4 X Sim - 4 
pedidos

Arquivadas/ 
Extintas Não

5 X Não -
Sim - 6 
depósi-

tos

1 - arquivado; 2 - em análi-
se; 3 – pedidos publicados

6 X Não - Não

7 X Sim - 1 
pedido Registrada Não

Fonte: Elaboração própria

No que concerne à proteção às inovações, a pesquisa trouxe dados que corro-
boram com a literatura especializada. Apesar de apresentar algumas divergências 
em relação à busca realizada no banco de marcas e patentes do INPI, observou-
-se que mais de 70% das empresas investigadasconsideraram que a Propriedade 
Industrial é importante ou muito importante. Entretanto, foi relativamente pe-
queno o número de empresas que adotaram a patente como meio de proteção.
Observou-se que a marca é, dentro do sistema formal de proteção industrial, a 
estratégia mais utilizada, conforme apresentado no quadro 4, a seguir.
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Quadro 4. Grau de importância da Propriedade Industrial X Estratégia de Proteção pelas em-
presas pesquisadas

Em-
presa

Importância da PI para a Empresa Estratégia de proteção adotada

Muito 
Impor-
tante

Impor-
tante

Pouco 
Impor-
tante

Nada 
Impor-
tante

Patente Marca Know 
How

Segredo 
Industrial

Tempo de 
Liderança

1   X     X X      
2       X   X X X  
3   X       X X X X
4 X         X X X X
5 X       X X X X  
6       X     X    
7   X       X X X X

Fonte: Elaboração própria

É válido salientar que quanto à utilização de mecanismos de apropriabilidade, 
entre as empresas investigadas foipreponderante o uso de estratégias como o 
knowhowe segredo industrial, as quais foram indicadas com mais frequência que 
o tempo de liderança.

Diante dos dadosda pesquisa em debate, vale retomaro que foi dito anterior-
mente: nem sempre o uso dos mecanismos existentes no Sistema de Propriedade 
Industrial é consideradaa melhor forma de proteção para as inovações geradas. 
Apesar de autores como Malerbaet al. (2006) afirma que se a apropriação for zero, 
isto é, não apresentar benefícios econômicos, as inovações realizadas por agentes 
privados não irão existir, a pesquisa realizada aponta que, no contexto estudado, 
a possibilidade de manter sua tecnologia em segredo industrial e se utilizar do 
knowhow é considerada estratégia suficiente para a proteção da inovação.

Vale destacar, que na pesquisa o uso de mais de um instrumento de apropria-
bilidade em quase todas as empresas, e a empresa que utiliza somente um ins-
trumento de apropriabilidadenão é o uso do Sistema de Propriedade Industrial.

É importante notar que o principal produto oferecido pelas empresas aqui 
estudas permitiaque estas entregassemao seu cliente uma “caixa preta” com tec-
nologia inacessível, uma vez que tais empresaseramprestadoras de serviços e 
o produto gerado, normalmente, acompanhava o serviço de manutenção e até 
mesmo operação da tecnologia. Assim sendo, há que se considerar que tal pecu-
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liar circunstância era fator influenciador da estratégia de proteção escolhida pelas 
empresas investigadas.

Ao serem questionados sobre as dificuldades para proteger a inovação ge-
rada pelas suas empresas, os entrevistadosapontaram os seguintes entraves: a 
burocracia no processo de proteção, a falta de informação sobre as formas de 
proteção do sistema de propriedade industrial, a falta de informação a respeito 
do processo para patentear, bem como a gestão do processo de proteção e a 
gestão da inovação em si. 

No que se refere aos contratos de transferências de tecnologias, apenas uma 
empresa afirmou que realizava esse tipo de contrato e que os objetivos estavam-
voltados para a obtenção de tecnologias para desenvolvimento de projetos.As 
demais empresas investigadas nunca haviam feito nenhum tipo de contrato de 
transferência de tecnologia.

Embora nem todas as empresas pesquisadas tenham assumido que a proprie-
dade industrial é importante para a empresa, conforme demonstrado no quadro 
4, todas as empresas consideraram os direitos de propriedade industrial relevante 
para a atividade inovativa.

Conforme comentado anteriormente, a gestão dos ativos intangíveis foivista 
como uma dificuldade para proteger a inovação.No entanto, a maior parte das 
empresas pesquisadas realizavaafunção de acompanhamento e gestão dos regis-
tros de marcas e de Cartas Patentes internamente, apenas a empresa 7 terceiriza-
va essa atividade, conforme demonstrado no quadro a seguir.

Sobre o local onde erarealizado o pedido de marca, todas as empresas afir-
maram que este erafeito apenas no país, mesmo quando isso se dava em empre-
sas que atuavam em outros países. Os registros de marcas e de Cartas Patentes 
estavamdivididos entre o nome dos sócios e o nome da empresa.Apenas uma 
empresa fez distinção, neste caso, marca estava registrada em nome da empresa 
e as patentes em nome dos sócios, como pode ser visto noquadro 5.

Conforme verificado anteriormente, no quadro 4, as empresas 3 e 4 tiveram 
seus pedidos de marca arquivados e/ou extintos, provavelmente um reflexo de 
uma gestão deficiente, o que foiclaramente o caso da empresa 3 que admitiu que 
não faz nenhum tipo de gestão de seus ativos (vide quadro5). 
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Quadro 5. Gestão de Acompanhamento de Registro de Marcas e Patentes pelas empresas pes-
quisadas e seus Registro de Marcas e de Cartas Patentes

Empresa
Gestão de Acompanhamento de 

Registro de Marcas e Patentes
Em nome de quem estão os

registros de Marcas e Patentes

Interno Externo Não faz Empresa Sócios

1 X X
2 X X
3 X X X
4 X X
5 X X
6 X
7 X X

Fonte: Elaboração própria

Esse estudo pode mostrara importância dos vários instrumentos de apropria-
bilidade e a diferente configuração do uso de taisinstrumentos na formatação de 
negócios. Cabe destacar que, apesar de ter uma posição relativamente pequena 
nessa amostra de empresas, os instrumentos de propriedade industrial podem 
desempenhar um papel nadiminuição da assimetria da informação consideran-
doa informação tecnológica contida na Carta Patente e na marca dentro da estra-
tégia de marketing e branding da empresa.

3 CONCLUSÃO

A rede PETROGAS tem um papel importante na fomentação de desenvolvi-
mento das empresas, principalmente no que tange aos incentivos ao desenvol-
vimento de novos produtos e/ou processos e à diversificação da sua carteira de 
clientes, fazendo com as empresas não fiquem restritas a um únicocliente: a Pe-
trobras. Por meio da pesquisa aqui relatada, pode-se perceber que o incentivo 
para o crescimento alcançou as empresas investigadas, as quais não restringiam 
suas atividades a oferta de um único produto a um único cliente, apesar de que 
algumas destas empresas dependiam muito da Petrobras,a qual ainda era o clien-
te principal.

No que concerne à inovação na rede pesquisada, as empresas apontam para 
a dificuldade de financiar suas inovações. Contudo, a despeito das dificuldades, 
constatou-se que as empresas da rede PETROGAS têm um foco no desenvolvi-
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mento de inovações e para isso investem, principalmente, recursos próprios. É 
válido destacar que a participação das empresas estudadas em editais ainda não 
é muito significativa, porém a tendência é que este número aumente à medida 
que as empresas tomem conhecimento sobre as formas de participação nos 
mesmos. Entretanto, é preciso indicar que, mesmo com a existência de editais 
de financiamento público à inovação, a demanda ainda é superior aos recursos 
disponibilizados.

Com relação à proteção das inovações geradas pelas empresas estudadas, vê-
-se que o segredo industrial eramuito utilizado, apesar daexistência de algumas 
fragilidades nesse tipo de proteção. Foi relatado, por exemplo, por algumas em-
presas, que já houve vazamento da tecnologia por ex-funcionários ou tentativa 
de roubo através de espionagem industrial.

Por meio dos dados obtidos, nota-se que está clara a importância da marca da 
empresa e a utilização do registro da mesma como meio de proteção, já os produ-
tos das empresas pesquisadas, por sua vez, não possuem marca e isto não é visto 
como necessáriopelos empresários entrevistados em função das características 
dos produtos ofertados pela organização. 

Por fim, é importante dizer que, de fato,no período da pesquisa, a Petrobras 
exercia um papel significativo como governança da rede PETROGAS, papel que, 
ainda hoje é essencial no estado de Sergipe. Em alguns momentos tal organiza-
çãoteve um papel fundamental para as empresas investigadas, sendo, em alguns 
casos, a força motriz que fez nascer o negócio, dado seu papel de âncora, que pro-
porcionou a ampliação do mercado local e criou a oportunidade para a fundação 
da rede discutida neste trabalho.
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1. INTRODUÇÃO

As políticas de CT&I desempenham um papel fundamental na garantia do de-
senvolvimento econômico e social de um país. O Estado busca promover, articular 
e controlar as atividades de CT&I por meio do seu financiamento e a construção 
de um marco legal capaz de responder as demandas existentes. As políticas pú-
blicas em CT&I nos países desenvolvidos consistem na montagem do Sistema Na-
cional de Inovação (SNI). Estes sistemas são definidos por Freeman (1995) como 
uma rede de relacionamento entre instituições do setor público e privado para o 
desenvolvimento de ações que alteram e propagam novas tecnologias. A litera-
tura mostra como sistemas de inovação dos países desenvolvidos estimulam as 
empresas com capacidade de inovação no desenvolvimento de novos produtos 
(BEZERRA; BORINI; MACLENNAN, 2015; GHOSH; SOETE, 2006).

Dessa forma, os países buscam mecanismos que proporcionem a geração de 
progresso técnico que possibilitem o crescimento econômico e o aumento da 
competitividade. O bom desempenho na execução das politicas de CT&I depende 
do estímulo e da interação da tríplice-hélice (Governo, Universidades e Indústria) 
(LEYDESDORFFA; MEYER, 2006). O Governo garante as ferramentas de promoção 
e controle da interação universidade – indústria. As universidades produzem e 
transferem o conhecimento para as indústrias que por sua vez desenvolve os pro-
dutos ou serviços para a sociedade. O grande desafio é distribuir estas políticas de 
fomento de CT&I entre as diversas regiões de um país.

Os países desenvolvidos têm fomentado essas interações com investimentos 
para o surgimento de médias e pequenas empresas de base tecnológica, estimu-
lando a interação e facilitando a parceria entre universidade-empresas, No caso 
do Brasil, que possui uma dimensão continental, as políticas de CT&I tem adotado 
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um caráter menos linear de apoio à inovação, porém ainda muito centralizado 
nas ações do Estado. (SALERNO; KUBOTA, 2008).

O sistema nacional de inovação é o responsável por distribuir os recursos e 
pacotes de incentivos para as suas federações de maneira proporcional (tamanho 
da região e capacidade econômica). No entanto, cada estado possui o seu siste-
ma local de inovação para fomentar financeiramente a CT&I na sua região. Para 
estimular isto a nível regional os governos tem que combinar os instrumentos 
das políticas públicas cuidadosamente para atender os problemas complexos do 
processo de inovação (BORRÁS; EDQUIST, 2013). As políticas regionais de finan-
ciamento no Brasil são realizadas pelas Fundações Estaduais de Amparo à Pes-
quisa (FAP’s), as quais tem o papel de investir no desenvolvimento de pesquisas 
(artigos científicos), recursos humanos (bolsas) tecnologia (patentes) e inovação 
(transferência de tecnologia e crescimento econômico da região). Porém, esta 
implantação é um desafio num país com as dimensões do Brasil, para manter a 
uniformidade das políticas públicas (SILVA et al., 2009).

No entanto o Brasil deu passos firmes na área de inovação a partir de 1999, 
seguindo muitas práticas de incentivos à Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) dos 
países membros da OrganizationEconomics for Co-operationandDevelopment(OC-
DE). No entanto, registra-se que o Brasil possui um ritmo diferente e, obviamen-
te, recursos inferiores aos aplicados por países da OCDE (NEGRI, NEGRI e LEMOS, 
2008). Mesmo assim, o país apresentou crescimento de capital humano especia-
lizado (graduados, mestres e doutores) com o aumento de universidades, cursos 
de graduação e pós-graduação.

Ainda no final dos anos 90 um novo modelo de financiamento e gestão de 
CT&I começou a ser construído no Brasil. O Ministério da Ciência e Tecnologia 
toma o protagonismo de um extenso debate a cerca dos rumos que o país iria 
adotar na politica de CT&I, nasce então, em 2001, o documento “Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação: Desafios para a Sociedade Brasileira – Livro Verde”. O documento 
trás em sua essência a importância de se fortalecer a tríplice hélice, apontando 
para o estímulo do setor privado tanto na definição das prioridades como no fi-
nanciamento da CT&I nacional e reforçando a importância das FAP’sna gestão de 
fomento das pesquisas científicas e tecnológicas no país (FONSECA, 2012).

Esta evolução resultou numa maior produção de artigos científicos e de pa-
tentes. Além do estimulo a distribuição entre as federações destes investimentos. 
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Porém, proporcionalmente o capital humano ainda não é suficiente para aten-
der todas as regiões do país. Os investimentos na interação universidade-em-
presa, para a transferência e desenvolvimento de novas tecnologias não tem de-
monstrado resultados no mercado, o que representa um gargalo a ser superado 
(ASHEIM e ISAKSEN, 2002; MENEZES et al, 2012).

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo é analisar a influência dos inves-
timentos públicos estaduais em CT&I, nos registros de patentes e no número de 
doutores no Nordeste através de um e indicadorde desempenho em CT&I duran-
te o período de 2000 a 2015.Para tal foi adotado um modelo lógico dedutivo, que 
inclui variáveis sugeridas pela literatura e estabelece uma ordem de causalidade 
entre elas, onde o desempenho está representado pelos aspectos relativos aos 
esforços mais os aspectos relativos aos resultados.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Serão expostos aqui os métodos e técnicas utilizados para a construção do 
indicador que permita avaliar o nível de investimento público estadualem CT&I 
e seus impactos no número de registro de patentes e do número de doutores do 
Nordeste no período de 2000 a 2015.

2.1. MODELO

A pesquisa fez uso de um recurso analítico com o propósito de representar a 
realidade a partir da definição de um conjunto de variáveis (ou aspectos da reali-
dade que se pretende representar), aspectos estes que podem ser vistos/defini-
dos/medidos de forma quantitativa por meio de indicadores.

A escolha das variáveis e seus padrões (hipóteses) de relacionamento (cau-
sação) podem seguir várias lógicas: relações causais verificadas empiricamente 
ou lógica dedutiva. (FERREIRA, CASSIOLATO e GONZALEZ, 2007 e 2009). O pre-
sente artigo, portanto adotou um modelo lógicodedutivo, que inclui variáveis 
sugeridas pela literatura e estabelece uma ordem de causalidade entre elas, onde 
o desempenho está representado pelos aspectos relativos aos esforços mais os 
aspectos relativos aos resultados. A equação simplificada é:
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Desempenho = esforços + resultados

Nesse sentido a forma funcional do indicador proposto é dada por:

Id  =
 (disp/PIB)

  Nº de doutores/patentes

Onde:
Id: é o índice de desempenho para cada estado;
Disp: é o dispêndio público estadual em CT&I;
PIB: Produto Interno Bruto estadual;
Nº de doutores: contabilizados no último censo da CAPES por estado;
Patentes: depósito de patentes por estado.

De modo que a relação dispêndio/PIB representa o esforço e a relação dou-
tores/patentes o resultado. O valor compreende entre 0 e 1, onde 1 representa o 
maior desempenho e 0 o menor.

2.2. BASE DE DADOS E DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS

Com a escolha assume‐se que a realidade é um todo complexo e o modelo, ao 
incluir apenas algumas variáveis para representá-la (buscando descrever, explicar 
ou prever algo), é limitado, ao deixar de fora muitas variáveis potencialmente im-
portantes para estabelecer os padrões de comportamento entre as variáveis. No 
entanto essa limitação foi minorada por meio da escolha das variáveis entendidas 
como as mais relevantes.

Quadro 1: Matriz Síntese do Modelo de Medição do Desempenho

Tipo Variável Descrição Fonte

Variáveis de Insumo
PIB estadual IPEA
Volume dos gastos públicos Estaduais em 
CT&I

MCTI

Variáveis de Resultado Registro de patentes MCTI e INPI
Número de doutores CNPQ

Fonte: Elaboração dos autores.

Segundo Rua (2004), Jannuzzi (2005) e Santagada (2007) os indicadores de 
insumo (antes)são aqueles que possuem relação direta com os recursos a serem 
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alocados, no modelo proposto eles são apresentados pelo volume da despesa 
orçamentária alocada na função de CT&I dos estados e regiões. Já os indicadores 
de resultado (depois) expressam, direta ou indiretamente, os benefícios no públi-
co-alvo, que no presente artigo estão representados pelo registro de depósito de 
patentes, que é composto pelo somatório das patentes de invenção, dos modelos 
de utilidade e dos certificados de adição. Além do número de doutores por habi-
tantes segundo região e unidade da federação que na proposta apresentada as 
unidades federativas são as da região Nordeste.

O que se espera é que ocorra uma relação causal positiva entre os indicadores 
de insumo e os de resultado, onde, uma maior alocação de recursos orçamentário 
em CT&I proporcione um maior número de pesquisadores/doutores e logo um 
maior índice de registro de patentes, o que em tese sinalizaria uma economia 
mais inovadora.

3 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Na perspectiva que os investimentos em CT&I contribuem para o aumento 
da competitividade de países e regiões e logo para o crescimento econômico, 
conforme apontado pela literatura abordada. E de que essas condições são pro-
piciadas dentro do Sistema Nacional de Inovação(SNI), através do modelo tríplice 
hélice, onde há uma sinergia entre os atores envolvidos (Empresas, Universidades 
e Governo). Onde os governos tem fundamentalmente o papel do fomentar e 
induzir, o comportamento, as estratégias e as decisões empresariais relativas à 
inovação.

Nesse sentido o intuito aqui é apresentar um indicadorque permita identificar 
o desempenho dos estados nordestinos na execução da politica pública de CT&I. 
Para isso o presente artigo partirá da visão de Rua (2004), onde os indicadores 
são medidas que expressam ou quantificam um insumo, um resultado, uma ca-
racterística ou o desempenho de um processo, serviço, produto ou organização. 
E Magalhães (2004), para o qual indicadores são abstrações ou parâmetros repre-
sentativos, concisos, fáceis de interpretar e de serem obtidos, usados para ilustrar 
as características principais de determinado objeto de análise.
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3.1. O INDICADOR DE INSUMO

A primeira relação é expressa através de um indicador de insumoapresentado 
pela razão (dispêndio/PIB)representando os aspectos relativos aos esforços des-
prendidos pelos estados para a execução da politica publica de CT&I. Esse indica-
dor é apresentado na figura 1, a qual traz o ranking por média dos dispêndios em 
CT&I dos Estados do Nordeste em relação aos seus respectivos PIB’s.

Figura 1. Ranking por Média dos Dispêndios em CT&I dos Estados do NE em relação ao PIB 
(2000 -2013)

Em % PIB

Fonte: MCTI (2016) e IPEA (2016)

É possível constar na figura 1 que os estados nordestinos ainda destinam mui-
to pouco dos seus orçamentos públicos para a função de CT&I, em média a região 
tem disponibilizado apenas 0,14% do PIB regional para a execução da política.

Tabela 1. Comparação dos dispêndios em CT&I no Brasil entre os setores (em valores de 2015) 
com o produto interno bruto (PIB)

%PIB
%PIB gasto pelas 

empresas

% do PIB gasto público
% do PIB Governo Federal % do PIB Governos Estaduais

1,28 0,64 0,45 0,19
Fonte: Coordenação de Indicadores e Informação (COIND) - CGGI/DGE/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações (MCTIC)

Os resultados encontrados para os estados nordestinos no período analisado, 
demostram estar coerentes com a execução da política nacional de CT&I, confor-
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me demostra a tabela 1 o país destinou em valores de 2015 1,28% do seu PIB para 
o fomento da política, onde os estados participaram em média com 0,19%, um 
percentual um pouco acima do encontrado para os estados do Nordeste, 0,14%.

3.2. O INDICADOR DE RESULTADO

Diante do esforço apresentado pelos estados segue agora o indicador que 
expressa os resultados decorrentes da alocação dos recursos. Esse indicador apre-
sentado na figura 2 demonstra a relação entre o número de doutores pesquisa-
dores e o registro de deposito de patentes em cada estado do Nordeste para o 
ano de 2015.

Figura 2. Relação entre o número de doutores e o depósito de patentes 2015

Fonte: CNPQ (2018) e INPI (2018)

A relação doutores e depósito de patentes expresso na figura 2 destacamos 
estados da Bahia, Ceará e Pernambuco bem a frente dos demais estados da re-
gião. Dentre os três destacados vale ressaltar o desempenho do estado de Per-
nambuco que com um número menor de pesquisadores doutores (5.761) em 
relação à Bahia (6.870) consegue registrar um maior número de patentes junto ao 
instituto nacional de Propriedade Industrial (INPI) em 2015.

Uma expressiva parte desses números apresentados pelos estados do Nordeste 
é induzida por programas do CNPq como o Programa Institucional de Bolsas de Ini-
ciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) que tem por objetivo 
estimular os jovens do ensino superior nas atividades, metodologias, conhecimen-
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tos e práticas próprias ao desenvolvimento tecnológico e processos de inovação. 
O programa em 2015 destinou 3142 bolsas, o Nordeste foi contemplado com 580 
bolsas (18,46%) só ficando atrás das regiões Sudeste (41,02%) e Sul (28,17%).

Cabe ressaltar que as grades áreas beneficiadas pelo programa no Nordeste 
foram às engenharias (34,14%), ciências agrarias (17,95%) e ciências exatas e da 
terra com (17,59%) das bolsas (CNPq, 2018).

3.3. O INDICADOR DE DESEMPENHO

O desempenho é representado pelos aspectos relativos aos esforços mais re-
sultados, onde a relação dispêndio/PIB representa o esforço e a relação doutores/
patentes o resultado. Onde valores mais próximos de 1 indica um maior desem-
penho do estado na execução da política publica de CT&I.

Fazendo um exercício de simplificação, considerando que a base de CT&I esti-
vesse resumida as variáveis registros de patentes e número de doutores pesqui-
sadores. O Nordeste poderia se dividido em três blocos distintos quanto ao tama-
nho de sua base cientifica e tecnológica, onde o primeiro bloco seria composto 
por Bahia, Ceara e Pernambuco, o segundo formado por Rio Grande do Norte e 
Paraíba e o terceiro pelo Maranhão, Sergipe, Alagoas e o Piauí.

Contudo ao se aplicar o indicador de desempenho para os estados do Nor-
deste é possível redimensionar essa configuração do ranking posicionando cada 
estado quanto ao seu real desempenho na execução da politica local de CT&I, 
conforme demostra o quadro 2.

Quadro 2: Ranking por Desempenho dos Estados Nordestinos

Indicador
UF CT&I / PIB Doutores/Patentes Id Ranking
CE 0,20 29 0,69 1º

BA 0,22 35 0,64 2º
RN 0,15 46 0,33 3º
PE 0,15 46 0,33 4º
PB 0,18 73 0,25 5º
MA 0,007 30 0,02 6º
SE 0,009 42 0,02 7º
AL 0,008 38 0,02 8º
PI 0,009 62 0,01 9º

Fonte: Elaborado pelos autores
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É possível perceber que apesar da Bahia possuir uma relação investimento/
PIB maior do que o Ceará, este consegue ter uma melhor eficiência na produção 
de patentes, com uma relação de 29 doutores para cada patente depositada, en-
quanto a Bahia apresenta uma relação de 35 pesquisadores para cada patente 
registrada. O mesmo vale para a Paraíba em relação aos estados de Pernambuco 
e do Rio Grande do Norte. A Paraíba possui uma relação investimento/PIB maior 
que seus vizinhos, no entanto seu desempenho na relação doutores por patentes 
depositadasfaz com que seu indicador de desempenho posicione o estado,na 5ª 
colocação no ranking.

Tabela 2. Classificação do Desempenho dos Estados Nordestinos por Grupo

Grupo UF Id Desempenho

1
CE

1,0 ≥ Id ≥ 0,5 Bom
BA

2

RN

0,5≥ Id ≥ 0,1 ModeradoPE

PB

3

MA

0,1≥ Id > 0,0 Fraco
SE

AL

PI

Fonte: Elaborado pelos autores

Essa nova perspectiva criada após a aplicação do indicador de desempenho 
traz uma nova reconfiguração do cenário conforme demostra a tabela 1, onde o 
primeiro bloco fica constituído pelos estados que possui um indicador igual e/
ou superior a 0,5 (Ceará e Bahia),o segundo bloco formado por estados com indi-
cador igual e/ou superior a 0,1 (Rio Grande do Norte, Pernambuco e Paraíba) e o 
terceiro pelos estados com indicador menor que 0,1 (Maranhão, Sergipe, Alagoas, 
Piauí).
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Seguem nesta secção algumas considerações finais a guisa de conclusão, a 
primeira consideração a ser observada é que o nível de investimento do Nordeste 
é muito baixo, a média dos nove estados não ultrapassa 0,14% do PIB regional 
para a execução da política.

No entanto oindicador de desempenho demostra que somente a relação es-
forço não é suficiente para garantir um bom desempenho na execução da política 
pública de CT&I. O que indica haver outros componentes para além do financia-
mento que garantem o bom desempenho, essa constatação fica evidente ao ob-
servar o desempenho da Paraíba com relação a Pernambuco e ao Rio Grande do 
Norte e o da Bahia em relação ao do Ceará.

Nesses casos é possível perceber que tanto a Paraíba quanto a Bahia possuem 
um nível de investimento maior, contudo os mesmos apresentam um desempe-
nho abaixo dos estados de Pernambuco e Rio Grande do Norte e do Ceará res-
pectivamente.

Por fim ao se aplicar o indicador de desempenho para os estados do Nordeste 
é possível posicionar cada estado quanto ao seu real desempenho na execução 
da politica local de CT&I. Onde o primeiro bloco fica constituído pelos estados 
que possui um bom indicador de desempenho (Ceará e Bahia), o segundo bloco 
formado por estados com um indicador regular (Rio Grande do Norte, Pernam-
buco e Paraíba) e o terceiro pelas unidades federativas com omenor indicador de 
desempenho (Maranhão, Sergipe, Alagoas, Piauí).

REFERÊNCIAS

ASHEIM, Bjorn T., ISAKSEN, Arne. Regional Innovation Systems: The Integration of Local 
‘Sticky’ and Global ‘Ubiquitous’ Knowledge. Journal of Technology Transfer Volume 27, 
pp. 7786, 2002.

BEZERRA, Maitê Alves, BORINI, Felipe Mendes e MACLENNAN, Maria Laura Ferranty. Re-
verse Transfers of Innovation and National Development: Evidence from Brazilian Subsid-
iaries. J. Technol. Manag. Innov.Volume 10, 2015.

BORRÁS, Susana, and EDQUIST, Charles.The choice of innovation policy instruments. Tech-
nologicalforecastingand Social Change, Volume 80, Number8, 1513-22, 2013.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162513000504


Gestão Inovadora e Empreendedorismo   193

BRASILInstituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). Disponível em: http://www.
inpi.gov.br/menu-servicos/patente/guia-basico-de-patente. Acesso em 23/03/2018.

________. Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada (IPEA). Disponível em: http://
www.ipeadata.gov.br/Default.aspx. Acesso em 23/03/2018

________. Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico(CNPq). 
Disponível em: http://cnpq.br/indicadores1. Acesso em 23/03/2018.

________. Coordenação de Indicadores e Informação (COIND) - CGGI/DGE/SEXEC - Mi-
nistério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). Disponível em: 
http://www.mctic.gov.br. Acesso em: 17/04/218

FERREIRA, H.; CASSIOLATO, M.; GONZALEZ, R. Como Elaborar Modelo Lógico de Programas: 
um roteiro básico. Nota Técnica, IPEA, 2007.

FREEMAN Chris. The ‘National System of Innovation’ in historical perspective. Cambridge 
JournalofEconomics1995, 19, 5-2.

FONSECA, Marcelo Luiz Mendes da.Formulação de Políticas Públicas de Ciência, Tecnologia 
e Inovação (CT&I): Cooperação Intergovernametal em busca do Desenvolvimento Cientí-
fico Regional. V Congresso CONSAD de Gestão Pública. Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães Brasília/DF – 4, 5 e 6 de junho de 2012.

GHOSH, Rishab e SOETE, Luc. Information and intellectual property: the global challenges. 
Industrial and Corporate Change, Volume 15, Number6, pp. 919–935; 2006.

JANNUZZI, Paulo de Martino. Indicadores para Diagnóstico, Monitoramento e Avaliação 
de Programas Sociais no Brasil. Revista do Serviço Público Brasília 56 (2): 137-160 Abr/
Jun 2005.

LEYDESDORFFA, Loet e MEYER, Martin.Triple Helix indicators of knowledge-based innova-
tion systems Introduction to the special issue. ResearchPolicy 35 (2006) 1441–1449.

MAGALHÃES, M. T. Q. (2004) Metodologia para Desenvolvimento de Sistemas de Indi-
cadores: Uma Aplicação no Planejamento e Gestão da Política Nacional de Transportes. 
Dissertação (Mestrado). Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Civil e 
Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília.

MENEZES, EdmaraThaysNeres; et al. The Growth of the Number of Intellectual Production 
in the Federal University of Sergipe After the Implementation of the Scholarships in Initia-
tion of Development and Innovation. Tourismand Management StudiesInternational-
Conference Algarve, Volume. 4, 2012.

NEGRI, João Alberto de, NEGRI, Fernanda de, LEMOS, Mauro Borges. O impacto do FNDCT 
sobre o desempenho e o esforço tecnológico das empresas e industriais brasileiras. 
Brasília, IPEA, 2008

http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/guia-basico-de-patente
http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/guia-basico-de-patente
http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx
http://www.ipeadata.gov.br/Default.aspx
http://cnpq.br/indicadores1
http://www.mctic.gov.br


194  PROPRIEDADE INTELECTUAL E GESTÃO DE TECNOLOGIAS

RUA, Maria das Graças. Desmistificando o problema: uma rápida introdução ao estudo 
dos indicadores. Mimeo, 2004.

