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RESUMO 

 

 

A Lei de Inovação Tecnológica estabeleceu a obrigatoriedade das Instituições de Ciência e 

Tecnologia (ICTs) dispor de um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) para gerir sua 

política de inovação. A criação dos NITs resultou no crescimento do número de pedidos de 

proteção da Propriedade Intelectual (PI) proveniente de universidades brasileiras. Na 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), apesar de ter existido a Coordenação 

de Ciência e Inovação Tecnológica já em 2006 e um NIT desde 2007, sua política de inovação 

não foi intensificada o suficiente para fortalecer a cultura de proteção da PI, de transferência 

de tecnologia (TT) e a aproximação da Universidade com o setor industrial. O presente estudo 

teve como objetivo mapear e propor estratégias para intensificar a proteção da Propriedade 

Intelectual e a Transferência de Tecnologia (PI&TT) na UFRB. Dessa forma, fez-se um 

levantamento bibliográfico para identificar estratégias já utilizadas por outras instituições, 

uma pesquisa documental para identificar as estratégias adotadas pela UFRB para consolidar 

sua política de inovação, um levantamento de sua produção científica e tecnológica para 

elaborar indicadores dessa produção e identificar seu potencial em Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação e, por fim, a aplicação de entrevistas semiestruturadas com 

gestores da UFRB para analisar a percepção desses gestores sobre a política de inovação da 

Universidade. Verificou-se que a UFRB tem uma produção cientificar de 407 publicações 

(entre 2006 e 2012) e uma produção tecnológica de 11 patentes depositadas no Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial nesse período. Sobre sua política de inovação, a UFRB 

tenta estabelecê-la desde 2006, mas vem encontrando problemas para sua intensificação 

como, por exemplo, a falta de recursos humanos capacitados, a dificuldade de inserir uma 

cultura de proteção dos direitos de PI entre os acadêmicos e o distanciamento com o setor 

empresarial. Considerando que o número de projetos contemplados pelo Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBITI) 

chegou a 56 e as defesas de dissertações e teses atingiu o número de 252 apresentações, a 

UFRB tem uma produtividade científica que não tem sido protegida por direitos de PI e 

poderia ter resultado em muitos produtos, processos ou serviços com potencial inovador. Em, 

2014, apesar da criação da Coordenação de Criação e Inovação (CINOVA), adicionalmente é 

preciso adotar outras estratégias para fortalecer a política de inovação na Universidade como: 

a criação de uma Comissão de PI&TT; ampliação do quadro de servidores e; ações para 

intensificar a cultura de PI&TT entre os acadêmicos e empresas; a inclusão, na graduação e na 

pós-graduação, de discussões sobre direitos de PI e;  acompanhamento dos projetos com 

potencial inovador. 

Palavras-chave: Propriedade Intelectual; Transferência de Tecnologia; Política de inovação. 



 
 

ABSTRACT 

 

The Law of Technological Innovation established the obligation of Institutions of Science and 

Technology (ICTs) has a Center for Technological Innovation (NIT) to manage its innovation 

policy. The creation of NITs resulted in the growth of the number of requests for protection of 

Intellectual Property (IP) derived from Brazilian universities. The Federal University of 

Reconcavo of Bahia (UFRB), despite having existed Coordination of Science and 

Technological Innovation in 2006 and an NIT since 2007, its innovation policy was not 

enhanced enough to strengthen the culture of IP protection in technology transfer (TT) and the 

approach the University with the industrial sector. This study aimed to map and proposes 

strategies to enhance the protection of Intellectual Property and Technology Transfer (IP&TT) 

in UFRB. Thus, we carried out a literature survey to identify strategies already used by other 

institutions, desk research to identify the strategies adopted by UFRB to consolidate its 

innovation policy, a survey of scientific and technological production to develop indicators 

that production and identify their potential in Research, Development and Innovation, and 

finally, the application of semi-structured interviews with managers UFRB to analyze the 

perception of these managers on innovation policy of the University. It was found that the 

UFRB scientificize has a production of 407 publications (between 2006 and 2012) and a 

technological production of 11 patents in the National Institute of Industrial Property that 

period. On its policy of innovation, UFRB tries to establish it since 2006, but has trouble 

finding its intensification as, for example, lack of trained human resources, the difficulty of 

inserting a culture of protection of IP rights among academics and the gap with the business 

sector. Whereas the number of projects covered by the Scholarship Program Started in 

Technological Development and Innovation (PIBITI) reached 56 and the defenses of 

dissertations and theses reached the number of 252 performances, UFRB has a scientific 

productivity that has not been protected by IP rights and could have resulted in many 

products, processes or services with innovative potential. In 2014, despite the creation of the 

Coordination of Creation and Innovation (CINOVA), is additionally necessary to adopt other 

strategies to strengthen innovation policy at the University such as the creation of a 

Commission of IP&TT; expansion in the number of servers and; actions to enhance the 

culture of IP&TT between academics and businesses; the inclusion, at undergraduate and 

postgraduate, discussions on IP rights and; monitoring of projects with innovative potential. 

 

Keywords: Intellectual Property; Technology Transfer; Innovation policy 
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1. INTRODUÇÃO 

A Propriedade Intelectual (PI), caracterizada como criação do intelecto humano, 

quando protegida, pode trazer impactos econômicos positivos para a sociedade, contribuindo 

para o seu desenvolvimento. Assim, países, regiões, estados, municípios ou organizações 

estão direcionados para estimular a proteção do conhecimento e a sua transferência para o 

setor produtivo, a fim de fortalecer seus sistemas de inovação. Esse sistema geralmente se 

concretiza pela interação entre o governo, a indústria e Instituições Científicas e Tecnológicas 

(ICTs), principalmente as universidades. Como resultado dessa aproximação se verifica o 

crescimento da participação acadêmica na proteção da PI e no licenciamento de tecnologias 

provindas, principalmente, de projetos de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Porém, a 

relação entre essas três instituições no Brasil ainda é incipiente e, por isso, ganhou, nos 

últimos anos, maior atenção, passando a ser intensificada por políticas governamentais de 

incentivo a Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). 