SALERNO, Mario Sérgio e KUBOTA, Luís Claudio. Estado e Inovação. Brasília, IPEA, 2008.

SANTAGADA, S. Indicadores Sociais: uma primeira abordagem social e histórica. Revista 
Pensamento Plural da Universidade Federal de Pelotas. Pelotas, n. 1, p.113-142, julho/
dezembro 2007.



IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO CENTRO 
DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO NÚCLEO 
DE ESTUDOS E PESQUISAS DO NORTE E NORDESTE 

– CEI-NEPEN

Tecia Vieira Carvalho
 André Luíz Carneiro de Araújo

 Antonia Neves da Silva Pece

1. INTRODUÇÃO

O Brasil vem passando por um momento de mudanças ao longo dos últi-
mos anos e com foco no desenvolvimento tem cada vez mais investido em criar 
ambientes e mecanismo de apoio ao empreendedorismo e a inovação. Por essa 
razão torna-se importante desenvolver ambiente que estimulem a geração de 
negócios inovadores que mostre a necessidade de ambientes participativos, que 
propiciem, gerem e compartilhem conhecimento. 

1.1 EMPREENDEDORISMO

O movimento do empreendedorismo inovador no Brasil e no mundo está 
vendo surgir novos atores, indicadores e formas de atuação dos mecanismos que 
estimulam o surgimento de empresas inovadoras e startups. No Brasil, segundo 
(ARANHA, 2016) em 1987, no primeiro Seminário Internacional de Parques Tecno-
lógicos realizado no Rio de Janeiro (RJ), surgiu a Associação Nacional de Entida-
des Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), que passou a repre-
sentar não só as incubadoras de empresas, mas todo e qualquer mecanismo de 
promoção do empreendedorismo inovador no Brasil. Segundo Dornelas (2011) 
o empreendedorismo é o ato de empreender em algo, criar, modificar identifi-
cando mudanças e criando novas oportunidades, também pode ser visto como 
desenvolver algo diferente, inovar sendo motivado pela auto realização e pelo 
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desejo de assumir responsabilidades e ser independente existem algumas falsas 
verdades (mitos) sobre os empreendedores e o empreendedorismo.

1.2 AMBIENTES DE INOVAÇÃO

A inovação tecnológica torna-se cada vez mais importante para o desenvolvi-
mento sócio-econômico dos mais diversos países, os quais reconhecem que, para 
melhorar e ampliar suas estruturas industriais e de exportação, são necessárias 
medidas cuidadosamente formuladas para estimular atividades de ciência e tec-
nologia, que estejam articuladas com as demandas do setor produtivo. São vários 
os sistemas e mecanismos que vêm sendo mundialmente utilizados para induzir 
a criação de empresas inovadoras. Geralmente são denominados Pólos, Parques, 
Distritos Industriais, Escolas de Empreendedores, Centros de Inovação, entre ou-
tros, cada qual com particularidades próprias, atendendo a diferenciadas fases do 
processo de criação de empresas, quais sejam: a geração da ideia, as etapas da 
pesquisa, do desenvolvimento de protótipo, a fase em que a ideia transforma-se 
em processo, produto ou serviço e, por fim, a produção em escala.

1.3 ACELERADORAS E INCUBADORAS

Segundo a National Business Incubation Association - NBIA, as incubadoras e 
aceleradoras de empresas são organizações públicas ou privadas, lucrativas ou 
não, que apoiam empresas nascentes (start-ups) e de base tecnológica, em está-
gio inicial do ciclo de negócios (early-stage) ou na fase de expansão (late – stage), 
oferecendo instalação física e serviços de treinamento, mentoria e consultoria, 
bem como o acesso às redes de investidores e empreendedores, entre outras ati-
vidades. O estudo feito por Abreu & Campos (2016), concentrou-se apenas em 
aceleradoras brasileiras e indicam que existem por volta de 40 organizações do 
tipo no Brasil. O estudo feito pela Anprotec e pelo Sebrae em 2016 indica que 
existem 369 incubadoras no Brasil, e revelou um importante papel como agen-
te do desenvolvimento econômico regional e como participante do processo de 
formação impacto indireto sobre o desenvolvimento da economia local de cada 
região. 
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A diferença entre as duas organizações está no fato de que a incubadora dar 
suporte às empresas nascentes (start-ups) na fase inicial do ciclo de negócios e 
por períodos mais longos (2 ou 3 anos), enquanto as aceleradoras preparam as 
startups para o crescimento durante um período menor de tempo (até 6 meses), 
fazendo investimento de risco (venture capital) para adquirir uma parte ( 5 a 15%) 
das ações da empresa acelerada. O movimento brasileiro de incubação avança 
dando retornos, para aqueles que nelas acreditam, na forma de uma melhor dis-
tribuição e geração de renda, criação de postos de trabalho qualificados. Ambos 
movimentos tem suas semelhanças, pois as duas tem dependência de um núme-
ro limitado de fontes de financiamento.

1.4 COWORKING

O modelo surgiu nos Estados Unidos e foi criado por BernieDeKoven em 1999 
e em 2005 usado por Brad Neuberg para descrever um espaço físico, primeira-
mente chamado de “9 to 5 group”. O Coworking de acordo com Hillman (2011) em 
si não trata de uma comunidade e sim um espaço. Porém, é um espaço constituí-
do de pessoas, tornando-se uma comunidade e, portanto, demandando toda essa 
rede de comunicação e confiança entre seus membros para que haja uma cone-
xão entre os profissionais e compromisso com o funcionamento desse ambiente, 
visando amenizar/resolver situações de conflito, ressaltando-se a necessidade de 
manutenção de um sistema real de comunicação explícita entre as pessoas.

2. METODOLOGIA

Para a implantação do Centro de Empreendedorismo e Inovação do NEPEN 
(CEI-NEPEN) foi feito à sensibilização dos atores e promotores do Sistema de Ino-
vação do estado do Ceará, divulgando seu conceito e os benefícios decorrentes 
da sua implantação com o objetivo de atrair parcerias e apoios destinados às suas 
fases de planejamento e de operacionalização, pois é importante assegurar des-
de o início uma articulação institucional abrangente e diversificada que confira 
apoio político, financeiro, técnico e tecnológico. Foi realizado à etapa do planeja-
mento com a coleta de informações através de estudos quantitativos e explicati-
vos que mostraram as condições necessárias para instalação do mesmo. 



198  PROPRIEDADE INTELECTUAL E GESTÃO DE TECNOLOGIAS

Para o desenvolvimento do estudo, inicialmente, foi feito uma revisão biblio-
gráfica sobre o assunto pertinente ao estudo, que serviu como subsídio para que 
fosse desenvolvido o instrumento de coleta de dados. Foi realizado em seguida 
o Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica, Comercial, Impactos Ambientais e 
Sociais - EVTECIAS. Elaboração de um Plano de Negócios, que foram descrevidos 
os aspectos operacionais e estratégicos. Elaboração da estrutura operacional e de 
Procedimentos seguindo o modelo CERNE da ANPROTEC.  As informações neces-
sárias foram coletas em sites e documentos disponíveis em várias instituições que 
já possuem esses ambientes e mecanismos operacionalizados.

3. RESULTADOS

De acordo com a experiência adquirida na instituição a Incubadora do NEPEN 
foi implementada dentro do CEI (Centro de Empreendedorismo e Inovação do 
NEPEN) recentemente, para atender à demanda de criação e consolidação de em-
presas nas áreas de Energia, Telecomunicações, Tecnologia da Informação e Meio 
Ambiente. Encontra-se estrategicamente localizada na cidade de Fortaleza Ceará 
na Rua Felino Barroso no Bairro de Fátima estrategicamente rodeada de bancos 
e empresas. Já possui 02 (duas) empresas incubadas: a HEXA Tecnologia que foi 
criada como uma  spin-off do projeto “Religador de Baixa Tensão com Proteção 
de Cabo ao Solo”. Este projeto foi realizado em parceria do IFCE (Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará) com a empresa de energia elétrica 
CEMAR, sediada no Maranhão, que utilizando recursos dos fundos setoriais  de-
senvolveu o ciclo completo da inovação (pesquisa e desenvolvimento – cabeça 
de série – lote pioneiro). Ao final do projeto de pesquisa e desenvolvimento, a em-
presa sugeriu a criação de uma incubação no Nepen para transformar o resultado 
do projeto (um protótipo) em produto. De acordo com o site da empresa HEXA 
foi desde 2002 com experiências em projetos de Pesquisa & Desenvolvimento & 
Inovação (P&D&I) que o LIT- IFCE (Laboratório de Inovação Tecnológica – do IFCE) 
foi concebido para aproximar o setor produtivo das áreas de energia elétrica, TI e 
telecomunicações com o setor acadêmico. Ao longo de 12 anos de existência, já 
foram realizados mais de 30 projetos com importantes parceiros nacionais. Den-
tro desse ecossistema de inovação e empreendedorismo, um grupo de alunos 
e professores fundou a Hexa, inovando na área de automação com produtos e 
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soluções novas e únicas para o setor de energia elétrica. E a DAT (Tecnologia com 
Inovação), que também de acordo com o site da empresa também é uma spin-off 
que surgiu em março de 2011 com intuito de inserir no mercado as tecnologias 
desenvolvidas no LIT- IFCE. Com as experiências adquiridas no âmbito acadêmi-
co, hoje a DAT possui competência para prestação de diversos serviços, dentre 
eles: Soluções e Projetos tecnológicos personalizados, baseado na demanda do 
cliente, soluções com telemetria, modelagem e prototipagem 3D e produtos de 
automação para o setor de energia elétrica. 

A incubadora tem toda infra-estrutura e serviços necessários ao desenvolvi-
mento de novos negócios e apresentando características peculiares para atingir 
os objetivos e metas a que se propõe como: seleção adequada de empresas em 
fase inicial de desenvolvimento com grande potencial de crescimento; espaços fí-
sicos projetados para abrigar as empresa incubada com estrutura compartilhada 
a seus incubados com (IFCE, NUTEC), equipamentos e estruturas necessárias de 
suporte compartilhadas, como telefonia, internet e suporte administrativo; uma 
pequena equipe gerencial responsável por assessorar, treinar e ajudar os empre-
endedores na resolução de problemas; acesso facilitado das empresas incuba-
das a serviços de terceiros selecionados, como assessoria jurídica, contábil, de 
marketing, etc.; preços de aluguel e taxas de serviços convidativos; e graduação 
da empresa incubada será após quatro anos de permanência na incubadora. Tem 
espaço físico para uso compartilhado, como sala de reunião, auditório, copa, se-
cretaria, serviços administrativos e instalações laboratoriais compartilhado com 
entidades parceiras e recursos humanos com serviços especializados (capacita-
ção/formação/treinamento) que auxiliem as empresas incubadas em suas ativi-
dades, quais sejam, gestão empresarial e inovação tecnológica, comercialização 
de produtos e contabilidade, marketing, assistência jurídica, captação de recur-
sos, contratos com financiadores de projetos de fomento (Sebrae,  Finep. Funcap, 
BNB, CNPq, BNDES) e Propriedade Intelectual, entre outros. Para a implantação 
da mesma foi feito um estudo de viabilidade  econômica permitindo desde o iní-
cio, a manutenção de um histórico das atividades do projeto e proporciona um 
ponto de referência para as pessoas que futuramente o estarão gerindo seguido 
do plano de negócio na qual as seguintes perguntas foram essenciais para a ela-
boração do mesmo. Qual é o negócio de sua incubadora (qual o seu propósito 
específico)? - O que sua incubadora “vende” (seus serviços-chave)? - Qual é o seu 
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mercado-alvo (que tipo de empreendedor/empresa a incubadora busca)? Tendo 
como visão ser incubadora modelo no Brasil em geração de empresas compe-
titivas globalmente, promovendo a cooperação entre universidades, governo e 
iniciativa privada e missão de promover o desenvolvimento do País, incubando e 
capacitando empresas do setor de software e fornecendo o suporte tecnológico 
necessário para que se tornem líderes em seu mercado de atuação.

4. CONCLUSÃO

O estudo mostrou que o CEI/NEPEN envolve muito mais do que o ato de pla-
nejar e desenvolver  um plano de negócio ele é um celeiro de ideias e pessoas nos 
quais várias oportunidades podem ser trabalhadas em condições diferenciadas. 
Vem estabelecendo e desenvolvendo estratégias presentes e futuras, atraindo 
empreendedores, instituições parceiras e buscando apoio financeiro. A maior di-
ficuldade encontrada está sendo o acesso a financiamentos devido as altas taxas 
cobradas e uma das problemáticas apontadas no estudo foi verificar as facilidades 
e dificuldades encontradas durante o processo de implantação da incubadora.
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1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento econômico e social está intrinsecamente ligado à capa-
cidade dos agentes produtivos desenvolverem combinações mais eficientes dos 
fatores de produção. Ainda, de disseminarem de forma eficiente as novas apli-
cações do conhecimento ao longo das suas cadeias produtivas, de forma a ge-
rar valor econômico para as firmas e melhorar a qualidade de vida das pessoas 
(SCHUMPETER, 1982; KOGUT; ZANDER, 1992).

Contudo, o desenvolvimento tecnológico e a disseminação do conhecimento 
por si só não garantem que a sua aplicação irá ser convertida em benefícios so-
ciais. A necessidade de converter a inovação em ativos comercializáveis para criar 
fluxos contínuos de investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e reduzir 
o custo do acesso da tecnologia aos seus usuários finais, torna fundamental o 
desenvolvimento de uma cultura de inovação, propriedade intelectual, e empre-
endedorismo.

Para isto, as instituições de ensino e pesquisa passam a assumir uma postura 
proativa; indo além do seu papel tradicional de desenvolver e compartilhar co-
nhecimento. Por meio do estabelecimento de diretrizes norteadoras quanto ao 
direito de propriedade intelectual nas diferentes esferas institucionais, os inven-
tores são reconhecidos pela sua capacidade inventiva, criando incentivos para 
ampliação dos esforços em P&D. Paralelamente, o fomento ao empreendedoris-
mo busca a geração de novos negócios que possibilitem a transferência eficien-
te dos recursos tecnológicos desenvolvidos e a remuneração dos investimentos 
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realizados em atividades de pesquisa e desenvolvimento (STAL; FUJINO, 2005; 
GIMENEZ; BAMBINI; BONACELLI, 2016)

A criação do Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia (NIT) do Instituto 
Federal Farroupilha (IFFar) ocorreu por meio da portaria n° 111 de 14 de agosto de 
2009. O núcleo foi designado como órgão responsável por promover a cultura de 
inovação, empreendedorismo e transferência de tecnologia para a sociedade. O NIT 
busca desenvolver parcerias com empresas, empreendedores, inventores indepen-
dentes, órgãos do governo, agências de fomento, e outras Instituições Científicas e 
Tecnológicas (ICTs). A missão do núcleo é promover e fortalecer a interação entre 
a capacidade científica e tecnológica do Instituto e as necessidades da sociedade, 
contribuindo para o desenvolvimento econômico e social.

Durante os primeiros anos de existência, todas as ações para promover a cultura 
de inovação e empreendedorismo foram planejadas pelo núcleo central localizado 
na reitoria do Instituto. A partir de 2015, foram criados escritórios do NIT nos campi 
do IFFar. No Campus Santo Augusto, o escritório e seus objetivos foi apresentado 
à comunidade interna e externa em junho de 2015. Na ocasião estavam presentes 
estudantes e servidores, representantes da reitoria e empresas convidadas.

As mudanças expressivas no cenário nacional associado a constituição do NIT 
no IFFar campus Santo Augusto determinou uma série de iniciativas para consoli-
dar o núcleo de modo a despertar em seus membros e na comunidade acadêmi-
ca o interesse pelo tema propriedade intelectual, inovação e empreendedorismo. 
Sob esta perspectiva, este artigo apresenta as estratégias empregadas pelo escri-
tório do NIT para o desenvolvimento de uma cultura de inovação, propriedade 
intelectual e empreendedorismo no IFFar campus Santo Augusto durante o ano 
de 2017.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. ARCABOUÇO LEGAL E O PAPEL DO NIT

Com base na legislação brasileira, Lei da Propriedade Industrial nº 9.279/1996, 
Lei da Inovação nº 10.973/2004, entre outros, sobre propriedade intelectual (BRA-
SIL, 1996, 2004); tem-se alguns conceitos que revelam a importância deste ramo 
do direito. 
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O direito de propriedade intelectual torna possível aos inventores serem re-
compensados pelos investimentos de tempo, esforço, empenho, dedicação e tra-
balho, achados da pesquisa que podem levar à inovação e consequentemente a 
tecnologias mais avançadas.

Constitui também excelente meio para aproximar ICTs, como o IFFar, por exem-
plo, e empresas, beneficiando ambas as partes e favorecendo o avanço tecnológico.

A propriedade intelectual do IFFar constitui parte do seu capital intelectual. É 
um ativo intangível e um bem público de domínio nacional pertencente à pessoa 
jurídica de direito público interno, autarquia de regime especial, vinculada ao Mi-
nistério da Educação. 

De acordo com a Lei 10.406/2002 em seus artigos 98 a 102, a Propriedade 
Intelectual é classificada como imaterial; móvel para efeitos legais; e “dominical” 
(BRASIL, 2002). Constitui patrimônio do IFFar, como objeto de direito pessoal ou 
real, que pode ser alienada sempre que observadas as exigências da lei; não es-
tando sujeita a usucapião.

O IFFar nas pesquisas que realiza, quer com recursos públicos, quer decorren-
te da atuação de servidores e discentes, é o proprietário ou titular da propriedade 
intelectual. Nos contratos e convênios de pesquisa, pesquisa e desenvolvimento 
(P&D), pesquisa, desenvolvimento e inovação (P&DI), ou desenvolvimento de ci-
ência, tecnologia e inovação (CT&I) com terceiros, por força da Resolução e da 
política institucional de gestão; o instituto é o titular ou co-titular da propriedade 
intelectual e tem participação nos resultados de sua exploração comercial. Afinal, 
a gestão do conhecimento passível de proteção representa um grande diferencial 
competitivo para qualquer ICT.

2.2 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO NIT CAMPUS SANTO AUGUSTO

Planejamento é o processo de elaboração de estratégia e ações, nas quais se 
define a relação entre a organização e o ambiente interno e externo, bem como 
os objetivos organizacionais (MAXIMIANO, 2006). Estes objetivos e direções ba-
seia-se em sustentação metodológica proporcionada pelo planejamento estraté-
gico (OLIVEIRA, 2009).

Embora marcado por várias alterações dos integrantes que compõem o NIT 
Santo Augusto, o grupo participante do núcleo ao final de 2016 reuniu-se e ela-
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borou o planejamento estratégico de 2017 que abordou cinco metas a serem re-
alizadas durante o ano de 2017, conforme o Quadro 1.

Quadro 1. Planejamento de metas e atividades

Meta Atividade
Sensibilização acerca de empreendedorismo Palestra
Prospecção dos ativos e mapeamento das atividades de pesquisa e extensão, 
visibilidade das pesquisas e seus resultados

Workshop

Divulgação do NIT Entrevista
Estímulo à inovação e melhora da pesquisa por meio de pesquisa e informação 
em bancos de patentes

Curso de 
capacitação

Formação em gestão dos ativos tecnológicos Visita a 
incubadoras

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa.

A primeira atividade promovida pelo NIT foi a realização de palestra no início 
do ano letivo de 2017 para toda a comunidade acadêmica. A atividade envolveu 
estudantes do Ensino Médio Integrado ao Ensino Técnico e estudantes do Ensino 
Superior sobre o tema Empreender. Teve por objetivo abordar um tema ligado à 
inovação e apresentar os integrantes do núcleo.

Na segunda atividade, o núcleo promoveu um Workshop aberto a toda comu-
nidade acadêmica. Neste, foram apresentados os projetos de pesquisa e extensão 
em andamento na instituição. A apresentação ficou sob a responsabilidade do 
coordenador do projeto, seus colaboradores, parceiros e bolsistas. O objetivo foi 
divulgar os projetos em execução, além de incentivar a formação de redes de co-
operação entre grupos e o estabelecimento de parcerias para o desenvolvimento 
de novos projetos e, estímulo à realização de pesquisa científica e tecnológica e 
consequentemente à inovação. 

Além disso, o Workshop foi um modo de fazer a prospecção das atividades de 
pesquisa em andamento na instituição e a análise da viabilidade de proteção dos 
possíveis resultados.

A terceira atividade visou divulgar o NIT no canal de entrevistas da instituição. 
Por meio de mídia digital foi abordada explanação acerca da função e objetivo do 
NIT. Este recurso digital foi utilizado em redes sociais e web Page da instituição.

A quarta atividade foi um curso de capacitação e formação continuada des-
tinado a comunidade interna do IFFar, em especial aos integrantes do núcleo, 
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acerca de pesquisa e informação em bancos de patentes. A execução ocorreu em 
formato de um projeto “Prospecção tecnológica por meio de busca em bancos de 
patentes”, vinculado ao Programa Institucional de Desenvolvimento, com carga 
horária de 60 horas (40 presencial e 20 à distância). O tema central em discussão 
foi o uso das bases de patentes como fonte de pesquisa e prospecção de temas 
de relevância tecnológica na atualidade. Os ministrantes foram os próprios in-
tegrantes do NIT, além de serem participantes regulares do curso, ou seja, um 
incentivo para “auto formação”. A atividade à distância pautou sobre a realização 
de prospecção de um tema de interesse próprio de cada indivíduo (tema livre), 
análise dos indicadores e tendências encontrados na pesquisa, síntese dos resul-
tados e preparação para apresentação em evento ou publicação.

Por fim, a quinta atividade prevista no planejamento estratégico previa a reali-
zação de visitas a duas incubadoras em instituições de ensino, uma pública e ou-
tra privada. O objetivo previsto era de conhecer o funcionamento, organização, 
rotinas e necessidades estruturais destas incubadoras.

2.2.1 Resultados das ações estratégicas

As ações estratégicas da relação entre metas de atividades tiveram o propósito de:
a) Incentivo de estudantes a participarem de projetos que visem a propriedade 

intelectual, inovação e o empreendedorismo;

b)  Divulgar e promover o NIT;

c)  Identificação de possíveis ativos resultantes de pesquisa que possam caber 
ação de proteção ou serem transformados em serviços tecnológicos, consul-
torias e know-how. Além disso, a conhecer e divulgar os pesquisadores, seus 
projetos e estabelecer redes ou grupos de cooperação internos para realiza-
ção de novos projetos;

d)  Capacitar e desenvolver a formação continuada da comunidade interna sobre 
prospecção em bases de patentes como fonte de informação tecnológica;

e)  Capacitar os integrantes para criação a médio prazo de incubadora no campus.
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Entre as metas e atividades propostas, as quatro primeiras foram desenvolvi-
das. Ficou pendente a última atividade, motivada por falta de recursos. 

Nesta perspectiva, é possível destacar os resultados:
Na primeira atividade, por meio da palestra “Será que empreender é para 

mim?” realizada por Felipe Diesel - jovem empreendedor, proprietário da franquia 
de uma escola de línguas nos municípios de Santo Augusto e Santa Rosa, Rio 
Grande do Sul. A palestra obteve excelente impacto, despertando, provocando 
o interesse à discussão do empreendedorismo nos estudantes. Cita-se a retórica 
pautada pela apresentação da trajetória pessoal, sua história, fatos decisivos de 
sua vida, seus valores, atitudes, escolhas, dificuldades, desafios, fracassos e con-
quistas até momento atual. Ficou evidente, que a linguagem e a postura descon-
traída, conquistaram a atenção do público.

Na segunda atividade denominada “Integrando Saberes” foi realizado em 
dia e horário não letivo, propiciando a servidores e comunidade acadêmica a 
ampla participação. Envolveram-se coordenadores, colaboradores, bolsistas e 
voluntários de projetos de pesquisa e extensão. Foram apresentados 15 proje-
tos de pesquisa e 7 projetos de extensão em desenvolvimento. Este monitora-
mento das atividades de pesquisa desenvolvidas pelos professores/ pesquisa-
dores do IFFar fornece indicadores necessários para mensurar a produção do 
conhecimento e a identificação dos ativos, resultados passíveis de proteção ou 
que possam ser transformados em serviços tecnológicos, consultorias e know-
-how. Ainda,  possibilita o conhecimento acerca dos pesquisadores, seus pro-
jetos e o interesse em incubação de empresas. A maioria dos pesquisadores 
apresentam e/ou publicam os resultados, mas não repassam essa informação à 
Direção de Pesquisa e Extensão. A realização do Workshop foi a alternativa en-
contrada para fazer o monitoramento de um modo interessante também para 
os pesquisadores envolvidos em projetos de pesquisa. Decorrente desta apre-
sentação contata-se: 
a)  Embora o número total de projetos em andamento seja 22, são 14 grupos 

envolvidos; ou seja, um mesmo grupo desenvolve mais de um projeto simul-
taneamente;

b)  Em relação aos eixos tecnológicos: 8 projetos são do Eixo de Recursos Natu-
rais, 6 do Eixo de Produção Alimentícia, 5 do Eixo de Gestão e Negócios e ou-
tros 3 projetos não são específicos de um Eixo;
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c)  Apenas 02 projetos possui fomento externo, os demais possuem fomento in-
terno.

Ainda, sob esta análise identifica-se que embora tenha-se um grupo de servi-
dores qualificados (do total de 117;48 são mestres e 25 doutores), os resultados 
em termos de produtividade podem ser considerados abaixo do esperado. Ainda, 
a produção intelectual da maioria dos servidores diminui consideravelmente após 
três anos de atuação na instituição. Afinal, como se explica isso?   Provavelmente, 
alguns fatores identificados nesta pesquisa que respondem esta pergunta são:
a)  A diminuição após três anos que coincide com o ingresso no serviço público 

e aquisição de estabilidade. Ainda, dentro deste período pode ocorrer a des-
vinculação de programas de pós-graduação e de seus grupos de pesquisa, 
vislumbrando no serviço público, em alguns casos, linhas de pesquisa diver-
gentes às daquelas desenvolvidas durante a pós graduação, já que muitos ser-
vidores são oriundos de programas de pós-graduação acadêmico;

b) A carga horária destinada a realização de pesquisa não está regulamentada 
na carga horária das atividades docentes e não consta na carga horária de 
servidores técnico-administrativos. A pesquisa acaba por ser algo de interesse 
pessoal, de baixo incentivo institucional para fazê-la;

c) O perfil dos estudantes do instituto é diferente daqueles das escolas de ensino 
médio regular e das universidades. Na sua grande maioria são estudantes de 
vários municípios que dependem de transporte escolar e alimentação (assis-
tência estudantil) para estudarem. Isso implica em não conseguirem participar 
assiduamente de atividades fora dos horários de aula. Além disso, os cursos de 
ensino técnico integrado ao médio são em tempo integral, com apenas 02 
turnos semanais livres para todas as atividades que queiram participar. Ou-
trossim, os estudantes do Ensino Superior e PROEJA possuem aulas noturnas 
presenciais de segunda a sexta e, em sua maioria, possuem atividades laborais 
durante o dia. Para aqueles estudantes que dispõem de tempo, podem esbar-
rar no fator falta de recursos para deslocamento e alimentação. Em suma, a 
participação dos estudantes, de maneira ativa em projetos de pesquisa acaba 
por se reduzir a poucos.
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A terceira atividade desenvolvida relacionada a divulgação do NIT, ocorreu por 
meio de entrevista com uma integrante do núcleo. A mídia foi veiculada na página 
da instituição e na rede social Facebook. Obteve-se 712 visualizações. Em conside-
ração do NIT ser pouco conhecido, o resultado pode ser considerado satisfatório.

A quarta atividade desenvolvida relacionada ao curso de capacitação iniciou 
com a sensibilização por meio das palestras: “Tecnologias disruptivas criam um 
futuro exponencial” com Rodrigo Koetz de Castro e “Novos negócios e profissões 
na área de sustentabilidade e correlatos” com Ricardo Franci. 

Na sequência, os encontros presenciais abordaram os tópicos: abordagem 
conceitual de prospecção; planejamento estratégico; busca de artigos em bases 
de periódicos; busca em bancos de patentes; a estrutura do documento de paten-
te; exemplo de prospecção científica e tecnológica; a utilização da prospecção em 
bancos de patentes como fonte de informação tecnológica e pesquisa bibliográ-
fica. Sob esta ação constata-se:
a)  O curso obteve 15 inscritos. Destes, 7 integram o núcleo. Conforme a portaria 

de constituição do NIT Santo Augusto, o núcleo é formado por 10 integrantes; 
ou seja, nem mesmo os próprios membros aderiram a proposta de capacita-
ção em inovação e proteção da propriedade intelectual;

Ainda, 
b)  apenas 8 inscritos frequentaram o curso até o final. São situações motivadas, 

por exemplo, pela grande rotatividade no quadro de servidores efetivos da 
localidade. Neste caso, ocorreu três movimentações de servidores inscritos no 
curso para outras localidades. Ainda, o próprio núcleo foi reconstituído duas 
vezes durante o ano;

São grande os desafios para o avanço em inovação, proteção da propriedade 
intelectual e empreendedorismo dentro do campus. Além dos aspectos citados, 
praticamente 10% do quadro de servidores está em afastamento parcial ou inte-
gral para fins de qualificação. Destes, 11,6% correspondem a servidores docentes 
em afastamento integral, do qual são repostos por servidores temporários. Entre-
tanto, estes servidores não dispõem de carga horária específica para realização de 
atividades de pesquisa e extensão, embora alguns o façam, associado ao fato de 
não poderem integrar núcleos e/ou comissões permanentes.
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Por fim, a quinta atividade relacionada a visitas s incubadoras de outras ICTs, 
não foi realizada devido a cortes orçamentários. Isso ilustra parte das restrições 
econômicas e estruturais enfrentadas pela instituição diante do atual cenário po-
lítico e econômico. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo teve por objetivo apresentar algumas das ações estratégicas e res-
pectivos resultados do planejamento estratégico do Núcleo de Inovação Tecno-
lógica (NIT) Campus Santo Augusto para o ano de 2017. Ainda, das dificuldades 
frente a consolidação do interesse pelos temas de inovação, empreendedorismo 
e propriedade intelectual.

O NIT possui papel fundamental do desenvolvimento de atribuições que sen-
sibilizem e capacitem a comunidade interna e externa acerca da inovação, em-
preendedorismo e propriedade intelectual. Afinal, a inovação tecnológica é o 
resultado de atividades e interações. 

A interação mediada pelo NIT apresentada sob a forma de planejamento es-
tratégico do qual compõe este artigo, permite auferir vários resultados positivos, 
dentre eles, os que remetem ao conhecimento para futuras ações e/ou planeja-
mento do próprio núcleo e demais interessados pela temática.

As iniciativas em desenvolver, aprimorar e sustentar um planejamento pode 
ser mediado pelo uso metodológico. Situação em que o desenvolvimento de me-
tas e atividades auxiliam à demonstrar aos envolvidos, direta e indiretamente o 
propósito do caminho a ser seguido. Neste artigo, foram cinco metas e atividades 
listadas. Estrategicamente, iniciou-se pela comunicação do núcleo a comunida-
de, promovendo o primeiro contato ao incentivo, principalmente de estudantes 
a participarem de projetos que visem a propriedade intelectual, inovação e o 
empreendedorismo. Seguindo, passou pelo processo de expandir as fronteiras 
internas, por meio de mídia digital de maior alcance, inclusive à sociedade como 
um todo. Após, buscou-se identificar internamente possíveis ativos resultantes 
de pesquisa que possam caber ação de proteção ou serem transformados em 
serviços tecnológicos, consultorias e know-how; além de servir de meio para es-
tabelecimento de redes de cooperação entre os pesquisadores. Mais adiante bus-
cou-se capacitar e desenvolver a formação continuada da comunidade interna 
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sobre prospecção em bases de patentes como fonte de informação tecnológica. 
Por fim, a atividade de visita a incubadoras, do qual não foi realizada.

Apesar dos bons resultados que subsidiaram as iniciativas do NIT Santo 
Augusto, vários desafios à transcender foram identificados. Entre os desafios 
encontra-se os relacionados a: Como sensibilizar e conquistar maior interesse 
da comunidade acerca de inovação, empreendedorismo e propriedade inte-
lectual?; Como estruturar o núcleo em face às constantes mudanças que po-
dem ocorrer entre os servidores em vista de seus interesses?; Como incentivar 
maior número de projetos que possam enfatizar a inovação, empreendedoris-
mo e propriedade intelectual, inclusive a servidores técnicos administrativos? 
e; Como enfrentar as restrições orçamentárias ao ponto de não inviabilizarem 
determinadas ações?

Os desafios a transcender são se esgotam, nem tem por objetivo ensejar res-
postas prontas; mas sim provocar os interessados no assunto a discussão em 
busca de respostas que melhor adaptem-se à realidade de seus núcleos e região. 
Outrossim, foi objetivo apresentar a análise da estratégia utilizada na dissemina-
ção da cultura de inovação e empreendedorismo em uma instituição de ensino 
interiorana do RS, cujos resultados e respectivas dificuldades em algumas ações, 
possibilitam compreender a realidade que muitos núcleos pelo Brasil afora  apre-
sentam.

 Por fim, os resultados sugerem a existência de lacunas a serem superadas. In-
clusive lacunas que permeiam a temática do aprendizado, crescimento organiza-
cional e desenvolvimento de uma cultura voltada à inovação em que o NIT pode 
fazer a diferença na gestão das organizações. Além disso, que na discussão acerca 
de diretrizes institucionais a que estes núcleos pertencem, que possam auxiliar 
nas respostas aos desafios a transcender,  identificados neste trabalho.
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1. INTRODUÇÃO

Um sistema econômico é - essencialmente - um conjunto de dispositivos de 
regulação, voltados para o aumento da eficácia no uso de recursos escassos. A 
partir desse conceito , a obra do economista Celso Furtado (1987) objetivou, entre 
outros pontos, decifrar os mecanismos responsáveis pela elevação da produtivi-
dade física do trabalho e seus reflexos sobre a capacidade de consumo da socie-
dade (SAMPAIO Jr, 2005). 

Nessa direção, Furtado estabelece, a partir de uma abordagem histórico-es-
trutural, no corpo de sua teoria do desenvolvimento econômico, relações entre 
crescimento e distribuição de renda, bem como a ênfase do sistema cultural 
como característica específica do subdesenvolvimento das economias periféri-
cas. No tocante da trajetória da economia nordestina, de crescimento puramente 
extensivo, mediante a incorporação de terra e mão de obra, não ocorreram mo-
dificações estruturais significativas que repercutissem nos custos de produção e, 
portanto, na produtividade e consequente geração de renda (HORTA, 2007; MEN-
DES e TEIXEIRA, 2004).

Por outro lado, mesmo diante de cenários de recursos escassos, para o econo-
mista Joseph Alois Schumpeter, a inovação é o motor do desenvolvimento eco-
nômico.

Para Schumpeter (1982) o que explica o desenvolvimento econômico é o 

processo de inovação. Segundo ele, as inovações transformadoras não po-

dem ser previstas ex-ante e a evolução econômica caracterizar-se-ia por 
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rupturas e descontinuidades com a situação presente, através da introdu-

ção de novidades na maneira de o sistema capitalista funcionar. Uma ino-

vação não é apenas uma nova tecnologia física, mas também pode ser uma 

nova forma de organizar a produção. (CASTELLI;  CONCEIÇÃO.2016)

Uma das indústrias mais alicerçadas na inovação é a Economia Criativa (EC). 
A EC fundamenta-se no conceito da criatividade como componente intangível 
para gerar produtos e serviços, com uma forte dependência da propriedade inte-
lectual e para um mercado tão amplo quanto possível (UNCTAD, 2010). Entre as 
atividades da economia criativa, o Movimento Maker configura-se como modelo 
de inovação aberta, popularizado no paradigma produtivo das tecnologias de 
informação e comunicação, sustentado por conhecimento tecnológico.

Dentro da discussão de elaboração de estratégias de desenvolvimento eco-
nômico, em cenários de recursos escassos, em específico regiões com fragilidade 
estruturais, está o município de João Câmara (JC). Localizada no oeste do estado 
do Rio Grande do Norte, a região fica a 73 km da capital Natal e pertence à micror-
região de Baixa Verde, sob regime de baixa renda (SOARES, 2012).

É dentro desse contexto que esse trabalho discute a difusão e a implantação 
da Cultura Maker, com vistas ao impulsionamento da Economia Criativa, como 
estratégia de desenvolvimento para economias vulneráveis, a partir do estudo de 
caso da cidade de JC. 

Para isso, a metodologia usada neste artigo foi a análise do cenário da indústria 
criativa e dos arranjos institucionais e organizacionais estratégicos que viabilizam 
a apropriação social de cadeias produtivas, além da investigação documental da 
trajetória histórico-econômica do município de JC através dos dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), bem como da análise informacional da 
entrevista com professor de geografia José Lacerda Alves Felipe da Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e das publicações da Fundação José Au-
gusto. Adicionalmente, a partir das premissas de implantação e difusão da cultura 
Maker (HLUBINKA et al., 2018), dimensionou-se a capacidade das cidades com re-
cursos escassos, como no caso de JC, têm em desenvolver-se economicamente e 
socialmente com a apropriação do movimento Maker.
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2. ECONOMIA CRIATIVA

O conceito de indústrias criativas teve início na Austrália, na década de 90, 
mas foi na Inglaterra que ele ganhou mais força, a partir de um mapeamento do 
setor criativo do país. A partir de então, essas indústrias que têm sua origem na 
criatividade e capacidade de geração de riquezas por meio da exploração da pro-
priedade intelectual têm ganhado cada vez mais atenção por parte dos governos 
(CARVALHO; DÁRIO, 2013). Segundo Federação das Indústrias do Estado do Rio 
de Janeiro (FIRJAN) esse tipo de economia abrange 13 segmentos de quatro gran-
de áreas: Consumo (Design, Arquitetura, Moda e Publicidade), Mídias (Editorial 
e Audiovisual), Cultura (Patrimônio e Artes, Música, Artes Cênicas e Expressões 
Culturais) e Tecnologia (P&D, Biotecnologia e TIC). 

Essa enorme relevância da criatividade como diferencial competitivo faz com 
esses governos invistam, em escala geométrica, na capacitação e no estímulo ao 
desenvolvimento da inteligência criativa do indivíduo e, por consequência, de 
suas empresas (FIRJAN, 2016). Assim, está crescendo a importância e demanda 
por novos processos de produção, vendas e modelo de gestão, como bem obser-
va Mario Pascarelli (apud DEHEINZELIN, 2005): “A economia criativa é como a gali-
nha de ovos de ouro. Os países desenvolvidos já perceberam o enorme potencial 
deste setor e muitos fizeram da economia criativa uma questão de Estado”. 

No Brasil, a indústria criativa encontra-se em expansão, evidenciado pelo cres-
cimento do PIB em cerca de 70% desse setor na última década (GRÁFICO 1). Esse 
crescimento, entretanto, não é linear, concentrando em algumas capitais como 
São Paulo e Rio de Janeiro. Na perspectiva do Rio Grande do Norte, mais precisa-
mente em João Câmara, esse setor está em estado de estagnação (GRÁFICO 2).
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Gráficos 1 e 2: Participação do PIB criativo no PIB total brasileiro- 2004 à 2015 e Participação 
estimada do PIB criativo nas UFs em 2015.

Fonte: Adaptado de Firjan (2016).

A área criativa de tecnologia é uma das áreas da economia criativa que abran-
ge a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), Biotecnologia e Tecnologias da Informa-
ção e Comunicação (TIC). Tais subáreas têm grande papel de destaque na econo-
mia global, pois tem crescido a demanda por produtos da área tecnológica. 

No Brasil, há poucas empresas que produzem tecnologia, e menos ainda, em-
presas brasileiras que investem em criar novas tecnologias. Segundo Negri(apud 
COSTAS, 2014) dos possíveis motivos desse quadro encontra justificativa nos ní-
veis de investimento nessa área, que são relativamente baixos, e na  fragilidade 
de coordenação das políticas públicas de estímulo à inovação. Entre os estados 
brasileiros, há mais desigualdade no progresso tecnológico, evidenciado pelo fa-
tor de distribuição de empregabilidade na indústria criativa do quadro 1.

Quadro 1: Comparativo entre a distribuição de empregos formais da Indústria Criativa e de ge-
ração de riqueza no território brasileiro

Fonte: (Firjan, 2015) e (IPEA, 2013)
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Um dos principais motivos para haver discrepância no desenvolvimento tec-
nológico criativo entre os estados brasileiros é o nível educacional dos indivíduos 
e falta de investimento na área. Verspagen (1993) acredita que o progresso tecno-
lógico gera transbordamentos, no entanto, alguns transbordamentos não podem 
ser capturados pela sociedade, sendo tantos mais capturados quanto maiores 
forem as capacidades de aprendizado (ESTEVES; PORCILE, 2010). Por isso, uma 
das melhores políticas de catching up é a capacitação das pessoas com educação 
tecnológica.

2.1 CULTURA MAKER

Um movimento que prioriza a educação e apropriação tecnológica muito di-
fundida no século XXI, é o chamado Movimento Maker advindo do movimento 
“faça você mesmo” (Do-It-Yourself, em inglês), que se baseia na ideia que pes-
soas comuns possam construir, consertar e fabricar os mais diversos projetos e 
objetos, podendo ser: consertar uma casa até a construção de um drone (AEVO, 
2018). Em consequência desse movimento, houve uma apropriação social de tec-
nologias que antes eram exclusivas de grandes indústrias, como: impressoras e 
scanners 3D, bem como softwares. Diez(apud HIRABAHASI et al, 2014) diz que esse 
movimento cria empregos uma vez que as pessoas podem ser mais independen-
tes e começar a fazer objetos com maior valor agregado, sendo esse, o início de 
um modelo no qual as pessoas decidem sem depender dos que controlam os 
meios de produção.

De acordo com Atmel (2014), um grande patrocinador do movimento Maker, 
o mercado global de produtos de impressão 3D e vários serviços de fabricante 
atingiu US $ 2,2 bilhões em 2012. Esse número deve chegar a US $ 6 bilhões 2017 
e US $ 8,41 bilhões até 2020. De acordo relatório com o USA Today (2014), os 
fabricantes impulsionam os negócios com cerca de US $ 29 bilhões lançados na 
economia mundial a cada ano( BAJARIN, 2014).

O livro “Makerspace Playbook” (HLUBINKA et al., 2018) define os principais re-
quisitos para a criação de um espaço Maker: um lugar apropriado para se instalar, 
possuir ferramentas e materiais, garantir segurança para seus frequentadores, de-
finir funções para seus componentes e determinar projetos. Para que esses espa-
ços funcionem, é necessário que haja interesse da comunidade local em abrir e 

http://blog.aevo.com.br/impressao-3d-e-a-inovacao-nas-empresas/
http://blog.aevo.com.br/impressao-3d-e-a-inovacao-nas-empresas/
http://blog.aevo.com.br/impressao-3d-e-a-inovacao-nas-empresas/
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gerir esses espaços, dinheiro para compra desses materiais e obtenção do espaço, 
pessoas capacitadas para transmitir o conhecimento e determinar os projetos.

3 ARRANJOS INSTITUCIONAIS E ORGANIZACIONAIS ESTRATÉGICOS

REDE DE LIVING LABS - EUROPEAN NETWORK OF LIVING LABS (ENOLL)

Uma das estratégias de apropriação social de cadeias produtivas são os Living 
Labs (do inglês: laboratórios vivos). Dentro do mesmo conceito de inovação aber-
ta da Cultura Maker, os Living Labs (LLs) são ecossistemas centrados no usuário 
com base na abordagem sistêmica de co-criação, integrando processos de pes-
quisa e inovação em comunidades e contextos da vida real (ENoLL, 2018). 

Fundada em novembro de 2006, na Finlândia, a Rede Europeia de Living Labs 
(ENoLL) é a federação internacional de laboratórios de referência, na Europa e 
no mundo. A ENoLL oferece instalações de co-criação, engajamento de usuários, 
testes e experimentação visando inovação em muitos domínios diferentes, como 
energia, mídia, mobilidade, saúde, agroalimentar etc. Com objetivo de atuar 
como uma plataforma para troca de melhores práticas, aprendizagem e suporte, 
e desenvolvimento de projetos internacionais da Living Lab.(ENoLL).

4. O MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA - RN

ESTUDO DE CASO

De acordo com as estimativas do IBGE (2017), a população de JC está estima-
da em 35.087 habitantes com cerca de 45 habitantes por quilômetros quadrado, 
pertencendo à microrregião de Baixa Verde, configura-se o 14º município mais 
povoado do estado norte-riograndense. 

Até o século IV, a microrregião de Baixa Verde era uma região de baixo relevo e 
solo arenoso coberto por gramínea verde, e por isso foi chamada de Baixa Verde. 
O povoamento na região cresceu com a instalação da rede ferroviária que corta-
va o local, no qual as famílias tiravam seu sustento principalmente do cultivo do 
algodão e da criação de gado. Desse povoamento, surgiu o ex-deputado e ex-se-
nador João Severino Câmara, que ampliou o cultivo do algodão e transformou a 
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região em um dos principais pólos econômicos do Rio Grande do Norte. por ter 
sido o maior responsável pelo desenvolvimento da região, a cidade de João Câ-
mara foi batizada com seu nome (SARAIVA, 2008). 

Atualmente, a economia local é caracterizada principalmente pela agropecu-
ária, indústria e serviços. A rede de serviços é a principal renda da cidade, conta-
bilizando um PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 179.981,00 segundo o IBGE. Isso 
porque o fluxo de pessoas que atravessam a cidade diariamente, em direção a 
capital potiguar, consome serviços hoteleiros, mecânicos e de restaurantes. Ou-
tro destaque é a crescente produção de energia eólica na região, como diz o au-
tor José Lacerda Alves Felipe no livro “Economia do Rio Grande do Norte- Estudo 
Geo-histórico e Econômico”:

O cenário atual favorece a implementação de diversos serviços, os mais vi-

sados são justamente os da produção e manutenção de usinas eólicas. Tais 

serviços são feitos por indústrias estrangeiras, e assim, a mão de obra local 

e valor agregado do produto não são aproveitados pela economia local. 

(FELIPE, 2017).

Porém há alguns gargalos que compõe o cenário econômico da região. Além 
da questão da economia estar centrada em serviços, o município enfrenta outros 
desafios para se desenvolver. Conforme José Lacerda (2017), o aspecto natural 
da cidade é caracterizado como uma região sem rios e o clima predominante é 
o estepe local, isto é, as chuvas são escassas e não há oceano por perto. Todo 
esse cenário dificulta desde a produção da agricultura até as instalações de indús-
trias. No cenário econômico, ele identifica que há poucas empresas que investem 
na criatividade na criação, produção e distribuição de bens serviços, no entanto 
há exceções, como no modo de criação das abelha na cidade que os enxames é 
prendido mesmo na época de seca.

Entre os recursos escasso está também a educação local, sendo esse recurso 
humano essencial para o desenvolvimento social e econômico. Segundo o atlas 
de Desenvolvimento Humano Brasil (IDHM) de 2013, a cidade ocupa a posição 
4259º em relação às outras cidades brasileiras com indicador 0,484, considerado 
um nível de educação muito baixo. Na educação básica, a proporção de crianças 
de 5 a 6 anos na escola é de 91,40%; a proporção de jovens de 15 a 17 anos com 
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ensino fundamental completo é de 33,98%; e a proporção de jovens de 18 a 20 
anos com ensino médio completo é de 22,41%. No ensino profissionalizante su-
perior, a atual situação é evidenciada pela tabela 1:

Tabela 1: Porcentagem de matriculados nas instituições que oferecem cursos superiores e pro-
fissionalizantes em João Câmara

IFRN UERN Privada
Escolas profissionalizantes 84,5% 15,5%
Universidades 82,6% 17,4%

Fonte: Adaptado de DataViva (2017).

Com a maior representatividade educacional local, o Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) dispõe de cursos técnicos 
de administração, corporativismo, eletrotécnica e informática; dispondo também, 
de cursos superiores de licenciatura de física e tecnologia em energias renováveis.

No caso de uma possível instalação de um espaço Maker em João Câmara, é 
necessário que esses espaços possuam infraestrutura e gestão para funcionarem. 
Assim, a cidade pode aproveitar do fato que o Instituto Federal do Rio Grande 
do Norte formam anualmente dezenas de técnicos em administração, coopera-
tivismo, eletrotécnica e informática, ou seja, cursos essenciais para o funciona-
mento desses espaços. Para obtenção de recursos, poderia haver alguma parceria 
público-privada ou investimento público que poderiam ceder locais para esses 
espaços atuarem e patrocínio com dinheiro/materiais essenciais desses ambien-
tes Makers. Os serviços realizados na cidade poderiam se adequar a demanda da 
cidade, por exemplo: como a cidade possui muita demanda por serviços mecâ-
nicos, esses espaços poderiam realizar serviços em máquinas de CNC atendendo 
essa demanda.

Esses espaços não só poderiam ter enfoque em serviços econômicos, mas 
realizar serviços comunitários. Como comum em várias cidades brasileiras, os 
adeptos ao movimento Maker realizam anualmente projetos que visam o com-
partilhamento de experiências e aprendizado, realizando mini cursos e exposi-
ções, exemplos desses projetos são o Arduíno Day (ARDUINO) e o Campus Party 
(CAMPUS PARTY). Se projetos como esse forem realizados para a população, os 
moradores têm a chance de se apropriar mais dos bens tecnológicos e seus meios 
de produção, além de, ajudar na difusão desse movimento.
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A partir da análise do movimento Maker no município de JC, é possível propor 
uma estratégia baseada na mesma metodologia, replicável para outras cidades 
brasileiras. Na direção de promover esses espaços Makers é necessário principal-
mente a disponibilidade de mão de obra capacitada para produzir e gerir esses 
espaços, não demandando de grande infraestrutura e aspectos físicos caracterís-
ticos, como é preciso para a instalação de uma indústria cafeeira.

 Por isso, cidades que possuem fragilidades sócio-econômicas caracteri-
zadas por falta de recursos poderiam adentrar a esse movimento. Na perspectiva 
que essas cidades são locais mais periféricos do estado, produzir tecnologia de 
uma forma mais simples, prática e inovadora poderia ter a longo/médio prazo 
a geração lucro com a venda de objetos e prestação de serviços; além de, todo 
aparato social consequente da educação tecnológica que os moradores poderão 
apoderar-se.

A metodologia de difusão da cultura Maker pode ter escalabilidade a partir da 
capilaridade dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF). Com a 
expansão das instituições federais de ensino superior nas duas primeiras décadas 
do século XXI, várias regiões brasileiras passaram a possuírem Institutos Federais. 
O estado do Rio Grande do Norte possui 19 campi espalhado por todo estado 
(Quadro 2). E assim, com intuito de instalar os laboratórios Makers nessas cidades, 
a presença do instituto ajudaria a produzir e gerir. 

Quadro 2: Comparativo entre a distribuição de geração de riqueza e de localização das unida-
des de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia no território norte-riograndense

Fonte: Distribuição de geração de riqueza  (IPEA, 2013) e Distribuição unidades de Institutos Federais de Educação, 
Ciência e Tecnologia no Rio Grande do Norte (IFRN, 2018).
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Como o ENoLL, que criou uma rede de Living Labs com intuito de fortalecer 
o arranjo produtivo, poderia ser criada a inédita Rede Nacional de Espaços Maker-
s(RENEM). A RENEM seria uma plataforma conjunta dos espaços Makers, que esses 
seriam ancorados nos IFs, tendo o objetivo de compartilhar melhores práticas, 
aprendizagem; suporte e desenvolvimento de projetos.

   
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Algumas cidades brasileiras não estão inseridas na produção e apropriação de 
tecnologia, pois  a escassez de recursos as impede, como a falta de infraestrutura. 
No caso de João Câmara, cidade de estudo deste artigo, há muitos entraves que 
dificultam avanço de sua economia: aspectos naturais desfavoráveis para apro-
veitamento industrial, educação de baixa qualidade, empresas pouco criativas e 
dependência da atuação estrangeira. 

Visando o desenvolvimento de cidades com essas fragilidades, este estudo 
definiu a possibilidade da potencialização econômica através da estratégia de di-
fusão da cultura Maker com amparo dos IFs. Foi observado que os IFs dispõem de 
características necessárias para produção e administração desses locais, e que, 
se a longo prazo fossem instalados esses espaços Makers, a união desses(RENEM) 
fortaleceria a organização produtiva.
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1 INTRODUÇÃO

Assim como a maioria dos países subdesenvolvidos, o Brasil enfrenta graves 
problemas sociais desencadeados por diversos fatores como o desemprego e 
má distribuição de renda entre tantos outros fatores. Uma forma de atenuar tais 
desigualdades é promover o desenvolvimento das regiões do país. Desta forma, 
haverá um melhor aproveitamento de suas potencialidades na perspectiva de 
gerar mais empregos, aumentar o número de exortações, além de aumentar a 
interação e valorização de sua população e sua cultura (GOMES, 2005). Apesar de 
ausente em grande parte dos modelos econômicos, o empreendedorismo está 
presente quando se fala em crescimento econômico. Schumpeter, em sua obra 
Teoria do desenvolvimento econômico de 1911, diz que o empreendedor contri-
bui ao desenvolvimento econômico através da inovação de produtos e processos, 
introduzida no mercado, gerando concorrência e tornando obsoletos produtos e 
tecnologias existentes.

Segundo dados do Global Entrepreneurship Monitor - GEM (2016), o Brasil apre-
sentou uma taxa de 36% do total de empreendedores no país, uma redução de 
cerca de 3% em relação à pesquisa anterior. O empreendedorismo no mundo é 
predominantemente masculino, no entanto o Brasil apresenta taxas equilibradas 
entre homens e mulheres, 19,2% e 19,9% respectivamente. As mulheres brasilei-
ras destacam-se mais pela criação de negócios iniciais, porém assumem dificul-
dades para manter sua vitalidade como preconceito de gênero, dificuldades na 
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obtenção de financiamento, falta de credibilidade pelo mundo dos negócios e 
dificuldades para conciliar demandas da família e do empreendimento. Os afro-
descendentes merecem destaque nessa pesquisa representando cerca de 52% 
do total de empreendedores, no entanto, além de enfrentarem problemas seme-
lhantes ao das mulheres, enfrentam barreiras adicionais em decorrência de arran-
jos discriminatórios históricos.

A importância do debate sobre empreendedorismo, atuação das mulheres e, 
mais particularmente, tratar da mulher negra empreendedora, entendendo em-
preendedorismo como possibilidade de avanço econômico é o objetivo principal 
deste trabalho. 

Para isto, foi considerado como referência o programa “Inova Capital”, co-
mandado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, e idealizado 
pela Divisão de Gênero e Diversidade do Setor Social e do Departamento de 
Oportunidades para a Maioria; ação inédita no Brasil e que computa como es-
timativa um investimento de US$ 500 mil do BID até 2017 junto ao seguimen-
to dos empreendedores afro-brasileiros. O programa “Inova Capital” objetiva 
selecionar afro-empreendedores (homens e mulheres) com atitudes inovado-
ras, negócios de alto potencial de crescimento, além de possuidor de elevado 
impacto social e ambiental; objetiva também alavancar um desenvolvimento 
social e econômico, bem como o crescimento profissional e social do próprio 
empreendedor. 

Entretanto, cabe salientar que empreender significa desenvolver uma ativida-
de de forma planejada com o intuito de suprir uma necessidade geralmente de 
ordem econômica ou aproveitar uma oportunidade para desenvolvimento de um 
negócio. O termo empreendedor é oriundo da palavra francesa “entrepreneur”, 
que denota o indivíduo que enfrenta riscos (RELIANCE, 2016).

Deste modo, serão apresentadas algumas considerações do que é empreen-
der, como se concebe o empreendedorismo e, por conseguinte a participação 
da mulher negra no ambiente empreendedor e no programa “Inova Capital”. A 
justificativa deste trabalho está no fato de, a partir de uma prospecção de artigos 
científicos sobre esta temática, constatou-se que existe um número significativo 
de artigos sobre empreendedorismo e mulher, porém, quando o foco recai sobre 
a participação da mulher negra, tem-se uma substancial diminuição do número 
de artigos escritos.
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Para tanto, houve o preparo de uma configuração quanto a participação e atu-
ação da mulher negra, especificamente no programa “Inova Capital”, de tal modo 
que fosse possível situar um perfil destas e outras categorias como áreas de atua-
ção e região de localização do negócio, dentre outras. 

Nesse sentido, é exposto aqui, através de um estudo de caso, uma caracte-
rização da participação da mulher negra no programa “Inova Capital”, que teve 
início no Brasil no ano de 2016 e se estendeu, com novas seleções e novos investi-
mentos, até final de 2017. Salienta-se que o estudo de caso se refere a uma tática 
escolhida pelo pesquisador quando são apresentadas questões do tipo “como” e 
“por que”, e possui domínio insuficiente sobre os acontecimentos e quando o foco 
se encontra em fatos da atualidade implantados em alguma situação da vida real 
(YIN, 2001).

YIN (2001) afirma também que somado ao método de estudo de caso pode-se 
complementar esses estudos “explanatórios” com dois outros tipos - estudos “ex-
ploratórios” e “descritivos”. Diante desta premissa, este estudo também se carac-
teriza como descritivo, visto que tem como intenção viabilizar a descrição das ca-
racterísticas de determinada população ou fenômeno ou, o estabelecimento de 
relações entre variáveis (GIL, 2008; MINAYO, 2004). Portanto, como metodologia 
foram utilizadas pesquisas no site do “Inova Capital”, levantamentos de periódi-
cos nacionais e internacionais em diferentes plataformas (Science Direct, Scopus, 
Scielo) dentre outros materiais relacionados ao tema.

Entender a gênese desse programa se faz importante para a compreensão do 
processo e também as diretrizes que poderão surgir a partir do resultado dessa 
iniciativa e quais caminhos serão delineados a partir do “Inova Capital” e conse-
quentemente da carreira desses empreendedores. Serão abordados neste traba-
lho temáticas relacionadas ao empreendedorismo, empreendedorismo feminino, 
igualdade racial e teoria do reconhecimento, seguido da descrição do programa 
“Inova Capital”, buscando com isso incentivar futuros trabalhos para que possam 
aprofundar esta questão, visto que o programa está em pleno desenvolvimento e 
é latente a possibilidade de surgir novos dados e, por conseguinte novas inquie-
tações, questões e conclusões.
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2 EMPREENDEDORISMO

O empreendedorismo tem ganhado cada vez mais espaço como alternativa 
para gerar riquezas. Crises econômicas, desemprego entre outras adversidades 
estimula a população a empreender seu próprio negócio. Dentre as possíveis 
conceituações de empreendedorismo Dornelas (2008) o apresenta como a ferra-
menta para o sucesso das empresas, já que exige uma administração que facilite 
a relação com seus colaboradores e clientes.

O ato de empreender é um ponto marcante para o crescimento econômico de 
um país e contribui para a melhoria na qualidade de vida da região, seja através das 
grandes, médias ou pequenas empresas (SORIANO e HUARNG, 2013). Geralmente 
quando se pensa em empreender, seguem-se alguns caminhos que são conside-
rados imprescindíveis para a obtenção do sucesso e consequentemente para que 
o negócio seja lucrativo e se torne sustentável, tais como pesquisas de tendências 
para se investir, capacitação do gestor e da equipe, além do estudo de localidade, 
infraestrutura e todos os fatores que compõe a abertura de um novo negócio.

Empreender significa desenvolver uma atividade de forma planejada com o 
intuito de suprir uma necessidade geralmente de ordem econômica ou aprovei-
tar uma oportunidade para desenvolvimento de um negócio. O sucesso de um 
negócio está intimamente ligado ao perfil do gestor e/ou equipe empreende-
dora, sendo que este gestor pode aprender a empreender e terá diretrizes que 
agregarão no desenvolvimento do negócio. Schumpeter (1982) afirma que para 
criar um novo produto ou serviço não depende exclusivamente do empreende-
dorismo, é fundamental que exista um empreendedor para construir projetos ou 
operacionalizar novos negócios.

Empreendedor pode ser conceituado como aquele que busca novos percur-
sos diante das adversidades da sociedade, que almeja renovação contínua em 
seu comportamento e consequentemente em seus negócios (DOLABELA, 2008). 
Ressalta-se que o empreendedor não deve ser apenas o precursor de ideias, mas 
deve também ser perspicaz quanto às oportunidades.