Com o fortalecimento do conceito de universidade empreendedora/inovadora e o 

reconhecimento da importância dessa instituição para o desenvolvimento econômico e 

tecnológico, os direitos de PI passaram a ter maior atenção das autoridades governamentais e 

da própria academia, de forma que, uma das ações do governo brasileiro para estimular o 

desenvolvimento do país foi a publicação da Lei de Inovação Tecnológica (LIT) nº. 

10.973/2004 e sua regulamentação pelo Decreto nº 5.563/2005. 

A LIT dispõe, principalmente, sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo, tendo como principal objetivo a autonomia tecnológica e 

o desenvolvimento industrial do país e estabelece, especialmente para as ICTs, a 

obrigatoriedade da criação de Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) próprio ou em 

associação com outras Instituições, para gerir sua política de inovação, principalmente na 

proteção dos direitos de PI e na Transferência de Tecnologias (TT) para gerar inovações 

(BRASIL, 2004). 

Posterior à LIT, os NITs passaram a ser criados nas universidades, deparando-se com 

diversas barreiras, dentre as quais se destacam: a falta de uma política de inovação; a 

dificuldade de fortalecer a cultura de proteção dos direitos de PI e; a falta de profissionais 

qualificados para atuarem nos Núcleos. Esses são, atualmente, os principais entraves da 

consolidação dos NITse do cumprimento das competências estabelecidas pela Lei. 

Mas, com todas as dificuldades, os NITs já se tornaram o principal órgão das 

universidades brasileiras nas atividades de gestão da inovação, incentivando o 
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desenvolvimento científico e tecnológico e identificando parcerias estratégicas para 

transformar sua PI em instrumentos impactantes e determinantes na melhoria das condições 

de vida da sociedade. 

Na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) – universidade criada em 

2005, com sede em Cruz das Almas e campi em outras cinco cidades do Recôncavo da Bahia 

– também não foi diferente. Seu NIT, criado em 2007 e recentemente transformado na 

Coordenação de Criação e Inovação (CINOVA), ainda não conseguiu emplacar uma política 

de inovação na universidade, de forma que a PI, a TT e a aproximação com setor industrial 

são incipientes. 

A presente pesquisa se alicerça na importância do mapeamento e elaboração de 

estratégias para intensificar a proteção dos direitos de PI e a TT nas universidades, 

especialmente na UFRB, para que o principal órgão da Instituição, responsável pela sua 

política de inovação, a Coordenação de Criação e Inovação (CINOVA), possa se consolidar 

com uma estrutura e competências suficientes para gerir essa política e contribuir para que a 

Universidade crie uma cultura empreendedora e inovadora. Nessa perspectiva, o problema a 

que se submeteu essa pesquisa esteve em responder a seguinte pergunta: ―Que estratégias 

podem ser utilizadas para aprimorar a proteção da propriedade intelectual e a transferência de 

tecnologia na UFRB?‖. 

A identificação dessas estratégias é importante para a Universidade utilizar 

mecanismos adequados de gestão do conhecimento e possibilitar a transformação do 

conhecimento em produtos, processos ou serviços que, além de fortalecer o desenvolvimento 

econômico e tecnológico, tanto no cenário local como regional e nacional, possa contribuir 

para melhorar a qualidade de vida das pessoas. 

A estratégia utilizada para concretização do estudo caracteriza-se quanto ao método, 

como estudo de caso, quanto à sua abordagem, como pesquisa qualitativa e quanto ao objeto, 

como pesquisa exploratória e descritiva. Para a obtenção dos dados foram utilizadas as 

seguintes fontes de evidência: 

a) pesquisa de campo empregando a técnica da entrevista semiestruturada, orientada por 

um roteiro de questões semiabertas, realizadas individualmente com três gestores 

envolvidos diretamente com a política de inovação da UFRB; 

b) pesquisa documental realizada a partir de documentos (portarias, resoluções, relatórios 

de gestão etc.) da UFRB, relatórios de gestão da CINOVA, de outros documentos de 

organizações como o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) como o 

Formulário para Informações sobre a Política de Propriedade Intelectual das 
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Instituições Científicas e Tecnológicas do Brasil (FORMICT); 

c) pesquisa bibliográfica por meio da busca em bases de dados científicas, públicas e 

privadas como SciELO, Google Scholar, Periódicos CAPES, Plataforma ISI, Science 

Direct, IBICT e Google, utilizando palavras-chave relacionadas ao tema da pesquisa e 

também livros, revistas científicas dentre outros e; 

d) levantamento de dados nas bases Scopus e Web of Science para a produção científica 

e, na base online de patentes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), na 

CINOVA e documentos da UFRB para a pesquisa tecnológica.  

A análise da produtividade científica e tecnológica representa uma fonte de 

informação rica para a gestão da política de Ciência e Tecnologia (C&T) (BRAMBILLA e 

STUMPF, 2012) e contribui significativamente para o mapeamento de estratégias de proteção 

da PI&TT. Ademais, segundo Garcia e Torkomian (2009), a gestão de uma política de 

inovação está ligada à atividade de pesquisa que resulta em novos conhecimentos, que podem 

se transformar em novas tecnologias comercializáveis. Assim, os resultados e discussões 

foram baseados nos elementos apreendidos da análise de conteúdo da transcrição das 

entrevistas e da análise documental, do levantamento da produção científica e tecnológica da 

UFRB e da revisão do estado da arte. 