Portanto, entre os inúmeros conceitos existentes sobre perfil empreendedor 
uma percepção que se destaca é a busca por mudança e por alternativas para 
construir e reconstruir a proposta de negócios ou processo que venham a valori-
zar a proposta empreendida.
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Segundo o Relatório da GEM – Monitoramento Global de Empreendedorismo, 
em 2016, a taxa total de empreendedorismo para o Brasil em (TTE) foi de 36% in-
ferior ao ano anterior que foi de 39,3%. Estima-se, portanto, que em 2016, 48 mi-
lhões de brasileiros com idade entre 18 e 64 anos estavam envolvidos na criação 
ou manutenção de algum negócio, na condição de empreendedor em estágio 
inicial ou estabelecido (GEM, 2017).

No Brasil, o empreendedorismo surgiu em meados dos anos de 1990, a partir da 
influência da globalização e do efeito do capitalismo. Nesta época, o ato de empre-
ender era restrito ao gênero masculino, porém ao longo do tempo, a mulher emerge 
como protagonista da sua independência a partir da abertura do próprio empreen-
dimento. Apesar das dificuldades, a atuação feminina no mercado de trabalho foi se 
consolidando nas últimas décadas como alternativa de sobrevivência para completar 
a renda familiar e ampliar a participação na economia (FERREIRA, 2013).

O tema ‘empreendedorismo e mulher’ é estudado internacionalmente desde 
1970 e no Brasil a partir de 1990, com o processo de globalização. Não obstante 
das dificuldades, o desempenho feminino nos negócios foi se concretizando nas 
últimas décadas como opção de sobrevivência para complementar a renda fami-
liar e expandir, por conseguinte a participação na economia (RELIANCE, 2016).

Mais precisamente em 1976, a autora Schwartz tratou questões pautadas à 
motivação, atributos a personalidade e dificuldades encaradas por mulheres em-
preendedoras. A mesma definiu, na ocasião, que as causas que induziam as mu-
lheres a implementar seu próprio negócio eram idênticas aos dos homens, tendo 
as mesmas “qualidades empreendedoras” semelhantes. Por fim, concluiu que as 
mulheres se deparavam com mais obstáculos, fatores que afetavam o desempe-
nho de suas organizações, sobretudo em função dos problemas de obtenção de 
crédito (FERRAZ GOMES, 2014). Assim, quando se trata do empreendedorismo e 
da participação da mulher pode-se denominar de empreendedorismo inclusivo, 
entendendo como a inclusão de grupos desfavorecidos no processo de empreen-
dedorismo (HOLIENKA, 2016).

Para estas mulheres, o caminho empreendedor representa frequentemente a 
única estratégia que pode promover significativa alteração na sua situação eco-
nômica, potenciais como a Inter-relações entre gênero e etnia que podem agre-
gar valor, tornando-se ferramentas para enriquecer aspectos ligados ao empreen-
dedorismo feminino. (VITA, 2014).
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3 PROGRAMA INOVA CAPITAL: IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E 
TEORIA DO RECONHECIMENTO

No Programa Inova Capital, além do princípio constitucional de acesso univer-
sal, o de igualdade também está presente no contexto, visto que as legislações de 
ações afirmativas estão direcionadas para as minorias, que apresentam vulnera-
bilidade sócio econômicas e/ou são pertencentes a algumas das raças, considera-
das marginalizadas historicamente (preto, pardo, indígena, dentre outras); além 
disso, adjetiva-se como uma política compensatória, e por ser compensatória cos-
tumam ter prazo para sua aplicabilidade, desenvolvimento e resultados. 

Gomes (2001) oferece um entendimento acerca da desigualdade e o caminho 
para se almejar a igualdade, em especial, quando afirma que ações afirmativas 
fazem parte dos remédios constitucionais e são considerados de razoável eficácia 
para esses “males”. Segundo o mesmo autor, é imperativo, porém, uma vasta cons-
cientização da própria coletividade e das referências políticas de maior expressão 
no que tange a obrigação de se extinguir ou de se amortizar as desigualdades 
sociais que agem em detrimento das minorias, de maneira especial as minorias 
raciais. Cabe ainda salientar que se torna necessária uma dilatada conscientização 
sobre os efeitos que a marginalização socioeconômica, a que são relegadas as 
minorias, sobretudo as raciais, resulta em um único fenômeno: a discriminação.

As ações afirmativas têm uma intenção maior quando trata das desigualda-
des/discriminação e das tentativas no alcance de um novo paradigma de igual-
dade de oportunidade para essas minorias, neste contexto de justiça social, e de 
uma igualdade que ultrapassa o princípio jurídico e se torna um objetivo consti-
tucional a ser almejado pelo Estado e pela sociedade (GOMES, 2001).

Atrelada a igualdade de condições e seus objetivos, tem-se o reconhecimento 
que, somado a efetividade dessa igualdade, visa contribuir para promover a equi-
dade junto às minorias e suas representações sociais. Este reconhecimento cita-
do baseia-se na teoria do reconhecimento desenvolvida por Nancy Fraser e Axel 
Honnett, conforme apresentados por FERREIRA (2013), apresentando a dualidade 
redistribuição/reconhecimento:

...defende que as demandas por reconhecimento são relativamente re-

centes na sociedade contemporânea, fazendo parte de uma evolução da 
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sociedade capitalista, uma época chamada por ela de “era pós- socialista”. 

No entanto, as demandas dos movimentos sociais por reconhecimento 

de identidades culturais é precisamente a minimização das questões re-

ferentes às desigualdades econômicas, numa ordem social globalizada e 

marcada por injustiças econômicas. Com isso, a tese de Fraser é de que a 

justiça nos dias de hoje requer tanto a redistribuição dos bens e das rique-

zas sociais, como do reconhecimento valorativo- cultural das diferenças. 

(FERREIRA, 2013)

Outro enfoque importante de Fraser e Honneth, acerca da teoria do reconhe-
cimento e a polissemia, existente entre redistribuição e reconhecimento, é que 
são duas formas de reivindicações sendo uma de natureza político econômica 
(redistribuição) e outra de natureza simbólica-cultural (reconhecimento) (CÂMA-
RA, 2006). Nos últimos anos, a escolaridade dos afro-empreendedores têm cres-
cido em 41%, enquanto os demais empreendedores em apenas 17%. Quando se 
compara o rendimento mensal entre esses dois segmentos o primeiro apresenta 
um ganho de 70% enquanto que o outro apenas 29% (GEM, 2015). Esses dados 
justificam a iniciativa para investimento em atividades empreendedoras desem-
penhadas por afrodescendentes.

Uma das ferramentas necessárias para empreender é ter acesso a crédito, o 
que, para países em desenvolvimento como Brasil, pode ser uma problemática 
a mais. Segunda a Doing Business (2015), o Brasil está em uma posição desprivi-
legiada segundo esse indicador, um dos motivos é a burocracia em torno desse 
processo. Além dos empecilhos compartilhados por todas as novas empresas, a 
população de afro-empreendedores ainda lida com questões históricas de discri-
minação, não só para obtenção de crédito como em outras situações, que ainda 
refletem na contemporaneidade. 

As possibilidades de melhorias na qualidade de vida de uma parcela da socie-
dade são enormes já que esse público é conhecedor dos problemas que os cerca, 
e podem gerar demandas de consumos específicos. Além disso, os investimentos 
em afro-empreendedores oferecem aos parceiros comerciais um leque de possí-
veis retornos econômicos.

Diante disso o programa Inova Capital – Programa de Apoio a Empreendedo-
res Afro-Brasileiros tem como objetivos identificar ideias inovadoras no âmbito 
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social e ambiental de afro-empreendedores, preparar os afro-empreendedores 
para estarem aptos a receber e administrar investimento, por fim fomentar inves-
timentos públicos e privados para empreendedores afros.

O Inova Capital começou no ano de 2015 contabilizando empresas que tives-
sem pelo menos um afrodescendente fundador, sendo identificadas 1500 empre-
sas brasileiras e cadastradas na Plataforma Brasil Afro-Empreendedor (desenvol-
vida pelo Sebrae e pelo Instituto Adolpho Bauer), quando oferta a possibilidade 
de participar do Programa 185 pessoas efetuaram o cadastro de 79 negócios, que 
se encaixavam no perfil solicitado.

Com os investimentos de 500 mil dólares até o final de 2017 esse programa 
pretendeu, em parceria com Endeavor, Anjos do Brasil e a Key Associados, suscitar 
capacitações práticas e com mentores, disponibilizar encontros com empresário 
experientes, investidores e aceleradoras, com contatos com redes empresariais 
do ecossistema de startup brasileira, além do próprio apoio da comunidade Inova 
Capital. Participar nesse programa não gera custo algum para empresa, porém 
resulta em um modelo de negócio pronto para futuros investimentos.

Para participar desse programa as empresas precisavam estar em estágio ini-
cial, e não terem obtido créditos de financiadoras, possuir uma elevada perspecti-
va de expansão e ter em seu quadro de fundadores um afrodescendente, além da 
possibilidade de participação em etapas de treinamento/observação, conforme 
indicadas no Quadro 1.

Quadro 1. Etapas de treinamento/observação - Programa Inova Capital

Passo 1 Passo 2 Passo 3

Prospecção de afro-empreen-
dedores através de uma ampla 
rede de parceiros que incluem 
organizações da sociedade civil, 
redes empresarias, o Sebrae, e o 
mercado de capitais entre outros

Seleção dos negócios ou 
ideias com maior potencial 
de crescimento, diferencial e 
inovação e impacto social e 
ambiental.

Programa virtual interativo de 
6 semanas onde as empresas 
assistem às sessões interativas 
que abordam temas específicos 
relacionados com o empreen-
dedorismo e coaching.

Passo 4 Passo 5 Passo 6

Aula presencial de 1 dia para apri-
morar a técnica de pitch e story-
-telling, seguida de coaching de 
um investidor anjo e de aprendi-
zagem compartilhada.

Competição de pitch de ne-
gócios a potenciais investi-
dores e um painel de juízes.

Dependendo do estágio dos 
negócios, desempenho na ca-
pacitação e o potencial de apro-
veitamento, alguns recebem 
mentoria especializada.

Fonte: Inova Capital (2016)



232  PROPRIEDADE INTELECTUAL E GESTÃO DE TECNOLOGIAS

Um programa desta natureza visa ultrapassar a noção de igualdade “estática” 
ou “formal” para a construção de um novo paradigma de igualdade “substancial” 
nascendo o conceito de “igualdade de oportunidades”, fato justificador de múlti-
plos tentativas constitucionais reguladas na precisão de se extinguir ou de pelo 
menos suavizar o peso das desigualdades econômicas e sociais e, consequente-
mente, de promover a justiça social. (GOMES, 2001).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Ao descrevermos a atuação da mulher negra como empreendedora, pude-

mos notar que advém de diversos fatores e as mesmas atuam em várias áreas 
com o intuito da obtenção do sucesso profissional e, por conseguinte a emanci-
pação econômica, a mulher negra por sua vez que ocupa uma grande porcenta-
gem nesse seguimento colabora para o aumento do número de empreendedores 
como é ratificado pelo relatório da GEM (2017).

O programa Inova Capital está possibilitando no cenário do empreendedoris-
mo, mais especificamente para os afro-brasileiros, que no projeto são denomina-
dos de afro empreendedores, a perspectiva de um duplo resultado que é a eman-
cipação econômica e o reconhecimento de direitos via princípio da igualdade de 
oportunidades e, por conseguinte a concretização de novos espaços de atuação 
para este segmento da sociedade.

Um programa desta natureza visa ultrapassar a noção de igualdade “estática” 
ou “formal” para a construção de um novo paradigma de igualdade “substancial” 
nascendo o conceito de “igualdade de oportunidades”, fato justificador de múlti-
plos tentativas constitucionais reguladas na precisão de se extinguir ou de pelo 
menos suavizar o peso das desigualdades econômicas e sociais e, consequente-
mente, de promover a justiça social. (GOMES, 2001).

Entende-se, portanto, ser de suma importância programas com objetivos da 
mesma natureza como do Inova Capital, visto que por meio do acesso a financia-
mento e com a criação de habilidades provoca a geração de um negócio contri-
buindo para a derrubada de impedimentos ao crescimento de todas as empresas, 
que no caso dos empreendedores afrodescendentes muitas vezes possuem bar-
reiras adicionais em decorrência de arranjos discriminatórios históricos.



Gestão Inovadora e Empreendedorismo   233

REFERÊNCIAS

AMORIM, R. O.; BATISTA, L. E. Empreendedorismo feminino: razão do empreendimento. 
Núcleo de Pesquisa da Finan, v. 3, n. 3, 2012.

CÂMARA, D. B. B. Ação Afirmativa: matrizes teóricas e normativas, implementação norte-a-
mericana e debate acadêmico brasileiro. Impulso, Piracicaba, 17(43): 73-89, 2006.

CHIAVENATO, I. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. São Paulo: 
Saraiva, 2007.

DOLABELA, F. O segredo de Luíza. Rio de Janeiro: Sextante, 2008.

FERREIRA, W. Justiça e reconhecimento em Nancy Fraser: interpretação teórica das ações 
afirmativas no caso brasileiro. Perspectiva Sociológica, nº 4 e 5 (2010).

GARCEZ, V. B. V.; BERNARDI, L. O. As políticas de cotas sociais e étnico-raciais na Universi-
dade Federal de Sergipe sob a ótica do princípio da isonomia. Caderno de Graduação 
- Ciências Humanas e Sociais - UNIT, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 115-126, fev. 2013. ISSN 2316-3143.

GEM, Empreendedorismo no Brasil – 2015: Relatório Executivo. Disponível em: <http://
www.bibliotecas.sebrae.com.br/chronus/ARQUIVOS_CHRONUS/bds/bds.nsf/c6de-
907fe0574c8ccb36328e24b2412e/$File/5904.pdf> Acesso em 15 de março de 2018.

GEM, Empreendedorismo no Brasil – 2016. Coordenação: Simara Maria de Souza Silveira 
Greco; diversos autores. Curitiba: IBQP, 208 p. 2017.

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social  - 6. ed. - São Paulo: Atlas, 2008.

GOMES, J. B. B.; Silva, F. D. L. L. As ações afirmativas e os processos de promoção da igualda-
de efetiva. Cadernos do CEJ 24 (2001): 86-123.

GOMES, A. F. O empreendedorismo como uma alavanca para o desenvolvimento local. Re-
vista de Administração de Empresas, v. 7, n. 2, jul./dez. 2005.

GOMES, A. F.;  SANTANA, W. G. P.; ARAÚJO, U. P.; MARTINS, C. M. F. Empreendedorismo Fe-
minino como Sujeito de Pesquisa. Revista Brasileira de Gestão de Negócios, v. 16, n. 51, 
2014.

HOLIENKA, M.; JANČOVIČOVÁ, Z.; KOVAČIČOVÁ, Z. Drivers of Women Entrepreneurship in 
Visegrad Countries: GEM Evidence. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol. 220, 
31 Mai 2016, Pag. 124-133

INOVA CAPITAL. Disponível em <www.innovacapital.com.br/>

LOPES, G. S. C.; WATANABE, M.; GODOI, C. K. Dimensões do empoderamento feminino: 
autonomia ou dependência? Revista Alcance. 2016.



234  PROPRIEDADE INTELECTUAL E GESTÃO DE TECNOLOGIAS

MINAYO, M. C. S. Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ. Vozes, 2004.

OLIVEIRA, S. L. Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisa, TGI, TCC, mono-
grafias, dissertações e teses. Editora Pioneira, 1999, 2° edição, São Paulo. 

RELIANCE, A. O.; FEMININO, D. D. E.; DEPENDÊNCIA, A. O.; FERNANDES, T. D. S.; 

SCHUMPETER, J. Teoria do desenvolvimento econômico. São Paulo: Abril Cultural, 1982.

SEBRAE. Disponível em <www.sebrae.com.br>

VITA, L.; MARI, M.; POGGESI, S. Women entrepreneurs in and from developing countries: 
Evidences from the literature. European Management Journal. Elsevier, vol. 32 (3), pági-
nas 451-460. 2014. 

YIN, R. K. Estudo de caso: planejamento e métodos; trad. Daniel Grassi - 2.ed. -Porto Alegre 
: Bookman, 2001.



CORRELAÇÃO ENTRE UM MESMO GESTOR/
PROPRIETÁRIO DE DIFERENTES EMPRESAS DO 

SETOR DA MODA COM PRODUTOS E PÚBLICOS-
ALVO DISTINTOS E A MATURIDADE INOVATIVA DAS 

EMPRESAS 

Emanoel Coelho Benevides Junior
Vivianni Marques Leite dos Santos

1 INTRODUÇÃO

As empresas estão sofrendo ameaças de forma intensa e incessante e o desa-
quecimento da economia, falta de mão-de-obra qualificada, alta carga tributária 
do país e sua legislação em constante alteração, concorrência desleal, baixas bar-
reiras de penetração (novos entrantes) e concorrentes já existentes, contribuem 
para a alta mortalidade dos negócios no Brasil, sobretudo as Micro e Pequenas 
Empresas (MPEs). De acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Peque-
nas Empresas (SEBRAE, 2016), 23,4% das empresas com até 2 anos de existência 
deixa de existir devido às ameaças acima elencadas.  

Por outro lado, as MPEs são maioria no mercado, representando 99% das em-
presas existentes no país. Destas, aproximadamente 10% são participantes do 
comércio varejista de artigos e vestuário (SEBRAE, 2018). Este último setor em 
específico, enfrenta grande concorrência em termos numéricos, tudo isso sem 
colocar na balança as médias e grandes varejistas do setor e suas plataformas de 
e-commerce que abocanham boa parte da fatia do mercado.

Diante deste contexto, devido a sua íntima relação com a 
competitividade das empresas, a inovação é de fundamental importância 
para os negócios adquirirem vantagens competitivas em relação aos seus 
concorrentes, pois do contrário, as mesmas têm grandes chances de ficar 
para trás, estagnar e, finalmente, “morrer”, ou seja, a empresa que não 
inova não sobrevive.
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Nesse contexto, Hitt, Ireland e Hoskisson (2011) também ratificaram que a ino-
vação é o fator mais importante para determinar o êxito de um empreendimento 
no século 21. Embora muitas tenham se tornado altamente eficientes nos últimos 
25 anos, há necessidade de alavancar suas iniciativas inovadoras nos próximos 25 
anos para criar vantagens competitivas.

Para se construir uma vantagem competitiva, ou seja, requisitos e/ou atribu-
tos que se destacam em relação aos oponentes, é necessário o empresário elabo-
rar uma boa estratégia. Porter (1985) sugeriu um modelo tido como Estratégias 
Genéricas de Competição a partir das quais uma empresa poderá optar para en-
frentar seus competidores, que se dividem em: liderança em custo, diferencia-
ção e foco. Essa abordagem genérica representa uma maneira ampla da empresa 
competir.

Entretanto, assim como destacado por Oliveira et al. (2013) e Stewart (1997), 
um número ainda pequeno de executivos entendem as dimensões do valor in-
telectual ou sabem como explorá-lo e sugerem que os executivos podem buscar 
o capital intelectual em três fontes: (a) nas pessoas, onde a fonte de inovação 
está no capital humano; (b) na infra-estrutura, onde a inovação se dá por meio 
da renovação ou implementação de ferramentas e maquinário; e (c) nos clientes, 
especialmente focando no relacionamento que a organização constrói quando 
faz negócios.

No que diz respeito ao capital humano, os autores deste estudo entendem 
que a inovação deve estar embasada na visão geral dos negócios, incluindo aná-
lise centrada nos produtos ofertadas e nos clientes em potencial. Logo, faz-se 
necessário considerar as especificidades do(s) produto(s) e público(s)-alvo, não 
estabelecendo estratégias similares para casos distintos.

Frente a essa conjuntura, surge o Programa Agentes Locais de Inovação (Pro-
grama ALI), de abrangência nacional e já considerado como uma solução alter-
nativa consolidada para o aumento da competitividade das MPEs, resultado de 
acordo de cooperação técnica entre o SEBRAE e o CNPq, que vem gerando gran-
de quantidade de dados e portanto, ampla variedade de análises.

O presente artigo teve como objetivo analisar a correlação entre um mesmo 
proprietário/gestor de empresas com produtos e públicos-alvo distintos e o grau 
de inovação ou maturidade inovativa daqueles empreendimentos, com base nas 
estratégias empresariais e ações implementadas.
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2. METODOLOGIA

Este estudo é de natureza aplicada, dado que objetiva utilizar os resultados 
para nortear futuras abordagens das MPEs, visando contribuir para aumentar os 
seus graus de inovação.

Quanto à abordagem, este estudo é qualitativo, constituindo uma pesquisa 
ação, realizada em 6 EPPs do setor da moda, localizadas na cidade de Juazeiro-
-BA, que concordaram em participar do Programa Agentes Locais de Inovação 
(Programa ALI) e conforme os critérios previamente estabelecidos: Empresa de 
Pequeno Porte – EPP; Não ser franquia e Possuir mais de 1 ano de existência.

Para classificação das MPEs quanto à inovação utilizou a metodologia ela-
borada pelos consultores Bachman e Destefani (2008), tendo como referência o 
trabalho de Sawhnet (2006), da Kellog School of Management (EUA), que permite 
avaliar o grau de maturidade inovadora nas organizações de pequeno porte. São 
analisadas 13 dimensões, nos últimos 3 anos da empresa e com base no conjunto 
de ações que o empresário aplicou em seu negócio: oferta, plataforma, marca, 
clientes, soluções, relacionamento, agregação de valor, processos, organização, 
cadeia de fornecimento, presença, rede e ambiência inovadora. 

As variáveis constituintes de cada dimensão são pontuadas com escores 1, 3 
ou 5, em conformidade com a resposta do empresário e a terminologia, conforme 
os critérios: (5) quando a variável é sistemática ou comum; (3) quando a variável 
se faz presente ocasionalmente e (1) quando a variável não se faz presente/não 
existe. Finalmente, a média de cada dimenssão é obtida pela soma das variáveis, 
dividida pela quantidade de variáveis pertencentes a cada dimenção. Ao final, o 
Grau de Inovação (GI) da empresa é obtido através da soma de todas as pontu-
ações das dimenções dividido pelo número de dimensões (BACHMANN; DESTE-
FANI, 2008).

Segundo o GI calculado, as empresas são classificadas como Inovadoras Sistê-
micas (GI ≥ 4), Inovadora Ocasional (3 ≤ GI < 4), Pouco Inovadora (1 < GI < 3) ou, 
simplesmente, Não Inovadora (GI=1)  (SEBRAE, 2014).
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos resultados foi realizada em duas etapas. Inicialmente, foram in-
terpretados os escores similares das dimensões do Radar da Inovação de todas 
as empresas. Posteriormente, foi feito um exame em dois grupos. O primeiro, das 
quatro organizações pertencentes ao Proprietário 01 e o segundo, dos dois em-
preendimentos sob o domínio do Proprietário 2 (Quadro 1). Esta análise se deu 
no contexto das estratégias adotadas pelos dois empresários em suas respectivas 
redes de comércio da moda, que apesar de ser do mesmo dono atingem públi-
cos-alvo diferentes (Quadro 1).

Quadro 1: Produtos do setor da moda que distinguem públicos-alvo para as empresas em es-
tudo. 

Proprietário 1 (P1) Proprietário 2 (P2)
Empresa 1 (E1) Empresa 2 (E2) Empresa 3 (E3) Empresa 4 (E4) Empresa 5 (E5) Empresa 6 (E6)
Comércio de 
roupas femini-
nas com valor 
agregado

Comércio de 
roupas em ge-
ral para merca-
do popular

Comércio de 
roupas infan-
tis

Comércio de 
A c e s s ó r i o s 
(maquiagens, 
pulseiras etc.)

Comércio de 
bolsas

Comércio de 
roupas em ge-
ral para merca-
do popular

Fonte: Autoria própria (2018)

Foram verificadas dimensões com escores semelhantes em todas as empre-
sas analisadas, sendo elas: Plataforma, Agregação de Valor, Processos, Presença e 
Rede (Tabela 1), correspondendo a 46,2% das dimensões. Isso reflete que a forma 
de agir, as oportunidades enxergadas e as estratégias adotadas pelos proprietá-
rios são similares naquelas dimensões.

A dimensão “Plataforma” teve a maior pontuação (igual a 5,0) em todas as em-
presas, demonstrando que os empresários vêm dando atenção especial ao es-
paço, estrutura física e aspectos estéticos do negócio como forma de atrair seus 
clientes, já que um ambiente confortável ao consumidor tem relação direta com 
volume de vendas. Segundo Las Casas (1994), o interior da empresa pode ser 
considerado como elemento essencial que auxilia uma Empresa na conquista de 
clientes e obtenção da produtividade.
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Tabela 1: Escores do Radar da Inovação de 06 Empresas do setor da moda

Dimensão E1 E2 E3 E4 E5 E6

Oferta 3,0 3,0 3,0 3,0 5,0 5,0

Plataforma 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
Marca 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0
Clientes 2,3 1,0 1,7 1,0 1,7 1,7
Soluções 2,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1,0
Relacionamento 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 4,0
Agregação de Valor 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Processos 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Organização 1,0 1,0 1,0 1,0 2,3 2,3
Cadeia de Fornecimento 3,0 1,0 3,0 1,0 1,0 1,0
Presença 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0
Rede 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
Ambiência Inovadora 1,7 1,7 1,7 1,7 2,7 2,7
Grau de Inovação 2,4 2,1 2,3 2,1 2,7 2,4

Fonte: Autoria própria (2018)

Também foi semelhante para todas as empresas, a dimensão “Presença”, com 
pontuação intermediária (igual a 3,0), isso porque nos últimos três anos, ambos 
os proprietários expandiram seus negócios pela cidade abrindo nova filial ou 
ponto de venda (PDV), apesar da crise econômica sem precedentes que assolou 
o país nos últimos anos de 2014 a 2016.

A dimensão Agregação de Valor diz respeito à forma de captar recursos não 
explorados, tais como, melhor aproveitamento de suas instalações e/ou recursos 
disponíveis, o que não foi observado por nenhum dos dois empresários (P1 e P2), 
que não enxergaram oportunidades para gerar nova receita com seus negócios, 
obtendo nota 1,0 para este item. 

Os proprietários não investiram em inovação na dimensão Processos, conside-
rada uma das principais dimensões desta ferramenta. Isto significa que não foram 
verificadas mudanças, nos últimos 3 anos, nos processos de compra, estocagem, 
venda ou instalações, visando obter maior eficiência, qualidade, flexibilidade ou 
rapidez no atendimento, bem como na obtenção de certificações, novas práticas 
de gestão e adoção de softwares de gestão para aumentar competitividade.

Na dimensão Rede, que cobre os aspectos relacionados ao sistema que co-
necta a empresa e seus produtos aos clientes, considerando, essencialmente, os 
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recursos usados para agilizar comunicação entre a empresa e seus clientes nos 
processos de negócio, também não foram constatados esforços dos empresários 
para melhorar sua aproximação com os consumidores. 

Nas dimensões Agregação de Valor, Processos e Rede, as MPEs tiveram escore 
mínimo (Tabela 1) e podem ser consideradas nada inovadoras para os itens em 
questão. Percebe-se então que os proprietários P1 e P2 não enxergaram oportu-
nidades de inovar em várias dimensões, o que é bastante negativo. Vale salientar, 
que o proprietário que inovar em alguma dessas dimensões, com pontuação bai-
xa, adquirirá vantagens competitivas frente ao seu concorrente.

O estudo da correlação do perfil do gestor, cujo capital intelectual determina 
a gestão dos empreendimentos que comercializam seus produtos e que os em-
preendimentos têm públicos-alvo distintos, permitiu concluir que tanto P1 como 
P2 adotam, basicamente, a mesma estratégia de negócio para todas as suas em-
presas, mesmo conscientes de que os públicos-alvo são diferentes. Sendo assim, 
constata-se que os referidos gestores não estão devidamente atentos aos seus 
públicos-alvo para os processos de tomada de decisão. Este aspecto pode ser vi-
sualizado por meio das linhas sobrepostas no gráfico de teia da Figura 1.

Observa-se, que nas 4 empresas do proprietário P1, as dimensões oferta, pla-
taforma, marca, agregação de valor, processos, organização, presença, rede e am-
biência inovadora, ou seja, 69,2% das dimensões analisadas, obtiveram o mesmo 
escore, embora suas ações devem ser determinadas considerando, entre outros, 
os consumidores em potencial. Este percentual é maior que aquele obtido a partir 
do comparativo geral das 6 empresas (46,2%). Isso é prejudicial para os negócios 
dos empreendimentos. 

A exemplo do Proprietário P1, responsável pela Empresa E1, cujos clientes têm 
renda maior, com o comércio de roupas femininas de alto valor agregado, ao pas-
so que sua Empresa 2 (E2) foca em um mercado mais popular, incluindo homens 
ou mulheres com mais baixo poder aquisitivo, os quais terão acesso a diferentes 
canais de relacionamento e outras diferenças em cada dimensão avaliada, verifi-
ca-se igualdade em 10 dimensões (Tabela 2), incluindo Relacionamento, Presen-
ça e Rede, relacionadas diretamente aos consumidores. A referida Tabela contém 
também a quantidade de dimensões da inovação com escores iguais e proprietá-
rios diferentes, devendo-se chamar atenção para os mesmos público-alvo e pro-
dutos comercializados pelas empresas E2, proprietário P1 e E6, proprietário P2.
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É de se esperar que públicos tão diferentes acarretem em estratégias de negó-
cios díspares para atendê-los, o que não foi verificado no gráfico de teia descrito 
na Figura 1. As empresas são divulgadas por meio dos mesmos canais de comuni-
cação, sem levar em consideração a diferenciação de clientes, as marca são iguais, 
com a mesma fonte e cores, a maneira de se relacionar com os consumidores 
tambem são semelhantes.