No presente trabalho, a discussão está estruturada em cinco seções: esta introdução, 

que faz uma breve apresentação do objeto de investigação dessa pesquisa, bem como a 

importância do estudo e as motivações do trabalho; o referencial teórico; a metodologia, que 

apresenta as fontes de evidências até os mecanismos de análise e interpretação dos dados; os 

resultados e discussões onde são discutidos os indicadores de produção científica e 

tecnológica da UFRB, a política de inovação da UFRB estabelecida em documentos oficiais e 

na perspectiva dos gestores envolvidos com a PI e a TT, uma proposta de estratégias para 

aperfeiçoar a proteção da PI e a transferência de tecnologia na UFRB e; as considerações 

finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Marco Legal de Inovação no Brasil 

2.1.1 a Lei 10.973/2004 

A Lei de Inovação Tecnológica – LIT (Lei 10.973, de 4 de dezembro de 2004), cujo 

objetivo é ―estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica 

no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao 

desenvolvimento industrial do país‖ (BRASIL, 2004), foi proposta a partir dos debates 

coordenados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e da Academia 

Brasileira de Ciência, discutindo o papel do conhecimento e da inovação na aceleração do 

desenvolvimento social e econômico do país, culminando na elaboração do ―Livro Verde – 

Ciência, Tecnologia e Inovação: desafios para a sociedade brasileira‖ (VIEIRA, 2008). 

Na perspectiva de Matias-Pereira e Kruglianskas (2005) a Lei de Inovação permite 

que ICTs e empresas consigam elevar o nível de parcerias entre elas, para estimular o 

processo de inovação e romper com o ciclo da dependência tecnológica do Brasil. Segundo os 

autores, a LIT possibilita às ICTs ―autorizações para a incubação de empresas no espaço 

público e a possibilidade de compartilhamento de infraestrutura, equipamentos e recursos 

humanos, públicos e privados, para o desenvolvimento tecnológico e a geração de processos e 

produtos inovadores‖ (MATIAS-PEREIRA e KRUGLIANSKAS, 2005, p.10). os 

pressupostos estabelecidos pela LIT se direcionam a incentivar a inovação tecnológica e 

reconhecem a importância de transformar C&T e P&D em novos produtos e processos ou 

melhorar o que já existe para alavancar a promoção de produtos inovadores no mercado 

nacional e internacional. Porém, também ressaltam que algumas questões complexas não 

foram tratadas pela LIT, como a criação de mecanismos para facilitar a conexão com as 

políticas industrial e tecnológica e também a não existência de flexibilidade de gestão das 

instituições de pesquisa. 

Lotufo (2009, p. 52) ressalta que: 

A Lei de Inovação é a primeira lei que trata do relacionamento ICT–Empresa. Não 

que anteriormente este relacionamento fosse vedado, mas a Lei veio a legitimar e 

traçar as primeiras diretrizes para viabilizar a interação ICT–Empresa, 

principalmente nas instituições federais, aumentando a autonomia destas instituições 

para estabelecerem regras e políticas internas para a regulação e a formalização 

destes relacionamentos. A Lei traz para a instituição o papel principal deste 

relacionamento, reconhecendo que as fundações de apoio são necessárias, mas 

apenas como atores administrativos da interação das ICTs com a sociedade. 

 

Conforme Barbosa (2011), são cinco os grandes grupos de normas compreendidos 

pela LIT: a constituição de ambiente propício às parcerias estratégicas entre as universidades, 
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institutos tecnológicos e empresas; estímulo à participação de ICTs no processo de inovação; 

normas de estímulo ao pesquisador-criador; incentivo à inovação na empresa e; apropriação 

de tecnologia. Segundo o autor, esse conjunto de normas tem como objetivo propiciar uma 

cooperação entre os atores do processo de inovação (aproximação ICT-Empresas) por meio 

de ações de incentivo ao trabalho criativo dos pesquisadores, ao envolvimento de empresas 

nacionais em projetos de pesquisa e desenvolvimento, à apropriação de tecnologias e a sua 

transferência ou licenciamento para o setor produtivo. 

Apesar dos esforços para intensificar a inovação no país a partir da LIT, Machado 

(2013) sublinha que esta lei foi criada mediante um papel de destaque do Brasil no cenário 

internacional de Ciência e Tecnologia (C&T), porém, não havia conseguido progredir no 

número de depósitos de patentes desenvolvidas por residentes no país. 

2.1.2 A Lei 11.196/2005 

Associados à lei de Inovação, outras legislações compreendem o estatuto legal de 

inovação no Brasil, como a lei de incentivos fiscais, Lei 11.196 de 2005 - conhecida como Lei 

do Bem – e uma série de normas subsidiarias (BARBOSA, 2011). A Lei do Bem é 

caracterizada como o principal instrumento legal de apoio à inovação empresarial, 

alavancando, com sua utilização, os gastos de P&D pelo setor empresarial. 

Segundo Siqueira (2011), os investimentos em P&D realizados no Brasil, 

principalmente pelo setor empresarial, ainda são pequenos quando comparados aos países 

desenvolvidos como os Estados Unidos e a Suécia ou até mesmo países em desenvolvimento, 

como a China, Coréia do Sul e Taiwan. Tal perspectiva ressalta a necessidade de ampliar os 

incentivos fiscais para promover a pesquisa e desenvolvimento nas empresas nacionais. No 

caso do Brasil, esses benefícios são estabelecidos pela Lei do Bem.  