Figura 1. Diagnóstico das Empresas do Proprietário 1

Fonte: Autoria própria (2018)

Em termos gerais, observou-se que as empresas com mesmo gestor/proprie-
tário têm, em média, 80,2% das dimensões da inovação iguais, ao passo que para 
as empresas de proprietários diferentes, esta média diminui para 50,9% (Tabela 
2). Ao comparar E2 e E4, por exemplo, percebe-se que apenas uma dimensão pos-
sui escores distintos. O mesmo vale para o P2, onde E5 e E6 diferem em apenas 3 
dimensões.
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Tabela 2. Quantidade de dimensões iguais entre empresas de mesmo proprietário e aqueles 
diferentes

Comparação MPEs Proprietários iguais Quant. Dimensões Iguais (%)
E1 e E2 10 (76,9%)
E1 e E3 11 (84,6%)
E1 e E4 09 (69,2%)
E2 e E3 11 (84,6%)
E2 e E4 12 (92,3%)
E3 e E4 10 (76,9%)
E5 e E6 10 (76,9%)

Comparação MPEs Proprietários diferentes Dimensões Iguais
E1 e E5 05 (38,5%)
E1 e E6 05 (38,5%)
E2 e E5 07 (53,8%)
E2 e E6 07 (53,8%)
E3 e E5 07 (53,8%)
E3 e E6 07 (53,8%)
E4 e E5 07 (53,8%)
E4 e E6 08 (61,5%)

Fonte: Autoria própria (2018)

Para as MPEs do Proprietário P2, também pode-se observar grande sobrepo-
sição no gráfico de teia, com pequenas diferenças apenas nas dimensões mar-
ca, soluções e relacionamento (Figura 2). Adicionalmente, as empresas do pro-
prietário P2 obtiveram GIs iguais a 2,4 e 2,7, cujos valores foram influenciados, 
principalmente, pela dimensão de ambiência inovadora, com média 2,7, maior 
que aquelas na mesma dimensão para as empresas do proprietário P1 (1,7). Esta 
dimensão em particular (ambiência inovadora) foi idêntica para as 4 Empresas de 
P1 e também idêntica para as duas empresas de P2.

Adicionalmente, no contexto da necessidade de elaborar estratégias conside-
rando as especificidades de cada empresa, Porter (1985), considerado um “guru” 
das estratégias empresariais, ressalta que o planejamento estratégico da empresa 
deve ser composto por estratégias que o tornem consistentes e efetivas, consi-
derando as complexidades, sendo difícil adotar estratégias idênticas, simultane-
amente.
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Figura 2. Diagnóstico das Empresas do Proprietário 2

Fonte: Autoria própria (2018)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos dados, observa-se que várias dimensões de todas as empresas 
avaliadas possuem escores iguais, isso permite concluir que as estratégias dos 
empresários nestes itens em questão tem sido as mesmas nos últimos 3 anos. Ao 
tomar como base as dimensões nada inovadoras (Agregação de Valor, Processos e 
Rede), o proprietário que inovar primeiro adquirirá vantagem competitiva frente 
ao seu concorrente do setor.

Ao avaliarmos as empresas que possuem o mesmo dono, a situação é ainda 
mais similar, O P1 que possui 4 empresas, nas quais adota, basicamente, estraté-
gias semelhantes para todos os seus negócios, os GIs foram baixos e iguais a 2,4; 
2,1; 2,3 e 2,1 para as Empresas E1, E2, E3 e E4, respectivamente. Ao passo que o GI 
para as Empresas do P2 foram 2,4 e 2,7 para E5 e E6, respectivamente, constituin-
do uma situação um pouco mais animadora.

Finalmente, observou-se que as empresas com mesmo gestor/proprietário 
têm, em média, 80,2% das dimensões da inovação iguais, ao passo que para as 
empresas de proprietários diferentes, esta média é menor (50,9%), ou seja, existe 
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correlação entre o capital humano, representado pelo pensamento e iniciativas 
dos proprietários e o grau de inovação de suas empresas. Desse modo, entende-
-se que a inovação deve estar embasada na visão geral dos negócios, incluindo 
análise centrada nos produtos ofertados e nos clientes em potencial e que os pro-
prietários de empresas com produtos e público-alvo distintos devem criar medi-
das para visualização das especificidades de cada uma, abordando uma adequa-
da gestão da inovação para cada uma delas. Logo, faz-se necessário considerar as 
especificidades do(s) produto(s) e público(s)-alvo, não estabelecendo estratégias 
similares para casos distintos.
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1 INTRODUÇÃO

As buscas em bases de patentes são de extrema importância para a prospec-
ção de tecnologias que se quer avaliar. Entretanto, pelo não conhecimento das 
técnicas de prospecção, existe uma dificuldade nas coletas e tratamentos dos 
dados disponíveis. Diante disto, este trabalho apresenta os passos para busca e 
tratamento de dados de patentes, utilizando como exemplo dados de  energias 
de ondas oceânicas. De acordo com Gonçalves et al (2008), apesar do aproveita-
mento ainda ser incipiente no mundo, o  potencial energético existente nas on-
das oceânicas pode ser considerado bastante promissor, em especial em um país 
com uma costa marinha tão extensa quanto a brasileira.

A partir deste importante tema para o desenvolvimento de novas possibili-
dades de geração de energias renováveis, este trabalho tem o objetivo de mostrar 
uma maneira eficiente de fazer o tratamento de dados coletados em uma base de 
patentes, utilizando para isto a ferramenta Tabela Dinâmica, do software Excel, 
pertencente à Microsoft Office.

O trabalho foi realizado a partir da prospecção sobre as patentes disponíveis 
no European Patente Office, sobre tecnolgias para o aproveitamento da energia 
que pode ser gerada a partir do movimento das ondas.
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2 COLETANDO INFORMAÇÕES SOBRE TECNOLOGIA PARA OBTEN-
ÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DAS MARÉS

O primeiro passo é acessar a base de dados, sendo utilizada, para este artigo, a 
base European Patente Office. Todo o passo a passo inicial pode ser consultado no 
livro Capacite: Os caminhos para a inovação tecnológica http://www.portalmites.
com.br/ sites/default/files/publicacoes/livro%20online-completo.pdf.   As pala-
vras-chave escolhidas foram “Ocean Wave Energy” (Energia de ondas do oceano), 
colocada no titulo e resumo (title or abstract)  utilizando as aspas para restringir a 
busca, onde foram encontrados 389 resultados. Conforme Figura1.

Figura 1. Palavra-chave “Ocean Wave Energy” no “titulo ou resumo”

Fonte: https://worldwide.espacenet.com/ 

 

http://www.portalmites.com.br/ sites/default/files/publicacoes/livro online-completo.pdf
http://www.portalmites.com.br/ sites/default/files/publicacoes/livro online-completo.pdf
https://worldwide.espacenet.com/
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Figura 2. Total de documentos encontrados

Fonte: https://worldwide.espacenet.com/ 

De a cordo com a Figura 3 pode-se observar que a página apresenta apenas 
os 25 primeiros resultadose por isto deve-se clicar em Load more results for export 
(carregue mais resultados para exportação). 

Figura 3. Expandindo os resultados.

Fonte: https://worldwide.espacenet.com/ 

https://worldwide.espacenet.com/
https://worldwide.espacenet.com/
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Dos 389 resultados foram encontrados 280 resultados para download, isso 
pode ocorrer devido ao período de sigilo. Deve-se clicar em select all (selecionar 
tudo) e em export (exportar) XLS. Conforme Figura 4

Figura 4 – Seleção dos documentos e exportação.

Fonte: https://worldwide.espacenet.com/ 

3 TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS SOBRE AS TECNOLOGIAS 
PARA OBTENÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DAS MARÉS

Conforme observado na Figura 5 os dados coletados vão ser apresentados no 
Microsoft Excel:

https://worldwide.espacenet.com/
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Figura 5. Dados coletados apresentados no Excel

Fonte: Autoria própria busca realizada em (2018).  

De acordo com a Figura 6 foi selecionada a opção date of application (data de 
aplicação), e incluída uma coluna para separar o ano das patentes.

Figura 6. Preparando os dados.

Fonte: Autoria própria busca realizada em (2018).  



252  PROPRIEDADE INTELECTUAL E GESTÃO DE TECNOLOGIAS

Em seguida na Figura 7 selecionam-se os resultados de data of application e 
clica-se em dados e logo após texto para coluna, bastando, depois, clicar em lar-
gura fixa e clicar em avançar.   

Figura 7. Separando os dados com assistente de conversão de texto em colunas

Fonte: Autoria própria busca realizada em (2018).  

Em seguida clica-se após os 4 primeiros números, aparecendo uma seta e cli-
ca-se em aplicar. Conforme Figura 8.

Figura 8. Separando o ano das patentes coletadas.

Fonte: Autoria própria busca realizada em (2018).  



Prospecção Tecnológica   253

Conforme a Figura 9 basta clicar em concluir.

Figura 9. Conversão de texto para coluna. 

Fonte: Autoria própria busca realizada em (2018).  

Logo, serão apresentados apenas os 4 primeiros números referentes ao ano, e 
exclui-se a coluna com os dados que não serão utilizados. Figura 10. 

Figura10. Ano de publicação separado

Fonte: Autoria própria busca realizada em (2018).  
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O mesmo procedimento deve ser aplicado à coluna “Aplication number”, para 
se obter o país de depósito. Após isso, copiar os dados em uma nova planilha, 
para não perder os dados originais e nesta nova planilha devem ser excluídas 
todas as colunas que não serão utilizadas, restando apenas as referentes ao país e 
ao ano de depósito. Selecionam-se todos os dados, clica-se em inserir e em segui-
da em tabela dinâmica e depois em “OK”. Conforme Figura 11. 

Figura 11. Inserindo a tabela dinâmica.

Fonte: Autoria própria busca realizada em (2018).  

Conforme visto na Figura 12 é possível avaliar a quantidade de patentes por 
país, bem como por ano, sendo maior parte da China (146) e, destas, 118 a partir 
de 2010. Para isto basta clicar em cima do nome “data of application” e arrastar 
para rótulos de linha e depois clicar novamente no nome data of application e 
arrastar para ∑ valores. Pode-se repetir o processo com “application number” para 
obter a quantidade por país. Pode-se inclusive realizar o cruzamento entre as in-
formações, permitindo a análise de quantas patentes por ano, em cada país.
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Figura 12 – Dados encontrados após uso da tabela dinâmica.

Fonte: Autoria própria busca realizada em (2018).  

Para criar os gráficos basta clicar em inserir coluna, linha, pizza e etc. Na figura 
13 pode-se observar o gráfico com as quantidades patentes por ano. 

Figura 13 – Gráfico das patentes coletadas por ano.

Fonte: Autoria própria busca realizada em (2018).  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Trabalhar com bases de patentes de forma eficiente exige o conhecimento 
de ferramentas e suas formas de uso, para evitar o desperdício de tempo. Diante 
disto este capítulo teve como objetivo apresentar a utilização da Tabela Dinâmica 
do programa Excel, como instrumento de tratamento e análise de dados.

Neste trabalho foi utilizado como exemplo o levantamento sobre tecnologias 
disponíveis na base Espace Net, sobre o aproveitamento do potencial energético 
possível de ser obtido através do movimento das ondas oceânicas.

Utilizando-se a ferramenta Tabela Dinâmica do Excel foi possível identificar 
que a maioria das tecnologias foram depositadas na China (146), sendo a maioria 
a partir de 2010 (118). Essas informações foram facilmente sistematizadas a partir 
das técnicas ensinadas neste capítulo.
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1 INTRODUÇÃO

No âmbito dos sistemas de ciência, tecnologia e inovação (C&T&I), o uso da 
informação tecnológica tem sido considerado fundamental para promover a cria-
ção da capacidade de organizar sistemas de inovação que respondam aos inte-
resses da sociedade.

Diante disso, os trabalhos no campo de análise estratégicas de documentos 
de patentes para a construção de indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(C,T&I) ganharam um novo impulso. São visíveis os resultados do expressivo de-
senvolvimento que esse campo tem experimentado nas últimas décadas, alavan-
cados pelo surgimento de novos usuários e novas demandas de informação, bem 
como pelos importantes avanços metodológicos e difusão de tecnologias inédi-
tas (ANTUNES, MAGALHÃES; 2008).

Segundo, a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) estima 
que cerca de 70% das informações tecnológicas contidas em documentos de pa-
tente não estão disponíveis em qualquer outra fonte de informação. O acervo 
mundial de documentos está estimado em mais de 60 milhões, com um cresci-
mento anual da ordem de um milhão e quinhentos mil de novos documentos 
de patentes (BORSCHIVER; SILVA, 2016). Assim, o uso sistematizado de bases de 
dados de patentes está cada vez mais sendo utilizado para identificação de docu-
mentos de patentes tanto por empresas para monitorar as concorrentes quanto 
por pesquisadores como suporte para elaboração de projetos de Pesquisa, De-
senvolvimento e Inovação (P,D&I) (ANTUNES, MAGALHÃES; 2008).

Da mesma forma que a avaliação dos dados coletados apresenta uma fase 
muito importante, a escolha das bases de dados, o uso de ferramentas e recursos 
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que cada base possui e a metodologia utilizada como estratégia, também, é de 
extrema importância. Diante disso, cabe a definição de bases de dados. O con-
ceito de bases de dados passou a ser identificado na literatura por volta dos anos 
60, com o rótulo de Banco de Dados. No entanto, bases de dados é um conjunto 
de dados inter-relacionados, organizados de forma a permitir recuperação de in-
formação. E banco de dados como um conjunto de bases de dados. E as bases de 
dados apresentam como objetivo a promoção do acesso à informação; forneci-
mento de informações atualizadas, precisas e confiáveis; atender às necessidades 
do público alvo e fornecer mecanismos eficientes de recuperação (MAYERHOFF, 
2009).

Em todo o processo de patenteamento há a necessidade de assegurar que 
o objeto a ser depositado não foi outrora protegido por terceiros. Diante de um 
aumento no interesse pelos pedidos de patente, as ferramentas e organizações 
concentram-se cada vez mais no desenvolvimento de bases de dados eficientes e 
que orientem os estudos de Prospecção Tecnológica. Todavia, ao considerar que 
o custo desse tipo de recurso pode constituir um impeditivo à sua utilização por 
muitos potenciais usuários, é importante difundir o uso das bases gratuitas e o 
tipo de trabalho que pode ser realizado com o seu emprego (MAYERHOFF, 2009).

Diante da necessidade de entender as forças que orientam para o futuro nes-
se cenário dinâmico, os estudos prospectivos, através de métodos qualitativos e 
quantitativos, facilitam a construção de soluções plausíveis para um futuro pre-
tendido (TEIXEIRA, 2013). A consulta gratuita aos bancos de patentes facilita de 
um modo geral, o acesso à informação e auxilia, portanto, os inventores em seus 
pedidos e reivindicações. Alguns recursos facilitadores de pesquisa dessas bases 
são diferenciais que contribuem para a disseminação e agilidade das buscas pelos 
interessados. 

Dentre as muitas bases de dados de patentes para se obter avaliação do esta-
do da arte de uma tecnologia, possibilitando que sejam evitados esforços e inves-
timentos duplicados em projetos de pesquisa e desenvolvimento, por exemplo, 
estão a base de dados disponibilizada pelo Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial do Brasil (INPI) ainda, a do Escritório Norte Americano (United States 
Patent and Trademark Office – USPTO), o do Escritório Europeu de patentes (Euro-
pean Patent Office – EPO) por meio do sistema ESPACENET, disponibilizado pela 
Organização Europeia de Patentes e a base de dados da World Intellectual Property 
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Organization (WIPO), a qual possui o banco de dados PATENTSCOPE que fornece 
acesso aos documentos dos países membros do Tratado de Cooperação de Pa-
tentes (PCT) em formato de texto completo.    

O estudo apresentado tem por objetivo expor o resultado comparativo en-
tre os bancos de patentes, consultados de forma gratuita, bem como analisar os 
pontos fortes, nas seguintes bases de patentes: INPI, USPTO, PATENTSCOPE e ES-
PACENET.

2 METODOLOGIA

Primeiramente, foram acessados os sítios eletrônicos dos bancos de patentes 
que são disponibilizados gratuitamente pelos escritórios de patentes INPI, USP-
TO, EPO e WIPO. Estes são acessíveis através de links diretos na página inicial dos 
escritórios correspondentes (www.inpi.gov.br; www.uspto.gov; www.epo.org; 
www.wipo.int). À exceção da WIPO, que redireciona o acesso para o PATENTSCO-
PE e do EPO, que tem como banco o ESPACENET, com seu próprio domínio (es-
pacenet.com).

Em seguida foi feita uma análise comparativa entre os bancos de patentes 
de acesso gratuito dos quais os possíveis recursos e facilidades disponíveis fo-
ram considerados. Esta comparação direta torna mais fácil ver as diferenças de 
cada produto, banco de patentes, e ajuda o usuário a entender as características 
especiais de cada sistema de busca de patentes analisado (JÜRGENS; HERRERO-
-SOLANA, 2015).

Não houve pesquisa por termos específicos dado que o objetivo é expor o re-
sultado comparativo entre os bancos de patentes, portanto, o uso destes termos 
podem se apresentar como um limite quanto à área ou tipo de publicação que 
origina os resultados das pesquisas, à formação do autor ou sua atuação como 
pesquisador acadêmico ou profissional praticante (MUELLER; PERUCCHI, 2014). 
Não se pretendeu um levantamento exaustivo, mas uma abordagem qualitativa, 
utilizando como estratégia a comparação entre os bancos de dados de patentes: 
como a funcionalidade para exportar as informações para consolidar em forma 
de gráficos e tabelas; Quais os operadores boleanos e trucadores permitidos na 
base de dados; associação de palavras-chave com Classificação Internacional de 
Patentes, dentre outras informações.

http://www.inpi.gov.br
http://www.wipo.int
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Alguns órgãos e agências regulamentadoras cedem, então, acesso a bancos 
de dados de patentes de forma gratuita. O United States of Patent and Trademark 
Office (USPTO), é a agência federal para a concessão de patentes e registro de 
marcas registradas nos Estados Unidos. Possui um banco de dados que possibilita 
ao público a busca por patentes existentes, pedidos de patentes publicados e ou-
tras documentações de patentes publicadas utilizando vários recursos e modos 
de forma gratuita, somente em língua inglesa.

É um banco de dados livre que permite acesso a várias modalidades de busca: 
busca rápida, busca avançada, busca por número de patente, em textos comple-
tos e textos completos com imagens. No modo de busca rápida, o interessado 
preenche o espaço com a palavra desejada e o campo em que ela se enquadra 
que podem ser o título, resumo, número da patente, entre outros. O pesquisador 
tem neste modo, ainda, a opção de pesquisar outro termo selecionado para rela-
cionar-se com o anterior utilizando operadores booleanos, se assim desejar. 

No modo de busca avançada, a pesquisa pode utilizar mais termos de busca 
e os campos em que estes termos se enquadram são inseridos através de siglas 
pré-estabelecidas disponíveis no sítio eletrônico (Figura 1), anteriores ao termo 
de pesquisa, utilizadas de forma interligada com o uso de operadores de trunca-
gem. O preenchimento dessas informações auxilia o pesquisador a aproximar-se 
de resultados mais próximos do objeto de pesquisa. 

Este banco de dados disponibiliza textos completos de patentes de 1976 até 
o presente. As patentes de 1790 a 1975 só podem ser pesquisadas por Data de 
Emissão, Número de Patente e Classificação Atual (EUA, IPC ou CPC). Ao pesquisar 
por números específicos no campo Número da Patente, os números da patente 
de utilidade são inseridos com um a oito números de comprimento, excluindo as 
vírgulas (que são opcionais, assim como os zeros iniciais).
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Figura 1: Siglas para pesquisa em modo avançado no USPTO

Fonte: Disponível em USPTO.

A World Intellectual Property Organization (WIPO) é uma organização que man-
tém cooperação com escritórios de propriedade intelectual em todo o mundo, 
onde coleta dados, analisa e publica estatísticas relativas à Propriedade Intelec-
tual. São 191 Estados membros que mantém cooperação de propriedade intelec-
tual, política, informação e cooperação. É uma agência de autofinanciamento das 
Nações Unidas, com 191 Estados membros. A WIPO é o órgão que administra o 
Tratado de Cooperação em Patentes (PCT), o qual auxilia os candidatos a buscar 
proteção de patentes internacionalmente para suas invenções, ajuda os escritó-
rios de patentes com suas decisões de concessão de patentes e facilita o acesso 
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público a uma grande quantidade de informações técnicas relacionadas a essas 
invenções. A base de dados disponibilizada pela WIPO é o PATENTSCOPE que 
contém mais de 69 milhões de documentos de patentes, incluindo as patentes 
depositadas pelo PCT (WIPO, 2018).

A pesquisa através do PATENTSCOPE permite uma expansão multilíngue, tor-
nando este banco de dados o que possui menos barreiras de linguagem para 
os pesquisadores, já que estes podem utilizar seu próprio idioma para realizar 
buscas. Possibilita ainda, a formação de tabelas e gráficos, os quais também cons-
tituem recursos positivos para os que buscam informações sobre a anterioridade 
de patentes, visto que estas ferramentas podem ser utilizadas para estabelecer 
conclusões, já que apresenta a síntese do levantamento de dados de forma sim-
ples e dinâmica (PEÇA, 2012). Isto se deve pelo fato de a WIPO ter escolhido como 
técnica de descrição, não a busca por palavras-chave ou uma enciclopédia, mas 
um sistema de classificação, independente da língua, denominado Classificação 
Internacional de Patentes (IPC) (QUONIAM; KNIESS; MAZIERI, 2014).

Há ainda, o European Patent Office (EPO), o escritório de patentes para a Euro-
pa, que apoia práticas de inovação, competitividade e crescimento econômico 
em toda a Europa. O EPO disponibiliza como banco de patentes o ESPACENET, 
que com sua cobertura mundial e recursos de pesquisa simples, oferece acesso 
gratuito a informações sobre invenções e desenvolvimentos técnicos de 1836 até 
hoje, uma gama abrangente de espaço temporal. Através deste é possível pes-
quisar e encontrar publicações de patentes, documentos de patente de tradução 
automática, acompanhar o progresso das tecnologias emergentes, encontrar so-
luções para problemas técnicos e ver o que concorrentes estão desenvolvendo 
dentro dos limites legais de publicidade. 

O recurso de permitir a verificação do estado das patentes em termos legais, o 
status legal, permite conhecer o estado atual de uma tecnologia, local ou global 
- dá atenção a onde há maior concentração tecnológica nessa área, a temporali-
dade das mesmas e, por essa razão, “esse tipo de busca é fundamental para poder 
avaliar não só a competitividade técnica da tecnologia, bem como sua força legal 
e comercial” (SPEZIALI; SINISTERRA; 2015).

No Brasil, em 1970, foi criado o Instituto Nacional de Propriedade Industrial- 
INPI, vinculado ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, uma 
autarquia federal responsável pelo aperfeiçoamento, disseminação e gestão do 
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sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual 
para a indústria (INPI, 2017).

O sítio eletrônico do INPI disponibiliza os passos para o pedido de patentes, 
que inclui a busca de anterioridade de pedidos de patentes, com o objetivo de 
auxiliar aos depositantes a tomar conhecimento se o que ele pretende solicitar 
não foi protegido antes por terceiros (INPI, 2017). As buscas podem ser realizadas 
nos campos de marca, patente, desenho industrial, programa de computador e 
transferência de tecnologia. De forma geral, é possível fazer a busca por palavra-
-chave, número do processo e nome do depositante. Em caso de uma busca mais 
detalhada, é necessário cadastrar-se no Portal do INPI. Este cadastro gera um Lo-
gin e Senha não obrigatórios para busca geral, entretanto, irá permitir acessos a 
mais serviços, como por exemplo, a disponibilização de documentos.

Estes sistemas de pesquisas de patentes oferecidos pelas principais autorida-
des de patentes cobrem não só sua própria coleção de patentes, mas também 
coleções de outras entidades e parceiros do ramo, tornando-os um dos mais po-
pulares com ferramentas gratuitas de busca de patentes disponíveis. Abaixo, tem-
-se um quadro comparativo dos bancos de patentes supramencionados com um 
resumo dos recursos positivos na busca de patentes:

Quadro 1: Relação dos bancos de patentes e seus respectivos recursos positivos 

Banco de Patentes Recursos positivos
INPI •Documentos a partir de 1938;

•Busca em português;
•Operador de truncagem (*) (“ “) e (#);
•Operadores booleanos (AND, OR e AND NOT);
• Realiza busca em todos os campos da folha de rosto dos documentos de 
patentes;
• Apresenta relatório de andamento dos processos, com os despachos já pu-
blicados;
• Palavra chave na Classificação Internacional de Patentes.

USPTO • Documentos a partir de 1836;
• Acesso a documentos do escritório europeu e mais de 90 países;
• Possibilidade de 10 palavras por campo;
• Operador de truncagem (*) e (#);
• Operadores booleanos (AND, OR e AND NOT);
• Realiza busca em todos os campos da folha de rosto dos documentos de 
patentes;
• Status legal do documento de patentes;
• Ferramentas de exportação;
• Possibilidade de tradução (google tradutor)
•Palavra chave na Classificação Internacional de Patentes.
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Banco de Patentes Recursos positivos
PATENTSCOPE • Acesso aos documentos depositados via PCT e documentos nacionais de 

vários países e organizações;
• Operador de truncagem (*) e (?);
• Operadores booleanos (AND, OR e AND NOT);
• Possibilidade de analisar dados e criar gráficos a partir dos resultados;
• Busca em vários idiomas;
• Possibilidade de tradução.

ESPACENET • Documentos a partir de 1836;
• Possibilidade de tradução;
• Lista de patentes marcadas;
 Operador de truncagem (*) e (?);
• Operadores booleanos (AND, OR e AND NOT);
•Links diretos para documentos citados e citados;
•Disponibilidade do status legal.

Fonte: Autores (2018); INPI (2018)

Ainda segundo Mayerhoff (2009), há outras formas de acesso à informação 
que se constituem em bases de dados comerciais e softwares específicos para 
a recuperação e o tratamento de dados obtidos através do sistema de patentes 
que, na maioria das vezes, apresentam vantagens em relação às bases gratuitas, 
mas com a sua utilização restrita à muitos potenciais usuários devido ao custo.

Embora existam muitas semelhanças entre estes quatro produtos, é cada vez 
maior o interesse em conhecer mais sobre cada banco de dados na escolha do 
caminho certo para a finalidade da pesquisa de patentes. Neste estudo, foram 
expostos esses sistemas de busca de patentes, levando em consideração todos os 
seus novos recursos e funcionalidades que foram adicionados nos últimos anos.

Com relação aos operadores de truncagem (*) e (#), operadores booleanos 
(AND, OR e AND NOT) e limites de datas, estes se apresentam como recursos posi-
tivos, pois auxiliam o pesquisador na definição dos limites de sua pesquisa. Como 
os bancos de dados disponibilizam uma quantidade muito grande de documen-
tos em um vasto intervalo de tempo, os resultados de pesquisa para todos os 
termos podem ser muito grandes, impossibilitando o pesquisador de analisar se 
todos eles têm alguma relação com o objeto pesquisado. Logo, esta definição 
de fronteiras da pesquisa através destes recursos, permite focalizar a análise da 
relação dos resultados obtidos com o objetivo inicial, de ter conhecimento sobre 
uma patente.

Contnuação
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4. CONCLUSÃO

Como discutido neste artigo, depósitos de patentes são importantes aspectos 
da inovação e dos avanços científicos e tecnológicos, bem como de concentra-
ção de capital intelectual nessa área estratégica para o desenvolvimento tecno-
lógico da sociedade. A importância da busca ocorre em razão da novidade ser 
requisito obrigatório para a proteção de uma invenção, ou seja, para que ocorra 
efetivamente uma inovação, em qualquer área, é necessário que os inventores 
compreendam se seus objetos de estudo encontram-se, ou não, já protegidos 
por terceiros, possibilitando que, no futuro, uma tecnologia seja transferida para 
o mercado gerando novos processos e produtos. 

Estas informações dispostas em bancos de patentes têm diferentes modos de 
alcance pelo pesquisador e público em geral, pelo motivo de que cada banco tem 
suas particularidades e seus recursos de pesquisa. Estes bancos são eficientes por 
permitirem o acesso a uma vasta gama de informações, o que auxilia os inven-
tores em seu processo de busca de anterioridade. Devido ao custo das bases de 
patentes pagas, as gratuitas devem ser difundidas, inclusive considerando suas 
melhores características e recursos para que as pessoas interessadas ao acesso 
desta informação possam dirigir suas pesquisas ao que lhes for mais conveniente.

Como demonstrado em quadro comparativo, os bancos de patentes analisa-
dos apresentam recursos positivos em comum, o que demonstra, de certa forma, 
um caminho a ser seguido para que os outros recursos também sejam incorpo-
rados uns aos outros, e o acesso à informação seja a cada dia mais difundido e 
facilitado. A disponibilização do status legal da tecnologia, por exemplo, recurso 
disponibilizado pelo INPI e ESPACENET, é de extrema importância, não só para 
os pesquisadores envolvidos nessas áreas, bem como para agências de fomento, 
agentes de inovação tecnológica, gestores de tecnologias, para a criação de polí-
ticas de inovação, etc.

O conhecimento da situação legal de tecnologias pode ser extremamente 
importante também para se projetar tendências tecnológicas, possíveis áreas de 
interesse do governo e das empresas com investimentos de tempo e dinheiro. To-
davia, ainda há muito que se fazer para melhorias no uso destes bancos de dados, 
em busca de maiores facilidades, como por exemplo, a absorção dos recursos po-
sitivos apresentados para todos os bancos em estudo para serem implementados 
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no futuro próximo, como o que já acontece para os operadores booleanos e de 
truncagem, que traria à experiência de busca de produtos de patente sem custo 
para um novo nível.
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1 INTRODUÇÃO

Com o crescimento da população e a disseminação das Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação (TIC) (SCHAFF), ocorre a melhoria da qualidade de vida 
por meio do incremento de soluções voltadas para os centros urbanos, sejam pe-
quenos ou grandes. Essas soluções são geralmente referentes a mobilidade urba-
na, segurança dos cidadãos, saúde e educação. A esta melhoria da qualidade de 
vida de cidadãos em um centro urbano por meio de TIC é dado o nome de Cidade 
Inteligente (CI) (LEMOS, 2013).

Ainda, pode-se considerar o conceito de CI como um temo guarda-chuva que 
pode assumir diversas conotações de acordo com a área de pesquisa (SINGER, 
2012). Porém, o objetivo de uma CI é garantir a qualidade de vida por meio de so-
luções sustentáveis e economicamente viáveis, principalmente para a população 
(TOWNSEND, 2013).