Também de acordo com Siqueira (2011), a lei procura enfatizar que os benefícios 

fiscais se destinam a empresas que investem em pesquisa e desenvolvimento de inovações 

tecnológicas, abrangendo outras ações relacionadas à execução de projetos de PD&I:  

Os benefícios fiscais da Lei são para a pesquisa tecnológica e para desenvolver, 

conceber, gerar, criar, um novo produto ou processo de fabricação, assim como 

para agregar, acrescentar, reunir novas funcionalidades ou características a 

produto ou processo já existente, assim como a atividade de Tecnologia Industrial 

Básica (TIB) e serviços de apoio técnicos indispensáveis a implantação e à 

manutenção das instalações ou dos equipamentos destinados, exclusivamente, à 

execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica, bem 

como a capacitação de recursos humanos a eles dedicados. (SIQUEIRA, 2011, p. 

656-657, grifo do autor). 

 

Dentre as atividades de inovação apoiadas pela Lei do Bem estão: a construção de 

instalações voltadas à pesquisa, cooperação com ICTs e outras empresas para 
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desenvolvimento de P&D, proteção de propriedade intelectual, contratação de pesquisadores 

etc. (CALZOLAIO e DATHEIN, 2012). Porém, de acordo com o Sistema Indústria - CNI, 

SESI, SENAI e IEL (2011), o número de empresas que utilizam os incentivos da Lei do Bem 

ainda é pequeno, sendo que, conforme Sacramento (2012), apenas 875 empresas se 

beneficiaram da lei em 2010, devido ao pouco conhecimento e a restrição apenas as empresas 

que se enquadram no regime de tributação de lucro real
1
. 

2.1.3 A Lei 12.349/2010 

Acrescenta-se também ao marco legal de inovação, a Lei 12.349 de 2010 que 

regulariza o ―uso de mecanismos do poder de compras do Estado para os propósitos do 

desenvolvimento, especialmente tecnológico‖ (BARBOSA, 2011, p. 5).  

Esta Lei altera a finalidade da licitação contida na Lei 8.666/90, ao garantir o 

principio da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, 

acrescentado a promoção do desenvolvimento nacional sustentável (SAMPAIO, 2011), 

atendendo ao principio fundamental do desenvolvimento, estabelecido na própria 

Constituição Federal (BARBOSA, 2011).  

A utilização de compras públicas se caracteriza como o mais importante de todos os 

incentivos à inovação, tendo como vertente principal o desenvolvimento nacional 

(BARBOSA, 2011). O autor ressalta que uma reorientação nas políticas de aquisição dos 

governos pode torná-los grandes motores de inovação. Assim, no que tange a lei que regula as 

compras públicas no Brasil, uma de suas vertentes principais deve ser o desenvolvimento 

econômico e tecnológico nacional, promovendo o mercado interno através das licitações 

públicas (BARBOSA, 2011).  

2.2 Propriedade Intelectual 

 O Sistema Internacional de Propriedade Intelectual foi criado com a assinatura da 

Convenção da União de Paris (CUP) para a proteção internacional da propriedade industrial 

em 1883, a qual o Brasil e outros 17 países já faziam parte. A CUP passou por várias revisões 

durante o século XX, sendo que sua revisão mais recente ocorreu em 14 de julho de 1967, em 

Estocolmo. 

                                                           
1
 De acordo com o art. 247 do Decreto nº 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do imposto de Renda - 

RIR/1999), o lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou 

compensações prescritas ou autorizadas pela legislação fiscal. A determinação do lucro real será precedida da 

apuração do lucro líquido de cada período de apuração com observância das leis comerciais (BRASIL, 1999). 
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Atualmente, a World Intellectual Property Organization (WIPO), conhecida em 

português como Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) é uma organização 

internacional que tem como missão lidar com o desenvolvimento do sistema equilibrado 

internacional de Propriedade Intelectual (PI), contando em 2014 com 187 países membros 

(WIPO, 2014). De acordo com Barbosa (2002 e 2003), a OMPI foi constituída em 1967 como 

órgão autônomo dentro do sistema das Nações Unidas. O autor ressalta que a OMPI engloba 

as Uniões de Paris e de Berna, a União para a Proteção das Obtenções Vegetais e a 

administração de uma série de outros tratados. 

A Convenção da OMPI define PI como os direitos relativos às obras literárias, 

artísticas e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas 

executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os 

domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, 

às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e 

denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos 

inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e artístico. 

Conforme Barbosa (2003), a noção de PI pode ser entendida como de um capítulo do 

Direito, internacionalizado, que compreende o campo da Propriedade Industrial, os Direitos 

Autorais e outros direitos sobre bens imateriais de vários gêneros. Bocchino et. al. (2010) 

ressaltam que a PI se refere ao conjunto de direitos imateriais que incidem sobre o intelecto 

humano e que são possuidores de valor econômico. Destacam que a proteção desses direitos 

tem por finalidade respeitar a autoria e incentivar a divulgação da ideia. Dessa forma, a PI se 

caracteriza como um instrumento essencial na proteção do conhecimento e para sua 

transformação em benefícios sociais. 

No Brasil, a PI comumente é dividida em três grandes grupos: direito autoral; 

propriedade industrial e; proteção sui generis, como mostra a Figura 1. 
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Figura 1: Modalidades de direitos de propriedade intelectual 

  
Fonte: Jungmann e Bonetti (2010) 

 

Segundo Pimentel (2010), dentre as leis que regulam a PI no Brasil, são destacadas 

as Leis nº 9.279/1996, da propriedade industrial, Lei nº 9.456/1997, das cultivares, Lei nº 

9.609/1998, do programa de computador, Lei nº 9.610/1998, dos direitos autorais, Lei de nº 

10.603/2002, da proteção de informações, resultados de testes e dados não divulgados de 

produtos farmacêuticos de uso veterinário, fertilizantes e agrotóxicos, e pela Lei nº 

11.484/2007, da TV digital, que também trata da proteção das criações de semicondutores ou 

topografias de circuito integrado. 

Os diversos ramos da PI são apresentados resumidamente nos subtópicos a seguir. 

2.2.1 Direito Autoral 

O direito autoral é considerado uma espécie do gênero PI e tem como objetivo 

―resguardar a subjetividade do vínculo do criador com sua obra, bem como possibilitar-lhe a 

obtenção de frutos econômicos derivados da exploração comercial da mesma‖ (MENEZES, 

2007, p. 19). A autora ressalta que o direito autoral se refere a um conjunto de direitos 

resultante das concepções da inteligência materializadas sob a forma do exercício da 

criatividade artística, científica ou literária. Para Martins Filho (1998) o direito autoral lida 

com a imaterialidade e está presente nas produções artísticas, culturais, científicas etc. 

Chaves (1987) destaca que a primeira regulamentação jurídica dos direitos de autor 

se deu na Inglaterra em 1710 com a lei chamada de Copyright Act. Segundo o autor, a lei 
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tinha como principal objetivo estimular a ciência e garantir o direito de propriedade e 

exclusividade de reprodução de suas obras. 

 O grande marco internacional do Direito de Autor se deu em 1886 com a realização 

da Convenção de Berna, na Suíça. Nesse momento, ―diversas nações estabeleciam ali 

diretrizes de aplicação das normas autorais em seus ordenamentos jurídicos, comprometendo-

se a refletir em suas legislações nacionais, as garantias de proteção aos autores naquele 

momento pactuada‖ (MENEZES, 2007, p. 24). 

No Brasil, direitos de autor passaram a ser regulamentados a partir de 1891, por meio 

da Constituição Federal republicana, garantindo aos autores o direito de exclusividade de 

reprodução de suas obras (MENEZES, 2007). 

Atualmente, a garantia dos direitos de autor no Brasil é prevista na Constituição 

Federal de 1988, no seu Art. 5º, inciso XXVII, estabelecendo que: ―aos autores pertence o 

direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos 

herdeiros pelo tempo que a lei fixar‖ (BRASIL, 1988, p. 5). De acordo com Pimenta (2004), o 

fundamento jurídico constitucional dos direitos de autor baseia-se no interesse de proteger a 

obra intelectual como forma de respeito ao autor. 

Menezes (2007, p. 21) ressalta que o direito de autor assume o 

[…] importante papel jurídico de proteger o belo e o sensível, o plástico e 

esteticamente materializados em obras recheadas de personalismo e sensações, de 

estados de espírito e de vivencias pessoais profundas, capazes de suscitar em seus 

interlocutores, reações de identificação, de contemplação e de análises sensoriais 

reflexivas. 

 

Além da Constituição Federal, os Direitos Autorais no Brasil são regulamentados 

pela Lei 9.610 de 4 de fevereiro de 1998, estabelecendo como objetivo principal regular os 

direitos de autor e os direitos que lhe são conexos (BRASIL, 1998a). 

De acordo com esta lei, são entendidas como obras de direito autoral passiveis de 

proteção, as obras intelectuais de ―criações do espírito‖, expressas por qualquer meio ou 

fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro, 

tais como: a) textos de obras literárias, artísticas ou científicas; b) conferências, alocuções, 

sermões e outras obras da mesma natureza; c) obras dramáticas e dramático-musicais; d) 

obras coreográficas e pantomímicas, cuja execução cênica se fixe por escrito ou por outra 

qualquer forma; e) composições musicais, tenham ou não letra; f) obras audiovisuais, 

sonorizadas ou não, inclusive as cinematográficas; g) obras fotográficas e as produzidas por 

qualquer processo análogo ao da fotografia; h) obras de desenho, pintura, gravura, escultura, 

litografia e arte cinética; i) ilustrações, cartas geográficas e outras obras da mesma natureza; j) 
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os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, 

arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência; adaptações, traduções e outras transformações 

de obras originais, apresentadas como criação intelectual nova; programas de computador; 

coletâneas ou compilações, antologias, enciclopédias, dicionários, bases de dados e outras 

obras, que, por sua seleção, organização ou disposição de seu conteúdo, constitua uma criação 

intelectual (BRASIL, 1998a).  

Ressalta-se que, apesar dos programas de computador já serem protegidos pela Lei 

de Direitos Autorais, existe também uma legislação específica que os protege, a Lei nº 9.609, 

de 19 de fevereiro de 1998, conhecida como a Lei do Software (BRASIL, 1998b). 

A Lei de Direitos Autorais esclarece no seu Art. 8º o que não é objeto de proteção 

como direitos autorais, citando, dentre eles: as ideias, procedimentos normativos, sistemas, 

métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais; os esquemas, planos ou regras para 

realizar atos mentais, jogos ou negócios; os formulários em branco para serem preenchidos 

por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; os textos de tratados ou 

convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais; as 

informações de uso comum tais como calendários, agendas, cadastros ou legendas; os nomes 

e títulos isolados; o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras 

(BRASIL, 1998a). 