Por sua vez, os Programas de Computador ou softwares são tipos de TIC que 
possuem um papel fundamental para a criação de nossas soluções para CI, pois é 
por meio dos softwares que as informações são manipuladas e transformadas em 
apoio a decisões essenciais para a gestão de uma CI (FERNANDO VELLOSO, 2014)
(AMABA, 2014) .

Contudo, a prospecção tecnológica pode ser um recurso estratégico para 
a pesquisa e o desenvolvimento de novas soluções em qualquer área (WIPO, 
2018b). As patentes possuem uma classificação internacional, a Classificação 
Internacional de Patentes (CIP), que é uma maneira de facilitar e categorizar as 
patentes nas bases. De acordo com a classificação as patentes são divididas em 8 
seções, 21 subseções, 120 classes, 628 subclasses e 69.000 grupos (WIPO, 2018a). 
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Vale resaltar que uma patente pode ter mais de uma subclasses para categoriza-
ção em diversas linhas de atuação.

Nesse contexto, esse trabalho tem como objetivo prospectar, no âmbito na-
cional e internacional, a utilização de Programas de Computador (softwares) vol-
tados para Cidades Inteligentes (CI). 

O presente documento está organizado da seguinte forma: na seção 2 são 
apresentados os procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa, poste-
riormente são apresentados a análise dos resultados e as discussões advindas da 
pesquisa e por fim as considerações finais. 

2  METODOLOGIA

Esta prospecção foi realizada com base nos pedidos depositados em duas 
bases de patentes, uma em âmbito nacional, Instituto Nacional da Propriedade 
Intelectual (INPI, 2018) , e outra no âmbito internacional, Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual (WIPO, 2018b). 

O trabalho foi realizado no mês de março de 2018 e foram utilizadas como 
palavras-chave os termos presentes no Quadro 1.

Quadro 1. Palavras-Chave utilizadas na pesquisa nas bases WIPO e INPI

INPI WIPO
(programa OR software OR sistema) AND 
(“cidade inteligente” OR “cidades inteligen-
tes”)

(program OR software OR system) AND 
(“smart city” OR “smart cities”)

Fonte: Autores (2018)

Foram analisados os pedidos de patentes depositados em bases nacionais e 
internacionais destacando os anos de deposito, países e os códigos de classifica-
ção CIP. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta seção serão descritos os resultados encontrados em ambas as bases de 
patentes, assim como algumas considerações pertinentes e relevantes.
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3.1 INPI

A Tabela 1 representa os números de patentes recuperadas, após combinação 
das palavras-chave na base do INPI nos campos Título e Resumo.

Tabela 1 - Quantitativo de patentes por descritores na base do INPI

Palavra-chave Título e Resumo
(programa OR software OR sistema) AND (“cidade inteligente” OR cidades inte-
ligentes”)

2

Fonte: Autores (2018)

É possível verificar que a busca com a palavra-chave “(programa OR software 
OR sistema) AND (“cidade inteligente” OR “cidades inteligentes”)”, evidenciou infor-
mações retornadas por meio de seus Resumo e Títulos de apenas 2  pedidos de 
patentes.

Na Tabela 2 é apresentado o resultado retornado por meio das palavras-chave 
na base do INPI patente de número de pedido BR 10 2012 015997 0, representada 
pelo ID [P01] e o pedido de número BR 10 2013 004342 7, representado pelo ID 
[P02].

Tabela 2- Resultados advindos das palavras-chave na base do INPI

ID Pedido Depósito Título IPC
P01 BR 10 2012 015997 0 28/06/2012 Comunicação usando aparelhos e sof-

twares capazes de se intercomunicarem 
transportando informações extraídas de 
múltiplos serviços

H04L 12/24

P02 BR 10 2013 004342 7 22/02/2013 Sistema de gerenciamento de ocorrências 
para acompanhamento de atividades e 
tomada de decisão

G06Q 10/06

Fonte: Autores (2017)

Percebe-se que os 2 depósitos resultantes são de pedidos de patentes bra-
sileiras devido o prefixo BR no início do número do pedido [P01] - BR 10 2012 
015997 0 e [P02] - BR 10 2013 004342 7.

Ainda, as datas de depósitos foram em 28 de junho do ano de 2012 para [P01], 
e de 22 de fevereiro de 2013, [P02].
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Referente a CIP, o [P01], pertence a SEÇÃO H — Electricidade e tem como sub-
classe H04M - Transmissão de informação digital, p. ex. comunicação telegráfica 
(disposições comuns às comunicações telegráficas e telefônicas). Esta subclasse 
abrange a transmissão de sinais fornecidos sob a forma digital e inclui transmis-
são de dados, comunicação telegráfica, ou métodos ou disposições para monito-
ração (WIPO, 2018a).

Ainda o [P02], pertence a a SEÇÃO G – FÍSICA e tem como subclasse G06Q - Sis-
temas ou métodos de processamento de dados, especialmente adaptados para 
propósitos administrativos, comerciais, financeiros, de gerenciamento, supervi-
são ou predição; sistemas ou métodos especialmente adaptados para propósitos 
administrativos, comerciais, financeiros, de gerenciamento, supervisão ou predi-
ção, não incluídos em outro local. Esta subclasse abrange sistemas ou métodos 
que não envolvem processamento de dados significativo (WIPO, 2018a).

3.2 WIPO

A Tabela 3 representa os números de patentes recuperadas, após combinação 
das palavras-chave na base da WIPO nos campos Título (Title) e Resumo (Abstract).

Tabela 3 - Quantitativo de patentes por palavras-chave na base WIPO

Palavra-chave Título e Resumo

(program OR software OR system) AND (“smart city” OR “smart cities”) 729

Fonte: Autores (2018)

Foram retornadas um total de 729 patentes publicadas. Onde, no Gráfico da 
Figura 1, o Tratado de Cooperação de Patentes (PCT) é apresentado como o maior 
detentor de patentes envolvendo o desenvolvimento de programas de computa-
dor para Cidades Inteligentes, possuindo 269 patentes depositadas. O PCT auxilia 
a proteção de pedidos de patentes simultaneamente em diversos países. Além 
de facilitar o acesso público a informações técnicas que podem ser integradas as 
invenções (WIPO, 2018b) .

Em segundo lugar encontra-se a China (CN) com 167 patentes, ocupando o 
terceiro lugar está os Estados Unidos (US) com 147 patentes, em seguida estão a 
Coreia do Sul (KR) com 57 patentes, European Patent Office (EPO) com 50 paten-



272  PROPRIEDADE INTELECTUAL E GESTÃO DE TECNOLOGIAS

tes, India (IN) com 35 registros, Austrália (AT) com 2 patentes e os demais países, 
Canadá (CA) e Dinamarca (dk), com uma patente depositada cada um. O Brasil 
não aparece como depositário de patentes nessa base de dados.

Figura 1. Distribuição de patentes depositadas na base por país

Fonte: Autores (2018)

Analisando os 729 depósitos de pedidos, verificou-se um aumento no número 
de patentes nos últimos anos, de 2011 até 2018 e com 101 pedidos oficializados 
já no ano corrente de 2018, apresentados na Figura 2. Esses resultados compro-
vam que, existe uma tendência no mercado nacional na busca por soluções de 
produtos de software voltadas para Cidades Inteligentes.

Figura 2. Evolução anual de depósitos de patente na base

Fonte: Autores (2018)
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Quanto a classificação dos pedidos na CIP, foi observado que a SEÇÃO G – FÍ-
SICA,  possui o maior número de patentes classificadas na amostra com a ocor-
rencia de 15 tipos subseções presentes nas  patentes, em segundo lugar a SEÇÃO 
H — Electricidade com a ocorrencia de 8 tipos de subseções e em terceiro lugar 
a SEÇÃO F — Engenharia mecânica; iluminação; aquecimento; armas; explosão 
com a ocorrencia de 2 tipos de subseções.

Figura 3 - Distribuição por CIP dos depósitos encontrado na base

Fonte: Autores (2018)

Dentre os depósitos analisados, 397 estão alocados na subclasse H04W - re-
des de comunicação sem fio,  Esta subclasse abrange redes de comunicação para 
estabelecer seletivamente enlaces de comunicação sem fio entre um número 
desejado de usuários ou entre usuários e equipamentos da rede; infraestrutura 
para gerenciamento de mobilidade de usuários sem fio; planejamento ou im-
plantação; serviços ou facilidades;  disposições ou técnicas para as redes sem fio 
(WIPO, 2018a).

A Tabela 4 apresenta a descrição das principais subclasses da CIP que mais 
apareceram nas patentes retornadas pela base.
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Tabela 4 – Descrição das CIPs mais presentes nos pedidos de patentes retornados

CIP DESCRIÇÃO
H04W Redes de comunicação sem fio
H04L  Transmissão de informação digital, p. Ex. Comunicação telegráfica

G06Q

Sistemas ou métodos de processamento de dados, especialmente adaptados para pro-
pósitos administrativos, comerciais, financeiros, de gerenciamento, supervisão ou pre-
dição; sistemas ou métodos especialmente adaptados para propósitos administrativos, 
comerciais, financeiros, de gerenciamento, supervisão ou predição, não incluídos em 
outro local

H04B  Transmissão
G06F  Processamento elétrico de dados digitais
H04J  Comunicação multiplex
G08G Sistemas de controle de tráfego
H04N  Comunicação de imagens, p. ex. televisão

F24F  Condicionamento do ar; umidificação do ar; ventilação; uso de correntes de ar como pro-
teção

G06T  Processamento de dados de imagem ou geração, em geral
Fonte: Adaptado de (WIPO, 2018a)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo realizar uma prospecção tecnológica nas 
bases de patentes nacional (INPI, 2018) e internacional (WIPO, 2018b), sobre Pro-
gramas de Computador (software) para Cidades Inteligentes.

Os resultados advindos da base internacional do (WIPO, 2018b), evidenciaram 
um forte interesse em pesquisas e desenvolvimento tecnológico no âmbito dos 
softwares para Cidades Inteligentes, 729 resultados. Divergindo dos poucos re-
sultados encontrados na base de patentes nacional do (INPI, 2018), 2 resultados.

Ainda, verificou-se que o cenário brasileiro não explora esses recursos em sof-
tware para Cidades Inteligentes ou então pode-se também especular que os pe-
didos de patentes não são realizados em sua maioria dentro do cenário nacional.

O caráter contributivo deste trabalho, pode servir de base para pesquisadores 
e profissionais na área de desenvolvimento de software, especificamente volta-
dos para Cidades Inteligente. Além de demonstrar como foi a evolução e o Estado 
da Técnica ao longo do tempo, com 101 publicações no ano de 2018 até o mês 
de março. Sugere-se como trabalhos futuros a realização de correção entre as 
informações advindas de patentes com informações de trabalhos acadêmicos e 
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pesquisas de mercado a respeito da utilização desses produtos de software e não 
apenas deposito de patente.
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1 INTRODUÇÃO

Na atualidade, os programas de computadores constituem um bem imaterial 
e abstrato com grande importância no processo de inovação e no desenvolvi-
mento de uma sociedade. Com o crescimento das inovações da tecnologia da 
Informação e da Comunicação e a difusão de novas tecnologias o registro asse-
gurando a proteção dos direitos dessas passa a ser algo discutido, pela sua com-
plexidade, por diversas instituições e agentes econômicos (ANDRADE et al., 2007; 
DELGADO, 2014 ). 

Em relação à Legislação para o registro e a proteção de Programas de Com-
putadores, as legislações que conferem essa proteção como direito autoral são: a 
Convenção da União de Paris de 1883; a Convenção de Berna de 1886; o Acordo 
sobre Aspectos dos Direitos da Propriedade Intelectual Relacionados ao Comér-
cio (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights – TRIPS) – no âmbito da 
OMC – de 1994; e o Tratado da Organização Mundial da Propriedade Intelectual 
(OMPI) sobre direito autoral de 1996 (Andrade et al., 2007).

Em relação à legislação que oficializa esse registro no Brasil podemos citar: 
-  o Decreto 2.556/98, de 20 de abril de 1998 (“Regulamenta o registro previs-

to no art. 3º da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a 
proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua co-
mercialização no País, e dá outras providências”) (DECRETO, 1998);

-  a Lei nº 9.609/98, de 19 de fevereiro de 1998, conhecida como Lei do Sof-
tware (dispõe sobre a Proteção da Propriedade Intelectual de Programa de 
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Computador, sua comercialização no país, e dá outras providências) (LEI, 
1998a).

- e a Lei nº 9.610/98, de 19 de fevereiro de 1998, a Lei de Direito de Autor (LEI, 
1998b).

No Brasil, o Registro de Programas de Computador é competência do Instituto 
Nacional de Propriedade Industrial (INPI) que foi designado pelo Decreto nº 2.556 
de 20 de abril de 1998, como o órgão responsável pela concessão dos Certificados 
de Registros dos Programas de Computadores. O INPI adota a Instrução Normati-
va 074/2017 para esses registros buscando uma simplificação nos procedimentos 
necessários para a concessão do registro sendo realizado totalmente por meio de 
formulário eletrônico (INSTRUÇÃO NORMATIVA, 2017). 

Ressalta-se que os direitos de propriedade intelectual são fundamentais para 
o estímulo à inovação, a difusão do conhecimento e o crescimento da economia. 
Nesse sentido, em relação à proteção da propriedade intelectual para os Progra-
mas de Computadores que desempenham funções técnicas por meio de algo-
ritmos deve ser estimulada (Tigre e Marques, 2009) tanto dentro das empresas 
como nas Instituições de Ensino. Buscando avaliar um panorâma do Resgistro de 
Programas de Computadores em Instituições de Ensino, realizou-se uma prospec-
ção tecnológica desse tipo de depósito realizado pela Unversidade Federal de 
Santa Maria-RS. 

HISTÓRIA DA INFORMÁTICA NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) observou a importância da 
criação de um Curso de Informática,  pela primeira vez, em 1977. Essa ideia foi 
impulsionada com o surgimento dos chamados minicomputadores, na década 
de 1980. A concretização desse projeto deu-se no ano de 1989, com a criação do 
Curso Livre de Formação Superior  em Informática. Nesse mesmo ano, houve a 
primeira edição de um curso de especialização na área contando com o apoio da 
International Business Machine (IBM) (UFSM, 2018).

A primeira formatura data de 1993, sendo que o recnhecimeto do curso pelo 
Ministério da Educação (MEC) ocorreu no ano de 1995. No ano 2000, o MEC de-
terminou que o Curso de Informática se denominasse de Ciência da Computação. 
Com o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universi-

http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/arquivos-programa-de-computador/InstruoNormativa712017.pdf
http://www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1/IN742017.pdf
http://www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-1/IN742017.pdf
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dades Federais (Reuni) houve a criação do curso de Sistemas de Informação no 
começo de 2009 e o curso de Engenharia da Computação foi no 2º semestre de 
2009 (UFSM, 2018).

Hoje a Universidade Federal de Santa Maria possui os seguintes cursos de gra-
duação presenciais, na área da informática, no campus sede:

- Ciência da Computação (bacharelado)
- Engenharia de Computação   (bacharelado)
- Redes de Computadores (curso superior de tecnologia) 
- Sistemas de Informação  (bacharelado)
- Sistemas para Internet (curso superior de tecnologia)

2 METODOLOGIA

Os dados foram coletados junto à base de dados do Instituto Nacional de Pro-
priedade Industrial (INPI), no mês de fevereiro de 2018. O link de acesso para a 
busca foi https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/programas/ProgramaSearchBasico.jsp. 
A metodologia utilizada para a busca dos Programas de Computadores depo-
sitados no INPI foi por depósitos que continham o nome “Universidade Federal 
de Santa Maria” como “Nome do Titular”, sem restrições temporais na coleta de 
dados (Figura 1).

O tratamento e análise dos dados foram realizados no programa Microsoft Ex-
cel. Cada registro de depósito de Programa de Computadores foi analisado indivi-
dualmente, sendo que foram coletados os seguintes dados de cada documento 
retornado na pesquisa: número do pedido, data do depósito, linguagem de pro-
gramação, campo de aplicação e tipo de programa. 

http://coral.ufsm.br/computacao/
http://www.ufsm.br/ecomp
http://www.ufsm.br/ecomp
http://www.redes.ufsm.br/
http://coral.ufsm.br/bsi/
http://www.inf.ufsm.br/index/graduacao/graduacao
http://www.ufsm.br/csi
https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/programas/ProgramaSearchBasico.jsp
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Figura 1. Consulta a Base de Dados do INPI

Fonte: INPI (2018)

3. RESULTADOS

A busca realizada junto à base de dados do Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI) retornou um total de 87 depósitos que continha o nome “Univer-
sidade Federal de Santa Maria” no campo “Nome do Titular”. O primeiro registro 
data de 28 de novembro de 2006 e o depósito mais recente no momento da bus-
ca datava de 14 de fevereiro de 2018. O resultado da busca por anos pode ser 
observado na Tabela 1.

Tabela 1. Número total de registro de patentes por ano

Ano de depósito Número total de registros Ano de depósito Número total de registros
2006 1 2013 8
2007 1 2014 22
2008 2 2015 22
2009 0 2016 18
2010 1 2017 9
2011 1 2018 1
2012 1 TOTAL GERAL 87

Fonte: INPI (2018)
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Em relação ao número de Linguagens de programação utilizadas para a cria-
ção dos Programas Computacionais, os 87 Programas depositados, utilizaram de 
1 a 7 Linguagens. A maioria 49,43% (43) utilizaram apenas uma Linguagem e ape-
nas 1,15% (1) utilizou 7 linguagens. O gráfico 1 apresenta o número de Lingua-
gens utilizados para a criação dos Programas.

Gráfico 1 – Número total de Programas e número de Linguagens utilizadas para a sua criação.

Fonte: INPI (2018)

Dos 43 programas que reportaram o uso de apenas uma linguagem para a 
sua criação, a Linguagem Java foi a mais utilizada com 30,23% (13) e a segunda 
Linguagem mais utilizada foi a MATLAB 20,93% (9). Como pode ser observado na 
Tabela 2.
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Tabela 2 – Descrição das linguagens utilizadas pelos Programas criados com o uso de apenas 
uma linguagem

Linguagem N (%)

C++ 2 (4,65)

OBJECT PASCAL 1 (2,33)

AUTO LISP 2 (4,65)

C 1 (2,33)

DELPHI 1 (2,33)

DELPHI 7.0 2 (4,65)

Java 13 (30,23)

MATLAB 9 (20,93)

PHP 3 (6,98)

PYTHON 2 (4,65)

VB.NET 2 (4,65)

VISUAL BASIC 6.0 4 (9,30)

VISUAL FOX PRO 8.0 1 (2,33)

Total Geral 43
Fonte: INPI (2018)

Na análise de todos os depósitos cujos programas utilizaram um ou mais lin-
guagens de programação verificou-se que foram utilizados um total de 175 lin-
guagens para a criação de 87 programas. A linguagem de maior utilização foi a 
Java com 12,6% (22) seguida pela Linguagem PHP com 9,7% (17).

Ao analisar o Campo de Aplicação dos Programas verificou-se que houve uma 
variação de 1 a 10 Campos de Aplicação com uma média de 2,39. A maioria dos 
depósitos 40,23% (35) resgistraram apenas 1 Campo de Aplicação, sendo que 
desses, 46,71% (16) registram como Campo de Aplicação o cógido EN-04. A tabela 
3 apresenta a descriçao dos Campos de Aplicação para os depósitos que registra-
ram um único Campo e o percentual. 
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Tabela 3. Campos de Aplicação para os depósitos que registraram um único Campo e o percentual

Campo de Aplicação Descrição N (%)

AD-08 (Administração)
Planejamento de material, aquisição, armazenamento, 
almoxarifado, alienação, controle de material, de esto-
que, inventário, requisição de material.

1 (2,86)

AG-06 (Agricultura) Construção rural: açude - barragem, estufa, habitação ru-
ral, drenagem irrigação. 1 (2,86)

CC-01 (Construção Civil) Construção civil: habitacional, comercial, industrial: cons-
trução industrializada ou pré-fabricada. 4 (11,43)

EC-09 (Economia)

Engenharia econômica/dinâmica econômica (análise 
custo/benefício ou custo benefício, pay-out ou prazo de 
refluxo, ciclo econômico ou flutua ção econômica, nível 
dos preços: inflação, deflação, conjuntura econômica).

1 (2,86)

ED-04 (Educação)

Formas de ensino/material instrucional (ensino direto, 
teleducação, por correspondência, radioeducação, en-
sino semi-indireto; módulo instrucional, equipamento 
didático, material audio-visual aprendizagem cognitiva, 
psicomotora, afetiva, autodidatismo).

2 (5,71)

EN-04 (Energia)

Tecnologia e Energia (fonte de energia: convencional, 
alternativa; geração de energia, usina de energia, conver-
são de energia, armazenamento de energia, transporte 
de energia, distribuição de energia: eletrificação, enge-
nharia elétrica, medição de energia).

16 (46,71)

EN-05 (Energia) Microeletrônica, circuito eletrônico, eletrônica industrial, 
semicondutor. 1 (2,86)

FN-05 (Finanças)

Administração financeira, juro, crédito, débito, loteria 
(planejamento financeiro, política financeira, controle 
financeiro, análise financeira; assistência financeira, juro 
de mora, taxa de juro, spread; crédito: especialização ge-
ral; público, internacional, tributário; débito, débito fiscal; 
loteria esportiva, loto.

1 (2,86)

IF-07 (Informação) Sistema de informação, rede de informação, teoria da in-
formação, fluxo de informação. 3 (8,57)

IN-02 (Indústria)
Política tecnológica, cooperação técnica, pesquisa tec-
nológica, inova ção tecnológica, tecnologia apropriada, 
química tecnológica.

3 (8,57)

SD-06 (Saúde)
Terapia, diagnóstico médico (terapêutica, fisioterapia, 
hemoterapia, dieta, etc; diagnóstico: laboratorial, radio-
lógico, s índrome, sintoma.

2 (5,71)

Total Geral 35

Fonte: INPI (2018)

Ainda em Relação aos Campos de Aplicação dos Programas considerando to-
dos os Campos registrados pelos depósitos, encontramos um total de 64 Cam-
pos de Aplicação para os 87 Programas de Computadores depositados. A maioria 
26,44% (23) apresentou como Campo de Aplicação o EN-04, seguido por  IN-02 
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com 18,39% (16) e IF-07 com 16,09% (14).  Na tabela 4 observam-se os Campos 
de Aplicação com o número de depósitos absoluto e em percentual para todos os 
registros retornados na pesquisa. 

 
Tabela 4 – Campos de Aplicação com o número de depósitos absoluto e em percentual de todos 
os registros 

Campo de Aplicação N (%) Campo de Aplicação N (%)
 AD-09 1 (1,15)  ED-01 2 (2,30)
 AG-05 1 (1,15)  FQ-14 2 (2,30)
 AG-06 1(1,15)  TC-02 2 (2,30)
 AG-08 1 (1,15) AG-07 2 (2,30)
 AG-09 1 (1,15) AG-08 2 (2,30)
 AG-10 1(1,15) CC-09 2 (2,30)
 GC-05 1 (1,15) EC-09 2 (2,30)
 GC-08 1 (1,15) ED-04 2 (2,30)
 HD-01 1(1,15) FN-05 2 (2,30)
 HD-02 1 (1,15) FQ-07 2 (2,30)
 HD-03 1 (1,15) SD-06 2 (2,30)
 MA-01 1(1,15)  AD-06 3 (3,45)
 SV-01 1 (1,15)  IN-01 3 (3,45)
 TC-03 1 (1,15) IF-10 3 (3,45)
 TC-04 1(1,15)  AD-08 4 (4,60)
AG-02 1 (1,15)  AD-10 4 (4,60)
AG-05 1 (1,15)  FQ-07 4 (4,60)
AG-11 1(1,15)  IN-05 4 (4,60)
CO-01 1 (1,15)  MA-02 4 (4,60)
CO-04 1 (1,15) CC-01 4 (4,60)
EN-05 1(1,15)  AD-01 6 (6,90)
FN-06 1 (1,15) CO-02 6 (6,90)
FQ-14 1 (1,15)  ED-06 7 (8,05)
GC-01 1(1,15)  AD-05 8 (9,20)
GC-10 1 (1,15)  ED-04 8 (9,20)
GL-01 1 (1,15)  IN-03 9 (10,34)
HD-01 1(1,15) IF-01 10 (11,49)
HD-02 1 (1,15) IF-02  13 (14,94)
HD-03 1 (1,15) IF-07 14 (16,09)
IF-04 1(1,15)  IN-02 16 (18,39)
IF-06 1 (1,15) EN-04 23 (26,44)

SM-01 1 (1,15)
TB-04 1(1,15)

Fonte: INPI (2018)
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Analisando a Classificação por Tipo de Programa para o Registro de Progra-
ma de Computador, os 87 programas depositados apresentaram um total de 157 
classificações variando de 1 a 9 tipos por depósito. 48 depósitos classificaram 
apenas um Tipo de Programa sendo que a maioria 47,9% (23) registrou o tipo SM-
01 (Simulação e Modelagem), 33,3% (16) registraram AP-01(Aplicativos) e 14,6% 
(7) registraram FA-01 (Ferramenta de Apoio). A tabela 5 apresenta a classificação 
por Tipo de Programa para os depósitos que registraram um único tipo.

Tabela 5. Classificação por Tipo de Programa para os depósitos que registraram um único tipo.

Tipo de Programa N Tipo de Programa N 
AD-01 1 TC-04 1
AP-02 1 AT-06 2
AT-05 1 AT-07 2
CD-01 1 SO-02 2
CT-03 1 AT-01 3
DS-05 1 AT-08 3
GI-07 1 FA-04 3
IA-01 1 IA-02 3

SM-01 1 SO-07 3
CD-01 1 GI-01 5
DS-04 1 FA-01 7
ET-02 1 AP-01 16
SM-02 1 SM-01 23
SO-04 1

Fonte: INPI (2018)

Ainda em Relação os Tipos de Programas considerando todos os tipos regis-
trados pelos depósitos, encontramos um total de 45 tipos de programas diferen-
tes. A maioria 55,6% (25) registrou o tipo SM-01, 40% (18) registraram FA-01 e 
35,56% (16) registraram AP-01. A tabela 6 apresenta a classificação por Tipo de 
Programa para todos os depósitos.
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Tabela 6. Classificação por Tipo de Programa para todos os depósitos

Tipo de Programa N Tipo de Programa N
AD-01 1 AT-07 2
AP-02 1 GI-02 2
AT-03 1 GI-08 2
AT-05 1 SO-02 2
CD-01 1 ET-02 2
CT-03 1 SO-09 2
DF-01 1 AT-06 3
DS-05 1 AT-08 3
DS-08 1 FA-04 3
GI-03 1 GI-06 3
IA-01 1 IA-02 3
LG-06 1 SO-04 3
SM-01 1 TC-01 3
TI-01 1 AT-01 4
UT-06 1 GI-04 4
CD-01 1 GI-07 5
DS-04 1 SO-02 6
SM-02 1 SO-07 9
SO-01 1 GI-01 13
TC-02 1 AP-01 16
TC-03 1 FA-01 18
TC-04 1 SM-01 25
AP-03 2

Fonte: INPI (2018)

4 CONCLUSÕES

A prospecção tecnológica dos pedidos de depósitos de Registros de Progra-
mas de Computadores solicitados para o INPI pela Universidade Federal de Santa 
Maria mostrou um agrande variedade de tios de Programas e Campos de apli-
cações dos mesmos mostrando que a Instituição tem estimulado esse tipo de 
tecnologia em diferentes setores. Nota-se ainda que mesmo desde o ano de 1998, 
o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) é o Órgão responsável pela 
concessão dos Certificados de Registros dos Programas de Computadores, data 
posterior a criação do primeiro curso de Informática pela instituição de Ensino 
abordada e o primeiro pedido de depósito dessa Instituição ocorreu no ano de 
2006.



286  PROPRIEDADE INTELECTUAL E GESTÃO DE TECNOLOGIAS

Além disso, o conhecimento do panorama dos pedidos de depósitos solici-
tados pela Universidade federal de Santa Maria, como os tipos de Programas de 
Computadores, seus Campos de Aplicação e Linguagens utilizadas para a criação 
dos mesmos é fundamental para QUE recursos sejam direcionados para a amplia-
ção e estímulo a criação e ao Registro de novos Programas de Computadores para 
que os conhecimentos e tecnologias desenvolvidas por essa Instituição sejam di-
fundidos para a sociedade.
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IMPRESSORA 3D NA CONSTRUÇÃO CIVIL 
BRASILEIRA: ANÁLISE DA TECNOLOGIA E 

PERSPECTIVAS DE MERCADO
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Marcelo de Melo Silva

Irineu Afonso Frey

1 INTRODUÇÃO

O objetivo deste trabalho é apresentar dados da viabilidade técnica-econômi-
ca de aplicação da impressora 3D na construção civil brasileira através, da técnica 
conhecida como “contour crafting”. Para tanto, foram considerados os principais 
“players”, detentores desta tecnologia para possível aplicação no Brasil. No senti-
do de avaliar a viabilidade econômica, foi realizada uma estimativa de custos, a 
partir do preço divulgado original na China, posteriormente sendo feita uma con-
versão para o Brasil, inclusos “acabamentos convencionais”, e considerado como 
público-alvo pessoas com renda de até 3 salários mínimos, estratificando as regi-
ões brasileiras mais relevantes, no sentido de resolver o déficit nacional.

O “contour crafting”, ou na língua portuguesa, “construção por contornos” (a 
partir daqui também intitulado “CC”), é uma nova técnica de construção de edifí-
cios, empregando o uso de uma impressora 3D, que pretende diminuir substan-
cialmente os desperdícios da indústria manufatureira, desenvolvida por Khoshne-
vis (2004), professor no Instituto das Ciências da Informação da Escola Viterbi para 
a Engenharia, da Universidade do Sul da Califórnia, Estados unidos da América. 

A técnica de construção possui elevada precisão, reduzindo o consumo de 
materiais e energia, assim como os gastos com transporte de pessoas, materiais e 
equipamentos, além disso, reduz severamente emissões de resíduos, ruído, poei-
ra ou substâncias prejudiciais à saúde.

Segundo Khoshnevis (2004), com sua técnica é possível construir as paredes 
de uma residência completa num só dia e as projeções indicam que os custos de 
construção  chegarão a um quinto da construção convencional. O menor tempo 
de projeto e entrega para o mercado reduzirá drasticamente o custo de financia-
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mento.  O trabalho manual será significativamente reduzido. O poder muscular 
será substituído pelo poder cerebral. Mulheres e trabalhadores idosos pela pri-
meira vez poderão encontrar novas oportunidades de trabalho na construção.

Ainda de acordo Khoshnevis (2004), é possível inserir precocemente as canali-
zações de água e telefonia, e as linhas de eletricidade na fase inicial de contrução 
das paredes.

Outro aspecto positivo da construção por contornos é o fato deste método 
produzir poucos detritos, o que não só facilita a gestão da construção, como tor-
na todo o processo mais econômico e consequentemente com baixa perda dos 
materiais empregados. 

Para Gokoni (2014), por meio dessa técnica  é possível produzir um número 
significativo de casas em pouco tempo: sendo ela projetada para produzir cons-
truções simples, utilizando matéria-prima barata e pouca mão-de-obra, o que 
joga o preço final da casa no chão.

Também de acordo com Gogoni (2014), com a utilização da impressora à 
100% da capacidade, ela seria capaz de produzir as paredes de dez casas de 61,39 
m² em 24 horas. E por fim, como a base do concreto utilizado vem de materiais 
reciclados e o processo reduz mão-de-obra, prevê que o custo final das casas é 
estimado em torno de US$ 4,800.00 (mil). Por ser de construção simples, as mes-
mas necessitariam ainda de acabamentos para a concretização e pleno funciona-
mento da edificação para os fins de utilização, situação considerada no objeto de 
estudo.

2. METODOLOGIA

O tipo de pesquisa é de abordagem exploratória de natureza quantitativa uti-
lizando uma busca primária em bancos de patentes (Questel Orbit Intelligence 
educacional) em 25/06/2017, busca em banco de dados de artigos e publicações 
científicas (periódicos da capes), busca de informações de mercado e empresas 
atuantes além de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no 
ano de 2017 relacionados à necessidade brasileira na área da construção civil de 
residências, e outras fontes disponíveis na internet. 

Foram utilizados como critérios de inclusão: patentes que tratam da impres-
são de camadas de cimento ou concreto, ou blocos, áreas de classificação interna-
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cional de patentes no tema, autores e entidades encontrados na busca de artigos. 
Critérios de exclusão: patentes que tratam da técnica de construção de impres-
sora 3D; construção de túnel; pavimentação; representação gráfica de construção 
3d e construção de modelo 3D.  

Os dados relativos ao déficit habitacional foram obtidos pelo IBGE em 2017 o 
qual fornece dados da população brasileira, por suas regiões e estados relativos à 
situação das ocupações por aluguel, moradias próprias e/ou precárias.

No levantamento de informações do mercado brasileiro da construção civil, 
os dados obtidos consideraram o custo da construção para uma residência popu-
lar padrão “baixo” e “normal” para cada região do país no banco de dados do IBGE 
referentes até o ano de 2017. Considerou-se o custo da construção final para uma 
área igual ao projeto padrão do Custo Unitário Básico brasileiro da Construção 
Civil (CUB) com os padrões das residências já mencionados, e o mesmo custo para 
aplicação da impressora 3D, agregando ao valor final do custo de acabamentos 
por estudos no setor da construção civil convencional.

3. ANÁLISE DOS RESULTADOS

 A análise dos resultados levou em consideração o estudo de prospec-
ção realizado com as patentes e artigos publicadas referentes a impressora 3D 
com aplicação na construção civil. Obtendo sua viabilidade de implementação 
na construção civil brasileira, nos padrões construtivos normal e baixo, para uma 
população com faixa de renda de até 3 salários mínimos. Considerando o custo 
de reedição de uma edificação com os respectivos padrões adotados para cada 
região brasileira, utilizando o (CUB) referência da respectiva região, comparando-
-se aos custos construtivos utilizando a impressora 3D.

3.1 ESTUDO DE PROSPECÇÃO TECNOLÓGICA PARA IMPRESSORA 3D UTILIZADA 
NA CONSTRUÇÃO CIVIL

A coleta de dados das patentes depositadas sobre impressora 3D na constru-
ção civil de residências foram realizadas até o mês de junho de 2017, consideran-
do os últimos 15 anos como um período temporal para análise, obtendo-se os 
seguintes resultados.



290  PROPRIEDADE INTELECTUAL E GESTÃO DE TECNOLOGIAS

Figura 1. Número total de patentes encontradas e do número total de patentes válidas ao es-
tudo

Fonte: Elaborado pelos autores, banco de dados de patentes através da ferramenta Questel Orbit.

No total de patentes encontradas no estudo, percebe-se que 65 registros fo-
ram válidos de 1635 depósitos realizados, os quais atenderam os critérios de in-
clusão e exclusão mencionados anteriormente. Durante o período de análise dos 
registros de patentes depositadas, a evolução temporal ocorreu com os  resulta-
dos apresentados na Figura 2.

Figura 2. Evolução temporal do número de patentes encontradas (período de 15 anos)

Fonte: Elaborado pelos autores, banco de dados de patentes através da ferramenta Questel Orbit.
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Na evolução temporal dos depósitos realizados, percebe-se, um incremento 
ascendente significativo no período entre 2013 e 2015 e descendente entre 2016 
e 2017. Pode-se afirmar a priori que a tecnologia se encontra no período de ma-
turidade tecnológica. Deve-se considerar que o período de análise até junho de 
2017 refere-se ao 1º semestre deste ano, podendo haver incremento ou não após 
o período em análise.

A respeito dos países que realizaram depósitos de tecnologias relacionados à im-
pressora 3D na construção civil, obteve-se os resultados apresentados na Figura 3.

Figura 3. País de origem do depositante

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da busca no banco de dados de patentes no Questel Orbit.

Os países que mais colaboram com a disseminação e desenvolvimento desta 
tecnologia para emprego na construção civil são de acordo com o Figura 3 apare-
ce a China em primeiro lugar, seguida pelo EUA como concorrente direto. Outros 
países em uma parcela menor, mas que também possuem depósitos de patentes 
pela ordem decrescente são: Coréia do Norte, França, Reino Unido, Alemanha e 
Japão.

No que se refere aos players que colaboram para o desenvolvimento da im-
pressora 3D na construção civil de edificações, obteve-se os  resultados apresen-
tados na Figura 4.
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Figura 4. Perfil do depositante

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da busca no banco de dados de patentes do Questel Orbit.

Entre os players que participam de forma mais ativa do desenvolvimento da 
tecnologia conforme Figura 4, aparece em primeiro lugar a Universidade do Sul 
da Califórnia com quase um quarto do número total de registros de depósitos, 
onde encontra-se o inventor Khoshnevis (2004). Outras com parcelas menores na 
sequência dos registros são as empresas da construção civil, entre elas a empresa 
WinSun Decoration Design Engineering Co mencionada neste artigo anteriormen-
te e instituições públicas de pesquisa.

A Figura 5 demonstra a obtenção dos artigos publicados em relação ao núme-
ro de patentes por países.

Na Figura 5, percebe-se que a relação entre artigos publicados por países e 
patentes depositadas é significante respectivamente na China e EUA. Nesses pa-
íses, há um pequeno número de artigos e um número de patentes depositadas 
significativamente maior.
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Figura 5. Relação entre número de artigos publicados e número depósitos de patentes por país

Fonte: Elaborado pelos autores, a partir da busca no banco de dados no Questel Orbit.

3.2 ESTUDO DAS OCUPAÇÕES RESIDENCIAIS POR REGIÕES DO BRASIL COMO 
BASE PARA APLICAÇÃO DA IMPRESSORA 3D

Com base nos dados do IBGE, disponíveis até 2014, obteve-se as principais 
ocupações de residências da população brasileira, considerando a situação: mo-
radia própria, aluguel, moradia precária. A Tabela 1 apresenta essas informações 
por região..

Tabela 1. Levantamento do domiciliados por regiões no Brasil

Especificação

Déficit Habitacional

Total 
absoluto

Total
relativo

Habitação
precária

Coabitação
Familiar

Ônus
Excessivo
aluguel

Adensa. Excessivo 
Domicílios

Locados
Região Norte 632.067 12,8 152,156 280,303 155,339 44,269
Região Nordeste 1.900.646 10,8 501,406 651,606 671,431 76,203
Região Sudeste 2.425.679 8,3 104,425 653,986 1,476,024 191,244
Região Sul 645.189 6,3 72,72 199,933 346,696 25,84
Região Centro-oeste 464,48 9,0 32,323 125,77 277,053 29,334
Fonte: Dados básicos: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)-IBGE, v.34, 2014.

Na tabela 1 às habitações precárias, correspondes a todos os domicílios clas-
sificados como particular improvisado dos tipos casa e apartamentos, que não 
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sejam de alvenaria ou madeira emparelhada, cujo material predominante seja de 
taipa não revestida, madeira aproveitada, palha ou outro material. Nesse sentido, 
a região nordeste é a que possui o maior número com cerca de 501,41 (mil) mo-
radias nesta situação. 

A coabitação é definida por dois tipos de subcomponentes: (I) do tipo cômo-
do, independente da condição de sua ocupação, sejam eles cedidos, próprios ou 
alugados. (II) famílias conviventes (aquelas que residem no mesmo domicílio com 
pelo menos uma outra família), com intenção declarada de se mudar. Assim, todo 
domicílio que apresente mais de uma família e que tenha a intenção de constituir 
um novo domicílio é caracterizado como convivente. Neste caso, regiões que pos-
suem um índice elevado na coabitação, que abrange esses subcomponentes são 
as regiões Sudeste e Nordeste, respectivamente com 653,99 (mil) e 651,61(mil). 

O ônus excessivo com aluguel é caracterizado se o peso do valor pago como 
prestação da locação no orçamento domiciliar for superior ou igual a 30% da ren-
da domiciliar. Este indicador é calculado exclusivamente para os DPPs (Domicílios 
Particulares Permanentes) urbanos. Além disso, só estão incluídos neste indica-
dor domicílios com renda total de até três salários mínimos. Neste caso, os dados 
mostram que a região sudeste é a que está mais próxima desta situação, com 
1.476.024 (milhões). 

O adensamento excessivo em domicílios locados ocorre nos DPPs alugados 
que possuem mais de três habitantes por cômodo, que sirva permanentemente 
como dormitório. Novamente, a região sudeste é a que está mais próxima desta 
situação, com 191,24 (mil).

No que se refere as regiões com maior déficit habitacional no Brasil, observou-
-se a região sudeste com 2.425.679, seguida pela região nordeste com 1.900.646 
residências.

3.3 ESTUDO DAS REMUNERAÇÕES POR REGIÕES DO BRASIL COMO BASE PARA 
APLICAÇÃO DA IMPRESSORA 3D

Com base nos dados do IBGE fornecidos até 2014, obteve-se as principais re-
munerações da população brasileira, considerando as faixas de rendas. Os resul-
tados estão demonstrados na Tabela 2.
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Tabela 2. Levantamento das remunerações por assalariados nas regiões do Brasil

Especificação
Faixas de renda mensal familiar (em salários mínimos)

Até 3 Mais de 3 a 5 Mais de 3 a 5 Mais de 3 a 5
Região Norte 79,5 11,8 6,5 2,5

Região Nordeste 89,2 7,0 3,5 1,2

Região Sudeste 83,7 10,0 5,2 1,0
Região Sul 78,2 13,1 6,4 2,3
Região Centro-oeste 83,9 8,8 5,0 1,4
Brasil 83,9 9,7 5,0 1,4

Fonte: Dados básicos: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)-IBGE, v.34, 2014.

Pelo exposto na Tabela 2, as regiões do Brasil possuem uma faixa de renda 
majoritária de até 3 salários mínimos, com média populacional com essa faixa de 
renda de 83,9% para as 5 regiões do Brasil. 

3.4 ESTUDO DO CUSTO DE CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS POR REGIÕES NO 
BRASIL COMO BASE PARA APLICAÇÃO DA IMPRESSORA 3D

Com base nos dados do custo da construção civil, se estimou o custo de re-
produção de uma residência padrão popular “normal” e “baixo” pelo CUB-Brasil 
por região até maio de 2017, realizando-se o comparativo com os custos para 
construção utilizando a impressora 3D, partindo de dados da empresa WinSun 
Decoration Design Engineering Co. de Xangai.

Considerando, que as construções estariam em seu estado rústico (necessi-
tando de acabamentos e vedações como esquadrias, revestimentos, pintura..) e 
o dólar a R$ 3,30 pela cotação em maio de 2017. O custo final da construção no 
Brasil seria o que a empresa divulgou nesse primeiro momento, agregando os 
custos de acabamentos.Para tanto, realizou-se a conversão do custo do m² para 
m³ de uma residência com 46 m², com pé direito de 2,60m e parede com espes-
sura de 0,15m, utilizando-se o valor do “CUB” de referência para cada região do 
Brasil (NE-Nordeste; N-Norte; SE-sudeste; S-Sul) em seu custo final. 

Após, para utilização e comparativo com uma residência construída com im-
pressora 3D, a qual utiliza impressão por m³ de concreto, agregou-se a esta os 
custos de acabamentos convencionais para uma residência desenvolvida com 
esta tipologia de construção. 
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Como custo de acabamento foi considerado o estudo realizado por Vargas 
Et. al (2010), de casa popular, 1 pavimento, Varanda, sala, 2 quartos, circulação, 
banheiro e cozinha. no qual realiza a pesquisa para acabamentos em diversos 
padrões de edificações, relacionados ao custo total. Com isso, obtendo um custo 
médio final para cada fase de uma obra. Neste item, os custos de acabamento 
considerados foram: revestimento de paredes e forros, esquadrias de alumínio, 
pisos internos, impermeabilização e tratamentos, vidros e sondagem. A Tabela 3 
apresenta um síntese desses resultados

Tabela 3 - Custos de construção no Brasil / comparados ao estimado com a impressora 3D 
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NE
Normal 1.040,47 47.861,82 4.202,83

11.869,24 1.042,24

24,80

23,57

23.150,07 48,37

Baixo 759,56 34.939,76 3.068,12 33,97 20.104,34 57,54

N
Normal 1.098,88 50.548,61 4.438,76 23,48 23,783,34 47,05
Baixo 793,86 36.517,36 3.206,65 32,50 20.476,18 56,07

SE
Normal 1.190,61 54.767,95 4.809,27 21,67 24.777,84 45,24
Baixo 848,22 39.018,24 3.426,26 30,42 21.065,63 53,99

S
Normal 1.196,52 55.039,92 4.833,15 21,56 24.841,94 45,13
Baixo 847,99 39.007,39 3.425,31 30,43 21.063,08 54,00

CO
Normal 1.089,49 50.116,88 4.400,85 23,68 23.681,58 47,25
Baixo 761,18 35.014,40 3.074,67 33,90 20.121,93 57,47

% médio de custo em relação ao valor do CUB original no brasil 51,21
1) custo de casa popular atual (Vargas, 2010)  

Fonte: Elaborado pelos autores, comparativo dos dados do CUB médio padrão normal/baixo com impressora 3D.

Com a utilização da impressora 3D na construção de residências populares no 
Brasil, considerando como comparativo de custos o CUB de referência para cada 
padrão construtivo adotado, é possível verificar uma redução no custo final da 
construção de uma edificação próxima à metade do valor do CUB referência da 
respectiva região. 
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4 CONCLUSÃO

A impressora 3D está ganhando notoriedade fora do Brasil, percebida pelo 
levantamento de patentes, em que aos poucos esse tipo de tecnologia deverá 
ganhar novos mercados e consequentemente novos desafios para a implemen-
tação desta tecnologia na construção civil. Possui como pontos a favor, a redução 
do tempo de construção, a maior segurança de atividades na construção civil, 
menor desperdício de materiais empregados, e de custos como um todo. Como 
ponto negativo existe a redução da necessidade de mão-de-obra civil, visto que 
boa parte será  absorvida pela impressora 3D.Os dados mostram que as regiões 
com maior déficit habitacional são a região sudeste com 2.425.679, seguida pela 
região nordeste com 1.900.646 residências, e a faixa de renda majoritária no Brasil 
tendo 83,9% do total, com renda de até 3 salários mínimos, ou seja, o maior nicho 
de mercado sendo famílias de baixa renda.

A redução de custos com o uso dessa tecnologia para o estudo comparativo 
utilizado em uma construção popular padrão baixo e normal ficou entorno da 
metade do custo original do CUB referência para cada região. Mostrando que esse 
modelo pode fornecer uma redução de custos significativa e consequentemente 
facilitar o acesso a moradia pelas pessoas com renda de até 3 salários mínimos.

Sua implementação, portanto, favoreceria a redução do déficit habitacional 
no Brasil, onde uma moradia digna, pode ser o começo para inclusão social, e 
consequentemente o desenvolvimento sustentável.
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1 INTRODUÇÃO

A Revolução Industrial causou uma ruptura na história da humanidade, a qual 
foi fundamentada em diversas inovações (máquinas ou equipamentos), através 
da integração entre os novos processos de produção e os conhecimentos gera-
dos no século XVIII. Diante desse contexto, o modelo de produção impulsionou 
o avanço tecnológico em boa parte das empresas e universidades públicas fede-
rais, uma vez que os gestores e pesquisadores desenvolvem programas de inova-
ções tecnológicas dentro das organizações de forma a proporcionar bases para 
evolução da humanidade. No entanto, é importante entender que:

[...] para analisar o pensamento sobre o papel da inovação na com-
petição e no funcionamento das empresas, é necessário conhecer o 
contexto histórico, técnico, econômico e institucional nos quais as 
diferentes teorias foram formuladas. (TIGRE, 2006, p. 3).

Torna-se relevante apreender que no contexto competitivo e globalizado 
em que as empresas e as universidades públicas federais se fazem presentes, a 
gestão da propriedade intelectual e a inovação tecnológica transformaram-se 
em um poderoso instrumento para o incremento econômico. Diante disto, o 
conhecimento e a inovação são fatores imprescindíveis como fontes para o pro-
gresso tecnológico e muitas vezes não relacionadas com a preocupação com o 
meio ambiente. 
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No entanto, é possível registrar um movimento por demandas tecnológicas 
que possibilitem o desenvolvimento e uma relação com o meio ambiente. O mar-
co crescimento econômico sustentável ocorre a partir de 2003, pois, segundo Reis 
et al (2013, p. 4) afirmam que:

Como marco sobre a inter-relação entre sustentabilidade e propriedade in-

dustrial, cabe destacar aqui a iniciativa do Dr. Itaru Nitta, que desde 2003, 

na época integrante do “Green Intellectual Property (GIP) Project” em Gene-

bra, já apontava em sua bússola o “norte” da possibilidade de interligação 

harmoniosa entre crescimento econômico, desenvolvimento tecnológico 

e controle da degradação ambiental, perfazendo o viés da propriedade 

industrial (patentes), vinculando tecnologias “verdes”, sustentabilidade e a 

pretensa solução para os efeitos das mudanças climáticas.

No Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), impulsionado 
pelas mudanças internacionais ligadas a exigências de demandas por tecnologias 
verdes, lança em 2012 o Programa Piloto de Patentes Verdes, com o objetivo prin-
cipal de acelerar o exame de patentes consideradas essenciais para o país. Diante 
deste cenário, faz-se necessário analisar o papel das universidades públicas fede-
rais existentes no Brasil, no que tange à sua participação no desenvolvimento de 
potenciais tecnologias verdes. Este trabalho tem como objetivo mapear as paten-
tes com potencial de ser uma tecnologia verde sob titularidade das universidades 
públicas federais do Brasil.

2. REFERENCIAL TEÓRICO
 
A patente é um título de propriedade com período definido, concedido pelo 

Estado, que permite ao seu titular o monopólio da invenção, excluindo aqueles 
não autorizados de atos relativos à matéria protegida. Como contrapartida, o in-
ventor divulga a informação tecnológica da invenção, e depois de decorrido o 
prazo de proteção a inovação pode ser utilizada por toda a sociedade.

Segundo a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), aproxi-
madamente 2/3 das informações tecnológicas disponíveis no mundo encontram-
-se restritas aos documentos de patentes. Parmagnani (2004) define a informação 
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tecnológica como aquela relacionada à fabricação, projeto e gestão e que favo-
rece a melhoria contínua da qualidade e inovação no setor produtivo. O acervo 
mundial conta com mais de 67 milhões de patentes com incremento anual acima 
de 1 milhão de novos documentos. 

A OMPI padroniza a estruturação dos documentos por meio da Classificação 
Internacional de Patentes (CIP), que visa tornar acessível o estado da técnica a to-
dos os usuários de patentes e permite a construção de análises estatísticas sobre 
o desenvolvimento tecnológico em áreas específicas (SILVA, et al., 2013).

A facilidade de acesso às patentes nas diversas bases de dados tem estimu-
lado o desenvolvimento de pesquisas sobre a aplicação dessas informações na 
análise do desempenho de empresas e de universidades (SILVA, et al., 2013).

A análise desse tipo de documento possibilita o conhecimento dos tipos de 
pesquisas realizadas e quais empresas, instituições ou indivíduos investem seus 
esforços no desenvolvimento de determinada tecnologia. As patentes são consi-
deradas fonte direta de indicativos para processos de inteligência competitiva e 
monitoramento de concorrentes (TEIXEIRA e SOUZA, 2013).

De acordo com Mueller e Perucchi (2014), prevalece a ideia de que além de 
viável, é necessário o processo do desenvolvimento científico com responsabi-
lidade de aplicação prática do conhecimento. Várias instituições de ensino ao 
redor do mundo assumiram o papel de apoiar seus pesquisadores no processo 
de patenteamento e no Brasil, a promulgação de leis que facilitam a interação 
universidade/indústria, atestam que caminhamos no mesmo sentido. 

No ano de 2012, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) deu iní-
cio ao Programa Piloto de Patentes Verdes, visando contribuir para a problemáti-
ca das mudanças climáticas globais, reduzindo o tempo de espera dos pedidos de 
patente relacionados. Essa primeira fase foi regida pela Resolução nº 283/2012/
INPI e os depósitos eram feitos apenas por patentes de invenção. Segundo Santos 
et al. (2014), a primeira fase do Programa possibilitou a identificação de novas 
tecnologias e incentivou a inovação, registrando 90 pedidos protocolados.

Santos et al. (2014), definem as “patentes verdes” como aquelas cujo potencial 
traz benefícios ao meio ambiente, seja tratando, mitigando, reduzindo ou mesmo 
impedindo a degradação ambiental.

Uma segunda fase do Programa foi iniciada a partir da publicação da Resolu-
ção nº 83/2013/INPI, expandindo a possibilidade de depósitos, também, aos Mo-



302  PROPRIEDADE INTELECTUAL E GESTÃO DE TECNOLOGIAS

delos de Utilidade (MU). Foram registrados 137 depósitos nesta fase. (SANTOS, et 
al., 2014).

Em 2014 é iniciada a terceira fase do Programa com a Resolução nº 131/2014/
INPI com a meta de expandir e disciplinar o exame das patentes verdes.

Em novembro de 2016, o INPI publicou a Resolução nº 175/2016/INPI que dis-
ciplina o exame prioritário dos pedidos de “patente verde” como mecanismo de 
incentivo ao desenvolvimento de tecnologias voltadas para o meio ambiente. Se-
gundo o texto, são patentes verdes aquelas enquadradas na listagem definida no 
Anexo I da referida resolução, dividida em quatro grandes áreas, a saber: Energias 
alternativas, Transportes, Conservação de energia, Gerenciamento de resíduos e 
Agricultura sustentável.

Segundo Chagas (2016), o Programa de Patentes Verdes possui um alcance 
amplificado, uma vez que as patentes verdes produzem benefícios não só eco-
nômicos e sociais, mas também ambientais. Este tipo de tecnologia dispõe de 
potencial para gerar emprego, renda e justificar o interesse das nações em propor 
ações para promover seu desenvolvimento visando contribuir com a causa am-
biental.

3. METODOLOGIA

Foi desenvolvida uma pesquisa exploratória fundamentada no levantamento 
bibliográfico, pois, segundo Cervo, Bervian e Da Silva (2007, p. 60) “A pesquisa 
bibliográfica procura explicar um problema a partir de referências teóricas pu-
blicadas em artigos, livros, dissertações e teses”. A pesquisa apresenta um caráter 
qualitativo, apresentando o referencial teórico, pois “[...] se preocupa, nas ciên-
cias sociais, com um nível de realidade que não pode ser quantificado”. (MINAYO, 
2002, p. 21), além disso, uma abordagem quantitativa sobre os dados.

Em atendimento ao objetivo proposto, os dados coletados foram recuperados 
junto à base de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), no 
mês de novembro de 2017. É importante ressaltar que a escolha base de dados 
do INPI se deu em razão de ser o órgão nacional e, onde as universidades públicas 
federais depositam seus pedidos de solicitações de patentes.

Este artigo foi resultado de uma pesquisa conduzida através do INPI. Ressal-
te-se que foram pesquisadas todas as solicitações de patentes depositadas e/ou 
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publicadas das 63 (sessenta e três) universidades públicas federais existentes no 
Brasil, bem como não foram utilizadas restrições temporais na coleta de dados.

Os dados coletados na base do INPI foram exportados para o software Micro-
soft Excel para o tratamento e análises das informações. Após as padronizações 
de acordo com a Classificação Internacional de Patentes (IPC) e região, os dados 
foram registrados, analisados e interpretados. No que tange a interpretação do 
mapeamento, optou-se pela adoção de uma metodologia de natureza empírica e 
dedutiva, porquanto, os documentos foram analisados individualmente e em se-
guida classificados como potenciais patentes verdes, tendo como referência uma 
listagem das tecnologias verdes baseada no inventário da Organização Mundial 
da Propriedade Intelectual (OMPI).

4. BASE DE DADOS E ANÁLISES

Para atender o objetivo deste artigo, foram realizadas buscas em 63 (sessenta 
e três) universidades públicas federais existentes no Brasil, no site do Instituto Na-
cional de Propriedade Industrial (www.inpi.gov.br), cujos resultados apontaram a 
emissões de 3.761 (três mil setecentas e sessenta e uma) patentes das quais 193 
(cento e noventa e três) foram consideradas como potenciais patentes verdes, 
representando 5,1 % de todas as patentes emitidas. A Figura I representa a distri-
buição das universidades públicas federais segregadas por regiões.

Figura I - Universidades Públicas Federais segregadas por regiões do Brasil

Fonte: Própria 
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Com base nas buscas realizadas no site do INPI, foram constatados os aspec-
tos a seguir: 

- No Gráfico I, verifica-se que o Nordeste (61 unidade ou 7,5% do total) foi a 
região que mais emitiu patentes, classificadas como potenciais patentes verdes, 
seguida das regiões: Sudeste (56 unidade ou 3,5% do total); Sul (50 unidade ou 
5,3% do total); Centro-Oeste (17 unidade ou 6,6% do total) e Norte (9 unidade 
ou 6,7% do total). Apesar da região Nordeste ter emitido a maior quantidade de 
potenciais patentes verdes, a região Sudeste foi a que emitiu a maior quantidade 
total de patentes (1.621), seguida das regiões: Sul (941); Nordeste (809); Centro-
-Oeste (256) e Norte (134).

Gráfico 1 - Potenciais Patentes Verdes x Regiões

Fonte: Própria 

- No Gráfico II, verifica-se que na região Nordeste, Sergipe (15) foi o estado 
que mais emitiu patentes classificadas como potenciais patentes verdes, seguido 
dos estados da Bahia (13); Rio Grande do Norte (9); Pernambuco (8) e Alagoas (8); 
Maranhão (3); Piauí (2) e Paraíba; Ceará (1). Com relação à quantidade total de 
patentes emitidas, o estado de Sergipe (122) ficou em segundo lugar, enquanto 
que em primeiro lugar está o estado de Pernambuco (185).
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Gráfico II - Potenciais Patentes Verdes x Região Nordeste

Fonte: Própria

- No Gráfico III, na região Sudeste, Minas Gerais (45) foi estado que mais emi-
tiu patentes, classificadas como potenciais patentes verdes, seguido dos estados 
do Rio de Janeiro (11); São Paulo (3) e Espírito Santo (1). Ressalte-se ainda, que a 
mesma sequência se repete quando analisamos a quantidade total de patentes 
emitidas pelos referidos estados.

Gráfico III - Potenciais Patentes Verdes x Região Sudeste 

 
Fonte: Própria
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- No Gráfico IV, verifica-se que na região Sul, o Rio Grande do Sul (19) e o Pa-
raná (19), foram os estados que mais emitiram patentes, classificadas como po-
tenciais patentes verdes, seguidos do estado de Santa Catarina (19). Ressalte-se 
ainda, que a mesma sequência se repete quando analisamos a quantidade total 
de patentes emitidas pelos referidos estados.

Gráfico IV - Potenciais Patentes Verdes x Região Sul 

Fonte: Própria

- No Gráfico V, verifica-se que na região Centro-Oeste, o Distrito Federal (8) e o 
estado de Goiás (8), foram os que mais emitiram patentes classificadas como po-
tenciais patentes verdes, seguido do estado do Mato Grosso do Sul (1), enquanto 
que o estado do Mato Grosso não emitiu patentes classificáveis como “Verdes”. 
Ressalte-se ainda, que a mesma sequência se repete quando analisamos a quan-
tidade total de patentes emitidas pelos referidos estados.
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Gráfico V - Potenciais Patentes Verdes x Região Centro-Oeste 

Fonte: Própria

- No Gráfico VI, verifica-se que na região Norte, o Pará (5) foi o estado que 
mais emitiu patentes, classificadas como potenciais patentes verdes, seguido dos 
estados do Amazonas (2) e do Tocantins (2), enquanto que os estados de Rondô-
nia Roraima e Amapá não emitiram potenciais patentes verdes. Ressalte-se ainda, 
que a mesma sequência se repete quando analisamos a quantidade total de pa-
tentes emitidas pelos referidos estados.
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Gráfico VI - Potenciais Patentes Verdes x Região Norte 

Fonte: Própria

- Registra-se, ainda, que entre todos os estados que compõem a nação Fe-
derativa do Brasil, os estados: Minas Gerais (41); Rio Grande do Sul (19); Paraná 
(19); Sergipe (15); Bahia (13) e Santa Catarina (12), foram os que mais produziram 
patentes com potenciais verdes, conforme a Gráfico VII.