As obras intelectuais protegidas por direitos autorais não dependem de registro e 

gozam de proteção a partir do momento em que são criadas (BRASI, 1998a). Porém, a lei 

faculta ao autor registrar suas obras conforme sua natureza, na Biblioteca Nacional, na Escola 

de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Agência 

Nacional do Cinema, no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura ou no instituto 

Nacional de Propriedade Industrial. O Quadro 1 destaca algumas obras de direito autoral e 

instituições responsáveis pelo registro. 
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Quadro 1: Onde Registrar Criações de Direito Autoral 

Criações Instituições responsáveis pelo registro 

Livros e textos Fundação Biblioteca Nacional 

Disponível em: <www.bn.br>. 

Filmes Agência Nacional do Cinema 

Disponível em: <www.ancine.gov.br> 

Obras artísticas Escola de Belas Artes 

Disponível em: <www.eba.ufrj.br> 

Partituras de música Escola de Música 

Disponível em: <www.musica.ufrj.br>. 

Fundação Biblioteca Nacional 

Disponível em: <www.bn.br> 

Plantas arquitetônicas/projetos Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura – Unidade da Federação 

(CREA-UF) 

Disponível em: <www.confea.org.br> 

Programas de computador Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

Disponível em: <www.inpi.gov.br> 

Fonte: Jungmann e Bonetti (2010). 

 

 Sobre o tempo de proteção das obras de direito autoral, a lei estabelece o prazo de 70 

anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento do autor, sendo que, 

após sua morte, os direitos são transmitidos aos seus sucessores (BRASIL, 1998a). 

Também de acordo com a Lei 9.610/98, o direito autoral abrange dois tipos de direito: 

a) Direitos morais, que realçam o vínculo do autor com sua obra. Assim, o criador da 

obra nunca pode ser separado do que ele cria; 

b) Direitos patrimoniais, que permitem ao autor a possibilidade de ceder ou licenciar a 

obra, definitiva ou temporariamente, podendo explorá-la economicamente como 

desejar. 

 Segundo o Art. 24 da Lei de direitos autorais, os direitos morais do autor são os: de 

reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra; de ter seu nome, pseudônimo ou sinal 

convencional indicado ou anunciado na utilização de sua obra; de conservar a obra inédita; de 

assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, 

de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, em sua reputação ou honra; de modificar 

a obra, antes ou depois de utilizada; de retirar de circulação a obra ou de suspender qualquer 

forma de utilização já autorizada, quando a circulação ou utilização implicarem afronta à sua 

reputação e imagem; de ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se encontre 

legitimamente em poder de outrem, para o fim de, por meio de processo fotográfico ou 

assemelhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de forma que cause o menor 

inconveniente possível a seu detentor, que, em todo caso, será indenizado de qualquer dano ou 

prejuízo que lhe seja causado (BRASIL, 1998a). 
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Já os direitos patrimoniais são definidos no Art. 28 como o direito exclusivo de 

utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística ou científica, enquanto que o Art. 29 dispõe 

sobre os atos que os autores podem disponibilizar ou proibir, tais como: a reprodução parcial 

ou integral das obras; sua edição, adaptação, arranjo musical e quaisquer outras 

transformações; a tradução para qualquer idioma; a inclusão em fonograma ou produção 

audiovisual; a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com 

terceiros para uso ou exploração da obra; a distribuição para oferta de obras ou produções 

mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário 

realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente 

determinados por quem formula a demanda e, nos casos em que o acesso às obras ou 

produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário; a utilização, 

direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica; a inclusão em base de dados, o 

armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do 

gênero e; quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser 

inventadas (BRASIL, 1998a). 

2.2.1.1 Direitos Conexos 

Os direitos conexos são vinculados aos direitos de autor e não afetam as garantias 

asseguradas à proteção de suas obras, se referindo à proteção para artistas intérpretes ou 

executantes, produtores fonográficos e empresas de radiodifusão, em decorrência de 

interpretação, execução, gravação ou veiculação de criações. A duração dos direitos conexos é 

de 70 anos contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à fixação, para os 

fonogramas; à transmissão, para as emissões das empresas de radiodifusão; e à execução e 

representação pública, para os demais casos (BRASIL, 1998a). 

De acordo com o Art. 90 da Lei de Direitos Autorais, aos artistas intérpretes ou 

executantes, são garantidos o direito exclusivo de autorizar ou proibir a: fixação de suas 

interpretações ou execuções; reprodução, execução pública e locação das suas interpretações 

ou execuções fixadas; radiodifusão das suas interpretações ou execuções, fixadas ou não; 

colocação à disposição do público de suas interpretações ou execuções, de maneira que 

qualquer pessoa a elas possa ter acesso, no tempo e no lugar que individualmente escolherem 

e; qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações ou execuções (BRASIL, 

1998a). 

Aos produtores de fonogramas, são garantidos no Art. 93 da lei de direitos autorais, o 

direito exclusivo de autorizar ou proibir: a reprodução direta ou indireta, total ou parcial; a 
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distribuição por meio da venda ou locação de exemplares da reprodução; a comunicação ao 

público por meio da execução pública, inclusive pela radiodifusão e; quaisquer outras 

modalidades de utilização, existentes ou que venham a ser inventadas (BRASIL, 1998a). 

Já as Empresas de Radiodifusão tem estabelecido no Art. 95, o direito exclusivo de 

autorizar ou proibir a retransmissão, fixação e reprodução de suas emissões, bem como a 

comunicação ao público, pela televisão, em locais de frequência coletiva, sem prejuízo dos 

direitos dos titulares de bens intelectuais incluídos na programação (BRASIL, 1998a). 

2.2.1.2 Programa de Computador 

O programa de computador é definido como um conjunto organizado de instruções 

em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de 

emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, 

instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-

los funcionar de modo e para fins determinados (BRASIL, 1998b). 