Gráfico VII - Estados Campeões de Potenciais Patentes Verdes

 

 
Fonte: Própria
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca por informação e inovação tecnológica é uma tendência mundial 
que vem sendo vivenciada, também, na maioria das universidades públicas fe-
derais brasileiras, ainda que um pouco timidamente, considerando a quantidade 
de universidades existentes no Brasil. Sendo assim, ao longo deste artigo, foram 
discutidos conceitos relacionados à propriedade intelectual, especificamente pa-
tentes, com ênfase no mapeamento e análises das potenciais “Patentes Verdes”. 
Diante deste contexto, o presente artigo destacou uma maior participação das 
universidades localizadas na região sudeste do Brasil no que tange aos pedidos 
de solicitações de patentes (1.621), representando 43% do total de pedidos de 
solicitações de patentes. 

Outro ponto de destaque é que as universidades públicas federais localizadas 
na região nordeste, apesar de ter um quantitativo total de pedidos de solicita-
ções de patentes inferior às regiões mais desenvolvidas do Brasil (Sul e Sudeste), 
possuem um número superior de potenciais “Patentes Verdes”, como um reflexo 
do esforço destas Instituições em seu desenvolvimento na ciência, tecnologia e 
inovação, principalmente no que se refere ao desenvolvimento sustentável. Por 
fim, com o presente artigo foi possível fazer um reconhecimento dos pedidos de 
solicitações das universidades públicas federais brasileiras no que tange ao seu 
interesse pelo uso e/ou difusão das patentes verdes. 

Outro aspecto de destaque é a falta de uma maior avaliação das oportuni-
dades de mercado destas tecnologias, bem como de um redirecionamento das 
políticas públicas que visem promover melhor alinhamento entre demandas da 
sociedade e tendências tecnológicas no Brasil e no mundo.
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ESTRATÉGIA DE BUSCA DE PATENTES SOBRE 
ALGAROBA (PROSOPIS JULIFLORA) NO BRASIL

Marta Jeidjane Borges Ribeiro
Mário Jorge Campos dos Santos

1 INTRODUÇÃO

A algarobeira, Prosopis juliflora Sw. D.C. tendo sido apresentada e difundida 
como uma promissora alternativa econômica, haja vista sua adaptação em di-
versas regiões semiáridas do mundo e por ser ela, uma espécie de uso múltiplo, 
produtora de lenha, madeira, forragem e outros produtos (PEGADO et al., 2006).

No Brasil foi introduzida na década de 40, na cidade de Serra Talhada, sertão 
Pernambucano, por ser uma árvore que se adapta as condições adversas, como, 
solo pobre, em altas temperaturas, e em áreas com poucas condições pluviomé-
tricas, adaptou-se muito bem com a região do Nordeste brasileiro. Todos esses 
fatores influenciaram para sua proliferação na região, sendo considerada por mui-
tos autores como uma “praga” invasora (SILVA et al. 2002, PASIECZNIK et al., 2004).

A madeira de algaroba, no que diz respeito às suas características tecnológi-
cas, é de boa qualidade, equiparando-se às tradicionais e conceituadas madeiras 
de uso comum na construção civil (GOMES et l, 2007).

Não obstante essas qualidades, a falta de manejo adequado, a adaptação re-
gional da espécie, a facilidade de dispersão promovida pelos rebanhos, dentre 
outros fatores, transformaram em problema o que pretendia ser uma solução. A 
espécie foi sendo disseminada e se estabeleceu em determinados sítios da caa-
tinga, ocupando grandes extensões de terras em praticamente todos os estados 
do Nordeste (PEGADO et al., 2006). Entretanto, essa espécie por ser considerada 
de multiuso, está sendo vista como uma excelente opção sistemas agroflorestais 
– SAF’s. (SANTOS e SANTOS, 2011).

Dessa forma, a estratégia de busca de patentes pode ser útil para o incentivo 
à realização de pesquisas e assim, desenvolver propostas de soluções para uso 
dessa árvore presente no Nordeste brasileiro.
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Objetivou-se realizar uma análise dos resultados provenientes das estratégias 
de busca feita no Sistema Orbit®, sobre a algaroba (Prosopis juliflora) no Brasil e, 
por conseguinte realizar comparativo aos resultados obtidos por Ribeiro et al. 
(2017) no banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

2 METODOLOGIA

A busca e análise estratégica das patentes (Quadro 1) foi realizada no Sistema 
Questel Orbit® (v. 1.9.8). A Questel oferece um conjunto completo de serviços ba-
seados na web para produtividade e colaboração dedicadas à propriedade inte-
lectual com recursos de pesquisa, análise e gerenciamento de ideias para ativos 
(Questel, 2018).

No modo Coleção FullPat restingiu-se no campo País o Brasil e, realizou-se a 
pesquisa avançada de patentes com as seguintes palavras-chave no resumo: Al-
garoba or Prosopis juliflora. Na primeira estratégia de busca foram encontrados 
06 (seis) patentes (Quadro 1). O citado levantamento ocorreu em 28 de Março de 
2018.

Quadro 1 – Estratégias de busca no Sistema Orbit® (v. 1.9.8) para as palavras-chave da pesquisa 
‘Algaroba or Prosopis juliflora’

Estratégia Expressão lógica do Orbit (estratégia de busca) Nº de doc. 
de patentes 

recuperados do 
Orbit

Descrição dos 
resultados

1 (ALGAROBA OR PROSOPIS JULIFLORA)/AB/IW 
AND (BR)/PN

6 (seis) No resumo 
(abstract) e Brasil

2 (ALGAROBA OR PROSOPIS JULIFLORA)/AB/IW 
AND (BR)/PN AND STATE/ACT=ALIVE

5 (cinco) No resumo 
(abstract) e Brasil 

e Ativa
3 (ALGAROBA OR PROSOPIS JULIFLORA)/AB/IW 

AND (BR)/PN AND STATE/ACT=ALIVE AND STA-
TUS/ACT=GRANTED

1 (um) No resumo 
(abstract), e 

Brasil e Ativa e 
Concedida

Fonte: Elaboração própria, a partir do estudo da sintaxe do sistema Orbit® (2018)

Os resultados obtidos pelas estratégias de busca feita no Sistema Orbit® foram 
analisados, mas também por comparativo aos resultados obtidos por Ribeiro et al. 
(2017) no banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), 
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referente capítulo intitulado ‘Algaroba (Prosopis juliflora): análise exploratória dos 
registros de patentes na base do INPI’ publicado no livro “Propriedade Intelectual, 
Tecnologias e Empreendedorismo” (RUSSO et al., 2017), o qual analisou descriti-
vamente todos os pedidos de patente existentes até Abril/2016, informando o 
ano e respectiva quantidade de depósitos de patentes, os depositantes e o núme-
ro de patentes por perfil e por Estado de depósito, a Classificação Internacional 
de Patentes (CIP). 

Por meio das análises feitas no Sistema Orbit® (2018) obteve-se Evolução 
anual número dos depósitos de patentes inscritos, Números de documentos de 
patentes por Titular e por Inventores, por “status legal”, por Código Classificação 
internacional (CIP), por Tecnologia dominante, por “código de subclasse de clas-
sificação internacional” de patentes e respectivos titulares, e também pelas redes 
de correlação por titular e por inventores.

3 RESULTADOS

Ribeiro et al. (2017), ao consultar a base de dados do INPI em Pesquisa Avança-
da, com as palavras-chave “Algaroba or Prosopis juliflora” no resumo, obteve-se 07 
(sete) processos de pedidos de depósitos de patentes. Quanto à evolução anual 
dos depósitos de patentes na base de dados do INPI, observou-se que o primeiro 
depósito ocorreu em 1994. Nos anos seguintes sem registros e, em 2002, 2006, 
2009 e 2012, apenas 01 (um) registro em cada ano, sendo que em 2011 registrou-
-se 02 (dois) pedidos; 01 (um) concedido.

 Resultado equivalente (Figura 1) obteve-se pelo Orbit Questel (2018) com 06 
(seis) registros sendo apenas um concedido (Figura 2), não consta o documento 
registrado em 1994 por a cobertura no Brasil ser em 1995 (Quadro 2), por conta 
disso permanece a análise no prazo padrão do Questel (2018), dos últimos 20 anos 
(1998 a 2018).

Quadro 2 - O status legal está disponível para o seguinte país*

Document View/Tabs/Legal status (FamPat, Fullpat and Fulltext) Country Code Coverage

Brazil BR 1995

* Legal status is available for the following countries

Fonte: Elaboração própria, a partir Search do Questel Orbit® (2018)
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Figura 1. Evolução anual número dos depósitos de patentes inscritos, 1998 a 2018, Brasil

Fonte: Elaboração própria, a partir de simulação realizada no sistema Orbit®.

Figura 2. Número de documentos de patentes por “status legal”, 1998 a 2018, Brasil

Fonte: Elaboração própria, a partir do estudo da sintaxe do sistema Orbit® (2018)

Sobre a patente concedida (Anexo 1) intitulada Aditivo à base de extrato al-
caloídico de vagens de algaroba (Prosopis juliflora) em rações, utilizado como 
modificador da fermentação ruminal para melhoria do desempenho animal e 
mitigação da emissão de gases entéricos de efeito estufa; depositante Universi-
dade Federal do Sudoeste da Bahia (UESB) e inventores Ronan Batista e Mara Lu-
cia Albuquerque Pereira, sua tecnologia refere-se à química de alimentos (Figura 
3), cujos códigos CIP (INPI, 2018), referem-se: A23K-010/30 Produtos alimentícios 
para animais a partir de material de origem vegetal; códigos A23K-050/10 Produ-
tos alimentícios especialmente adaptados para determinados animais ruminan-
tes (Figura 3)
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Figura 3. Tecnologia dominante e CIP* da patente concedida

*CIP: Classificação Internacional de Patente

Fonte: Elaboração própria, a partir do estudo da sintaxe do sistema Orbit® (2018)

Observou-se os titulares das patentes (Figura 4), a Quantas biotecnologia com 3 
(três) registros (37,5%), o Serviço Nacional de aprendizagem Industrial (SENAI) com 2 
(dois) registros (25%) , inventor independente Silva Clovis Gouveira com 2 (dois) (25%) 
e a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) com 1 (um) (12,5%). Percentu-
ais semelhantes foram obtidos por Ribeiro et al. (2017), sendo 14% dos depósitos re-
ferindo-se à UESB e, 43% referiu-se à empresa Quantas Biotecnologia S/A em parceria 
com o SENAI/DR/BA, esta parceria foi confirmada pela Rede de co-titulares (Figura 5).

Figura 4. Números absolutos (a) e percentuais (b) de documentos de patentes por Titular, 1998 
a 2018, Brasil

Fonte: Elaboração própria, a partir do estudo da sintaxe do sistema Orbit® (2018)
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Figura 5. Número de documentos de patentes na rede de correlação por “titular”

Fonte: Elaboração própria, a partir do estudo da sintaxe do sistema Orbit® (2018)

Referente à Classificação Internacional de Patentes (CIP) verificou-se que dos 
códigos de classificação dos pedidos registrados, destacam-se os grupos C12P-
019 (03; 30%) e C12R-001 (03; 30%) (Figura 6), os resultados quantitativos (Figuras 
6; Figura 7) assemelham-se aos obtidos por Ribeiro et al. (2017), onde os códigos 
representativos foram C12P 19/06 e C12R 1/64, que mencionam a Xantana em 
suas especificações.

Além dos resultados a comparar foi possível obter, dentre as opções de Analy-
sis do Orbit®, resultados tais como códigos de patentes mais utilizados por titula-
res, Rede de correlação de titulares, identificação dos Inventores, e suas Redes de 
correlação e, as tecnologias dominantes.

Os titulares Quantas Biotecnologia (03) e SENAI (02) depositaram suas paten-
tes com interesses em processos de fermentação ou processos que utilizem enzi-
mas para sintetizar uma composição ou composto químico desejado ou para se-
parar isômeros ópticos de uma mistura racêmica, para preparação de compostos 
contendo radicais sacarídeos, Xantana, heteropolissacarídeo tipo Xanthomonas 
(CIP C120-019/06) (Figura 8).
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Figura 6. Número de documentos de patentes por “código de grupo” de CIP

Fonte: Elaboração própria, a partir do estudo da sintaxe do sistema Orbit® (2018)

*International Patent Classification (IPC)

Figura 7 - Circles charts IPC Group and Code de patentes por classificação internacional de pa-
tentes

* International Patent Classification (IPC)

Fonte: Elaboração própria, a partir do estudo da sintaxe do sistema Orbit® (2018)
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Figura 8 – Número de documentos de patentes por “código de subclasse de classificação inter-
nacional” de patentes e respectivos titulares, 1998 – 2018, Brasil.

Fonte: Elaboração própria, a partir do estudo da sintaxe do sistema Orbit® (2018)

Quanto aos Inventores, foi possível verificar a quantidade de patentes por In-
ventor Buzanelli (03) e inventores Fabi (02), Pessoa (02), Silva (02) e Sobral (02) 
(Figura 9), mas também os que estão correlacionados (Figura 10 (a). Verificou-se 
interação entre Buzanellie e Fabi, Buzanellie e Pessoa, Buzanellie e Sobral, estas 
correlações com 02 registros entre cada par de inventores  (Figura 10 (b)).

Figura 9 – Número de documentos de patentes por Inventores

Fonte: Elaboração própria, a partir do estudo da sintaxe do sistema Orbit® (2018)
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Figura 10 – Número de documentos de patentes na rede de correlação por “inventores”

Fonte: Elaboração própria, a partir do estudo da sintaxe do sistema Orbit® (2018)
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A obtenção dos resultados por Tecnologia dominante é uma visualização ba-
seada nos códigos da Classificação Internacional de Patentes (IPC) contidos em 
um conjunto de patentes em análise. Os códigos IPC foram agrupados em 35 
campos de tecnologia, que são representados no gráfico Hex Chart (Orbit® (2018). 
Identificou-se a especificidade do portfólio das patentes analisadas em Biotecno-
logia (Bio-technology) e química de alimentos (Food chemistry) (Figura 11). 

Figura 11. Número de documentos de patentes por “domínio tecnológico”

Fonte: Elaboração própria, a partir do estudo da sintaxe do sistema Orbit® (2018)

4. CONCLUSÃO

Por meio da busca realizada por Ribeiro et al. (2017), concluiu-se que entre 
1994 e 2012 houve apenas 07 (sete) depósitos de patentes, dos quais 01 (um) o 
pedido N° BR 10 2012 030155 5 foi concedido, o qual refere-se à alimentação ani-
mal, ração para melhoria do desempenho animal e mitigação da emissão de ga-
ses entéricos de efeito estufa. Resultados semelhantes foram obtidos nas buscas 
realizadas no Sistema Orbit® com 06 (seis) registros de depósitos e informando 
a mesma patente concedida, no período compreendido entre 1998 a 2018 por 
a cobertura no Brasil ser em 1995; o uso da opção Analys do Orbit® enunciou os 
comparativos e os demais resultados em tempo ágil.
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ANEXOS
ANEXO 1 – IMAGEM DO DOCUMENTO DE PATENTE CONCEDIDA N° BR 10 2012 
030155-5

Fonte: Orbit® (2018)



PROSPECÇÃO DE TECNOLOGIA DE PATENTES 
DE ENERGIA EÓLICA E SOLAR E ANÁLISE DE 

RESULTADOS ENTRE 1974 E 2017

Jorge Maikel Alves Batista
Sadraque Eneas de Figueiredo Lucena

1 INTRODUÇÃO

O avanço tecnológico e industrial proporciona uma melhoria na capacidade 
produtiva e um desenvolvimento socioeconômico mais eficaz para as diversas 
nações. Entretanto, apesar dos benefícios, a expansão acelerada da atividade in-
dustrial e tecnológica traz inúmeros problemas ao meio ambiente, sendo o com-
bate as mudanças climáticas e a minimização dos impactos ambientais gerados 
pela atividade econômica uma das maiores preocupações para a manutenção do 
desenvolvimento socioeconômico sustentável. Além disto, com o aumento da 
industrialização, há também o aumento da demanda energética para subsidiar 
o crescimento e o desenvolvimento da economia. Segundo Amaral; Monteiro 
(2010), independente da opinião de cada especialista acerca da capacidade ins-
talada para geração de energia, a realidade é que se trata de um setor energético 
e o mal planejamento pode impactar negativamente no crescimento econômico.

Tiepolo et al. (2014) afirmam que a participação de combustíveis fósseis na ge-
ração de energia mundial tem sido bastante expressiva. Entretanto, relatam tam-
bém que entre os anos de 2008 e 2011, passam por uma leve tendência de que-
da. No Brasil a geração de energia é significativamente representada por usinas 
hidrelétricas que correspondem a 81,9% do total da matriz energética brasileira, 
mas os impactos ambientais e sociais gerados por estas usinas abrem espaço para 
uma discussão acerca de novas fontes de energias (TIEPOLO et al., 2014). Ainda de 
acordo com Tiepolo et al. (2014), combustíveis fósseis e nucleares e outras fontes 
de energia renovável (não hidro) correspondem a 11% e 7,1% do total nacional, 
respectivamente.
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De acordo com Melo (2013), “Em 2004, durante a Conferência Internacional 
sobre Energias Renováveis, o Brasil assinou um acordo com a Alemanha para a 
cooperação na área das energias renováveis”. Melo (2013), afirma que a houve um 
crescimento na participação da energia eólica e a solar em países membros da 
Organisation for Economic Co-operationand Development (OCDE), principalmen-
te naqueles que o Governo adota políticas de incentivos e expansão. No Brasil 
se deu início a uma corrida por parte do governo federal a partir de 2011, com 
fomento aos projetos e às pesquisas relacionadas a fonte de energia solar com a 
publicação pela ANEEL da Chamada nº 13/2011 denominada Projeto Estratégico: 
“Arranjos técnicos e comerciais para inserção da geração solar fotovoltaica na matriz 
energética brasileira”. Foram apoiados, inclusive, projetos ligados ao programa Es-
tádios Solares para a Copa do Mundo de 2014 (TIEPOLO et al., 2014). Outra fonte 
de energia promissora é a eólica, pois segundo Alves (2009), possui uma grande 
potencialidade em ventos para aplicações em energia eólica, principalmente na 
Região Nordeste e Norte. Dados do Atlas do Potencial Eólico Brasileiro apontam 
que o potencial eólico brasileiro é de 143.000 MW, sendo que 7.694,05 MW já 
foram autorizados (ALVES, 2009).

Diante deste cenário uma importante questão vem à tona: qual a evolução 
temporal da quantidade de tecnologias voltadas a subsidiar o setor energético 
para atender à crescente demanda por energia de forma sustentável? 

Este trabalho tem por objetivo prospectar tecnologias relacionadas a fontes 
de energia solar e eólica. Busca-se então analisar a evolução dos depósitos de 
patentes no INPI e ESPACENET entre os anos de 1974 a 2017 e comparar os dados 
obtidos nos dois escritórios para identificar o processo de evolução da quantida-
de de patentes depositadas anualmente em cada um deles.

2 METODOLOGIA

Este trabalho é baseado em uma pesquisa bibliográfica realizada em perió-
dicos relacionados a prospecção tecnológica. Trata-se de um trabalho descritivo, 
quantitativo.

Os dados utilizados na pesquisa foram prospectados do site do Instituto Na-
cional De Propriedade Industrial – INPI e do European Patent Office (Escritório 
Europeu de Patente – EPO), através do ESPACENET, plataforma criada pelo escri-
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tório europeu. Para a prospecção tecnológica realizada pelo site do INPI foram 
utilizadas as palavras chaves “Energia Solar” para tecnologia relacionadas a ela e 
“Energia Eólica” para resgatar depósitos de patentes com esta palavra. Ambas as 
buscas foram realizadas no campo de título. No ESPACENET, utilizou-se o campo 
de busca em título e resumo. As palavras chaves utilizadas no levantamento fo-
ram “Solar Energy” e “Wind Energy” para energia solar e eólica, respectivamente. 
Ressalta-se que o ESPACENET retornou a existência de 10.000 patentes relaciona-
das à busca realizada, porém o site disponibiliza para download apenas as 500 
últimas patentes relacionadas à pesquisa.

Os dados acerca dos repasses do Governo Federal para o Ministério da Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação e Comunicação foram obtidos através do site do Portal 
da Transparência. A série de dados dos repasses governamentais foram deflacio-
nados pelo INPC-IBGE através do método de Índices relativos de ligação com ano 
base 2004. Como sabia-se apenas a variação anual do índice, necessitou-se criar 
o índice de ligação com o período imediatamente anterior através da fórmula: 

It – (It–1(1 + )) * 100

Sendo It: índice do período procurado, It–1: índice do período anterior e : va-
riação do índice no período procurado.

O software utilizado para a análise de dados e geração de gráficos foi a plani-
lha CALC presente no LibreOffice.

3 RESULTADOS

A Figura 1 mostra a evolução temporal de patentes de tecnologias ligadas a 
Energia Solar depositadas no INPI. Nota-se uma variação elevada da quantidade 
de patentes ano a ano, atingindo seu ponto máximo em 2010, com 36 patentes 
depositadas. Os anos com menos depósitos de patentes foram 1974, 1988 e 1989. 
Dentro deste horizonte de análise (1974 a 2017), a prospecção realizada retornou 
491 patentes de tecnologias relacionadas a Energia Solar depositadas no INPI, 
tendo uma média de, aproximadamente, 11 patentes por ano (11,49 patentes/
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ano), com desvio padrão de 8,64 patentes/ano. Como se pode observar, os de-
pósitos no ano correspondente ao ponto máximo representaram um aumento 
de 52,56% de patentes em relação ao período imediatamente anterior. Entretan-
to, entre 2010 (ponto máximo) e 2016 houve um decréscimo, com uma leve alta 
em 2013, na quantidade de patentes depositadas representando uma redução 
de 83,33%. Situação que se agrava com os cortes de gastos públicos anunciados 
pelo Governo Federal no período. Entre os cortes, esteve o repasse ao Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações (MCTIC), cuja visualização gráfi-
ca pode ser observada na Figura 2, o que comprometeu a atividade de fomentos 
a pesquisas cientificas, inclusive com potencial de inovação.

Figura 1 - Patentes Ligadas à Energia Solar – Depositadas no INPIAutoria própria. 

Fonte: INPI, (2018).

Outra fonte de energia renovável que pesquisas demonstram possuir um 
grande potencial de geração de energia é a Eólica. Esta, assim como a Solar, tam-
bém sofreu uma queda de depósitos nos últimos anos. A Figura 3 mostra a evolu-
ção temporal das Patentes depositadas no INPI entre 1974 a 2017. De acordo com 
a figura, o número de depósitos anuais de patentes atingiu seu ponto máximo em 
2012, com 51 patentes depositadas. Tendo 48 depósitos de patentes em 2011 e 
44 em 2002, sendo os anos com maior quantidade de depósitos realizados dentro 
do horizonte temporal da pesquisa. Neste período foram depositadas 480 paten-
tes, com uma média anual 15 (14,55) patentes e desvio padrão de 15,37 patentes.
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Figura 2 – Repasses financeiros para o Ministério da Ciência e Tecnologia

Autoria própria. Fonte: Portal da Transparência, (2018).

O ponto máximo localizado no ano de 2012, representou um aumento de 
6,25% em relação ao ano anterior. A partir deste ano houve uma notória que-
da nos depósitos de patentes destas tecnologias. A recessão de depósitos entre 
2012 a 2016 corresponde a 80,39%.

Figura 3 - Patentes Ligadas à Energia Eólica – Depositadas no INPI Autoria própria. 

Fonte: INPI, (2018).
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A Figura 4 abaixo representa a série temporal dos depósitos de patentes de 
energia solar nos escritórios europeus. Pode-se notar que, dentro dos dados que 
foram retornados pela prospecção, houve um aumento na quantidade de depó-
sitos de patentes anuais no referido escritório. Isto pode ser um reflexo dos incen-
tivos europeus para o desenvolvimento de tecnologias para geração de energia 
sustentável. Dentro do período considerado, pode-se notar que os depósitos atin-
giram seu ponto máximo no ano de 2017, com 286 patentes depositadas. A pros-
pecção tecnológica retornou 500 depósitos dentro do horizonte temporal. A média 
anual de depósitos é de 38 patentes (38,46), com desvio padrão de 83,48 patentes. 
É importante salientar que entre 2015 e 2016, houve um aumento de 1650% nos 
depósitos de patentes de energia solar e de 104,29% entre 2016 e 2017.

Figura 4 - Patentes Ligadas à Energia Solar – Depositadas no ESPACENETAutoria própria. 

Fonte: ESPACENET, (2018).

Acompanhando a tendência de crescimento das patentes de energia solar, 
as patentes de energia eólica demonstraram um crescimento acentuado a partir 
de 2014, atingindo seu ponto máximo em 2017, com 217 patentes depositadas. 
A Figura 5 representa os depósitos anuais de patentes referente a essa fonte de 
energia no escritório europeu. A prospecção realizada no ESPACENET somou den-
tro do horizonte de análise 500 depósitos. A média de depósitos anual é de 63 
patentes (62,5), com desvio padrão de 70,62. Ressalta-se que o aumento observa-
do entre os anos de 2014 e 2015 foi de 330%, entre 2015 e 2016 o aumento foi de 
348% e entre 2016 e 2017 foi de 12,44%.
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Figura 5 - Patentes Ligadas à Energia Eólica – Depositadas no ESPACENETAutoria própria. 

onte: ESPACENET, (2018).

Comparando os depósitos de patentes entre os escritórios europeu e brasilei-
ro em um mesmo período (2000 a 2017), nota-se uma quantidade relativamente 
maior de patentes depositadas no ESPACENET. O escritório de patentes europeu 
recebeu 500 depósitos contra apenas 289 do INPI, o que corresponde a 42,2% 
mais depósitos de energia solar do que o escritório brasileiro no mesmo período. 
Abaixo a Figura 6 mostra a diferença entre os escritórios.

Figura 6 – Comparação entre depósitos de patentes de Energia Solar no ESPACENET e no INPI 
(2000 – 2017)

Autoria própria (2018)
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Entre 2002 e 2017, o ESPACENET registrou 499 patentes contra 407 do escritó-
rio nacional, correspondente a 18,44% mais patentes depositadas que o INPI no 
mesmo período. Dado que pode ser observado graficamente na Figura 7.

Figura 7 – Comparação entre depósitos de patentes de Energia Eólica no ESPACENET e no INPI 
(2002 – 2017)

Autoria própria (2018)

Nota-se, através das figuras 6 e 7, que há uma dispersão entre a quantidade 
de patentes de energia solar e eólica depositadas nos dois escritórios de paten-
tes analisados por esta pesquisa. Essa diferença em cada escritório retrata, entre 
outras coisas, os cortes de gastos públicos, inclusive de repasses para o MCTIC, 
adotado pelo Brasil nos anos anteriores, que, inevitavelmente, impactou de forma 
negativa o desenvolvimento científico nacional.

CONCLUSÃO

Conclui-se que o avanço tecnológico e industrial contribui para o crescimento 
e desenvolvimento socioeconômico. Entretanto, com a expansão das atividades 
industriais, aumenta-se a demanda por um insumo bastante importante para su-
portar este aumento na produtividade: a energia. Contudo, as discussões acerca 
dos impactos socioambientais e até econômicos das mudanças climáticas, de-
mandavam uma necessidade cada vez maior de desenvolver fontes para gerar 
energia de maneira sustentável e menos agressiva ao meio ambiente.
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Isto impulsionou inúmeros pesquisadores e diversas pesquisas mundo a fora, 
muitas delas incentivadas pelo governo, com o objetivo de desenvolver tecnolo-
gias capazes de gerar energia por meio de fontes renováveis e com o mínimo de 
agressão ao meio ambiente. Porém, no Brasil, os depósitos de patentes realizados 
no INPI, vem experimentando um forte declínio nos últimos anos, indo na contra-
mão de países europeus. A comparação entre os dois escritórios demonstra que 
o europeu está à frente do nacional em depósitos de patentes de Energia Solar e 
Eólica dentro de um mesmo período.

Este resultado de queda no número e depósito de patentes apresentado pelo 
INPI, possivelmente, é fruto, principalmente, dos cortes dos repasses governa-
mentais para o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MC-
TIC), o que comprometeu o fomento à pesquisas e inovação em diversas áreas da 
ciência.

Por fim, a crescente demanda por energia juntamente com o aumento da pre-
ocupação com os impactos socioambientais causados por outras fontes como a 
hidráulica, contribuem para o aumento da necessidade de criação de fontes re-
nováveis de geração de energia. Além disso, o governo exerce importante papel 
como incentivador do crescimento econômico sustentável através do fomento às 
pesquisas e à inovação subsidiando do desenvolvimento tecnológico.
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Universidade Federal de Sergipe

Tatiane Luciano Balliano Lattes: http://lattes.cnpq.br/6891155976666166 
Universidade Federal de Alagoas

Tecia Vieira Carvalho Lattes:http://lattes.cnpq.br/0000111305956227 
Núcleo de Estudos e Pesquisas do Norte e Nordeste 

Tiago Giuriatti Lattes: http://lattes.cnpq.br/4724411871206681
Universidade Federal de Santa Catarina

Tiago Soares da Silva Lattes: http://lattes.cnpq.br/2792219523495141 
Instituto Federal do Piauí 

Vania de Jesus Lattes: http://lattes.cnpq.br/2297330355919060 
Universidade Federal de Sergipe

Vitor Hugo da Silva Vaz Lattes: http://lattes.cnpq.br/2579158996621200
 Universidade Federal de Sergipe 

Vivianni Marques Leite dos Santos Lattes: http://lattes.cnpq.br/3040638073236492
Universidade Federal do Vale do São Francisco

Walter Priesnitz Filho Lattes:  http://lattes.cnpq.br/7571421281711966
Universidade Federal de Santa Maria

Zulmara Virgínia de Carvalho Lattes: http://lattes.cnpq.br/3598201636024281 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte

http://lattes.cnpq.br/6940824917144173
http://lattes.cnpq.br/8056542335438905
http://lattes.cnpq.br/6891155976666166
http://lattes.cnpq.br/4724411871206681
http://lattes.cnpq.br/7571421281711966




15,8cm x 22,5cm

Myriad Pro

Offset 75g/m2 da Suzano

Supremo 250g/m2 da Suzano

Gráfica JAndrade

500 exemplares
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