Apesar de já ser protegido pela lei de direitos autorais, há uma legislação específica 

para tratar da proteção do programa de computador, a Lei do Software (Lei 9.609 de 19 de 

fevereiro de 1998). Nesta lei, fica estabelecido como tempo de proteção dos direitos relativos 

a programa de computador o prazo de 50 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano 

subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação. Além dos direito já 

estabelecidos pela lei de direitos autores, se acrescenta o direito exclusivo de autorizar ou 

proibir o aluguel comercial, não sendo esse direito extingue pela venda, licença ou outra 

forma de transferência da cópia do programa (BRASIL, 1998b).  

Os programas de computador poderão ser registrados junto ao INPI, a critério do 

titular. Dentre as vantagens na proteção jurídica do programa de computador, é possível citar:  

Presunção de autoria daquele que efetuou o registro; Impedimento de que os 

concorrentes utilizem ou desenvolvam softwares iguais ou similares; Obtenção de 

lucro com a transferência dos direitos a terceiros; Segurança jurídica em ações de 

abstenção de uso e indenização por perdas e danos contra concorrentes desleais; 

Garantia do uso e da exploração exclusivos pelo seu titular (BOCCHINO et. at., 

2010). 

2.2.2 Propriedade Industrial 

 De acordo com os Parágrafos 2º e 3º, Art.. 1º da Convenção de Paris (1883), a 

propriedade industrial é o conjunto de direitos relativos às patentes de invenção, aos modelos 

de utilidade, aos desenhos ou modelos industriais, às marcas de fábrica ou de comércio, às 

marcas de serviço, ao nome comercial e às indicações de procedência ou denominações de 

origem (Indicação Geográfica), bem como à repressão da concorrência desleal, aplicando-se 
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não só à indústria e ao comercio propriamente dito, mas também às indústrias agrícolas e 

extrativas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, 

tabaco em folha, frutas, animais, minérios, águas minerais, cervejas, flores, farinhas (CUP, 

1967). 

 Segundo Barbosa (2003, p. 23), a propriedade industrial é o ―segmento da PI que 

tradicionalmente afeta mais diretamente ao interesse da indústria de transformação e do 

comércio, tal como os direitos relativos a marcas e patentes‖. 

Além da CUP, existem outros instrumentos internacionais que tratam sobre PI, como 

bem ressalta Barbosa (2003, p. 167). 

Ainda no âmbito da Convenção, há uma série de tratados restritos: o citado acordo 

de Madri, de 1891, que prevê o registro Internacional de Marcas; no mesmo ano, o 

acordo de Indicações de Procedência, ainda em vigor no Brasil na sua revisão de 

1925; o acordo de Haia de Patentes de Desenho e Modelo Industrial; o acordo de 

Nice, de Classificação de Marcas; o acordo de Estrasburgo, de Classificação de 

Patentes; o Patent Cooperation Treaty de Washington, de 1970; o Tratado de Viena 

de Signos Tipográficos; e o Tratado de Praga para Depósito de Microorganismos. 

Fora da Convenção de Paris há outros tratados com características interessantes: o 

primeiro prevê o Registro de Descobertas Científicas, o segundo é a Convenção de 

1961 sobre Proteção de Cultivares, ou Variedades de Plantas (UPOV), com novas 

versões de 1978 e 1991; nota-se, ainda, o Tratado de Washington sobre Topografias 

de Circuitos Integrados, ainda não em vigor. 

O Brasil participa, ainda, de outros quatro tratados sobre propriedade industrial em 

vigor: dois acordos bilaterais (Panamá-Brasil e Uruguai-Brasil); Convenção 

Interamericana de 1911, de Buenos Aires, para Patentes de Desenhos e Modelos 

Industriais, e Convenção Interamericana de 1923, de Santiago do Chile, de Marcas e 

Nomes Industriais. 

 

 A primeira legislação brasileira relacionada à direitos de propriedade industrial no 

Brasil data, segundo Barbosa (2003), de 1809, se referindo a uma lei de patentes, Alvará de D. 

João VI, de 28 de abril de 1809, aplicável somente ao Estado do Brasil e o colocando como 

uma das quatro primeiras nações do mundo a ter uma legislação sobre o tema. Conforme o 

autor, o objetivo do alvará era criar um sistema de incentivos ao desenvolvimento da 

tecnologia, através da concessão de patentes industriais. 

 A Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, conhecida como Lei de propriedade Industrial 

(LPI) é atualmente, o instrumento jurídico que regula os direitos e obrigações relativos à 

propriedade industrial. De acordo com esta lei, a proteção dos direitos, que tratados por ela, 

efetua-se mediante: Concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; Concessão 

de registro de desenho industrial; Concessão de registro de marca; Concessão de registro de 

indicações geográficas; Concessão de registro de topografia de circuito integrado; e Repressão 

à concorrência desleal (BRASIL, 1996). 

2.2.2.1 Patente 
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Uma patente, segundo Barbosa (2003, p. 295), ―é um direito, conferido pelo Estado, 

que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia‖. De acordo com 

Bocchino et. al. (2010, p. 19), ―a patente representa um título de propriedade temporário 

conferido como forma de estímulo à inovação e recompensa pelos custos de pesquisa 

realizados‖. Para a OMPI (2012, p. 2), ―Uma patente é um documento que descreve uma 

invenção e cria uma situação legal na qual a invenção pode ser explorada somente com a 

autorização do titular da patente‖. O INPI (2013, p. 3) destaca que uma patente permite que 

seu titular impeça ―que outras pessoas fabriquem, divulguem para venda, vendam ou 

importem um produto ou um processo baseado na invenção patenteada, sem a prévia e 

expressa autorização do titular‖. 

No Brasil, são identificados dois tipos de proteção por patentes: as patentes de 

invenção e as patentes de modelo de utilidade. Enquanto que a primeira tem vigência de 20 

anos contados a partir da data do depósito ou de 10 anos contados a partir da sua concessão, a 

segunda tem vigência de 15 anos a partir do depósito ou de 7 anos a partir da concessão 

(BRASIL, 1996). Uma invenção se refere a uma nova solução para um problema técnico 

específico (OMPI, 2010; JUNGMANN e BONETTI, 2010). 

De acordo a LPI, para se conceder uma patente de invenção, o invento deve atender 

aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial e, é patenteável como 

modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, 

que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria 

funcional no seu uso ou em sua fabricação (BRASIL, 1996). 

O órgão responsável pela análise dos pedidos de patentes depositados no Brasil é o 

INPI. Conforme o Art. 19 da LPI, pedido de patente conterá: requerimento; relatório 

descritivo; reivindicações; desenhos, se for o caso; resumo; e comprovante do pagamento da 

retribuição relativa ao depósito (BRASIL, 1996). 

A OMPI destaca diversas razões para se realizar o patenteamento de invenções e 

modelos de utilidade, citando-se: 

a) confere direitos exclusivos que normalmente permitem que o titular do direito 

utilize e explore a patente;  

b) permite o estabelecimento de uma forte posição no mercado, uma vez que 

concede ao titular direitos de impedir que outras pessoas utilizem comercialmente a 

sua invenção patenteada, reduzindo a concorrência e marcando posição no mercado;  

c) permite a maior rentabilidade do capital investido, pois, sob a proteção destes 

direitos exclusivos, o titular do direito pode comercializar, licenciar ou ceder a 

patente de modo a obter um retorno mais elevado sobre o investimento realizado;  

d) recompensa o inventor pela inovação, estimulando o desenvolvimento de novas 

invenções, sem que tenha os frutos de sua pesquisa usurpados por terceiros;  

e) garante uma imagem positiva para a sua empresa, pois as patentes são 

consideradas por investidores, acionistas e parceiros comerciais uma demonstração 
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do alto nível de conhecimentos técnicos, especialização e capacidade tecnológica da 

empresa. Desta forma, a empresa pode obter recursos financeiros, encontrar 

parceiros comerciais e aumentar seu valor de mercado;  

f) permite à sociedade o conhecimento de tecnologias que de outra forma estariam 

protegidas por segredo industrial, tornando-se, deste modo, uma importante fonte de 

difusão do conhecimento;  
g) estimula os concorrentes a buscarem inovações alternativas para um mesmo 

problema;  

h) facilita o monitoramento tecnológico e as atividades de pesquisa dos 

concorrentes, permitindo mapear os setores estratégicos de inovação;  

i) disponibiliza informação técnica bem antes de o produto estar no mercado;  

j) evita a duplicidade de pesquisa e desenvolvimento (OMPI, 2012, p. 5-6).  

 

O Brasil, apesar de adotar um sistema de patentes desde o início do século XIX, sua 

Lei de Patentes parece não ter estimulado a inovação da mesma forma que em outros países, 

uma vez que o número de depósito de patentes de brasileiros é pequeno quando comparado 

aos demais países (OMPI, 2012). A figura 2 mostra a disparidade do número de pedidos de 

patentes realizados por residentes e não-residentes no Brasil entre os anos 2000 e 2012. 

Figura 2: Pedidos de patente depositados no Brasil, ente 2000 e 2012 

 
Fonte: INPI (2014) 

 

 Caracterizada como um importante instrumento para alavancar o desenvolvimento 

socioeconômico do país, o governo brasileiro vem realizando nos últimos anos políticas e 

ações de fortalecimento do seu sistema de inovação. Dentre as ações, está a obrigatoriedade 

de criação de Núcleo de Inovação Tecnológica nas ICTs, de forma a gerir suas políticas 

institucionais de inovação, principalmente no que tange a proteção da PI de seus 

pesquisadores. 

2.2.2.2 Desenho Industrial 

O desenho industrial constitui o aspecto ornamental ou estético de um artigo e sua 

concepção pode ser constituído por elementos em três dimensões, tais como a forma ou a 

superfície de um artigo ou de características bidimensionais, tais como padrões, linhas ou cor 
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(OMPI, 2014). Na lei brasileira de propriedade industrial, o desenho industrial é definido no 

seu Art. 95 como ―forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de 

linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e 

original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial‖ 

(BRASIL, 1996). 

De acordo com Barbosa (2003), o Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de 

Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS) estabelece que os 

desenhos industriais devam ter algum tipo de proteção, seja por regime similar ao das 

patentes, seja por direito autoral ou, por formas mistas e cumulativas. No Brasil, o desenho 

industrial é protegido sob forma de registro e pode ser solicitado no INPI, garantindo direitos 

de exclusividade ao seu titular, por pelo menos 10 anos, podendo ser prorrogado por até 3 

períodos de 5 anos. (BRASIL, 1996; OMPI, 2012). Conforme o Art. 26.1 do Acordo TRIPS: 

O titular de um desenho industrial protegido terá o direito de impedir terceiros, sem 

sua autorização, de fazer, vender ou importar artigos que ostentem ou incorporem 

um desenho que constitua uma cópia, ou seja, substancialmente uma cópia, do 

desenho protegido, quando esses atos sejam realizados com fins comerciais (Acordo 

TRIPS, 1994, p. 8). 

 

Os desenhos industriais são aplicados a vários produtos industrializados como: jóias, 

calçados, relógios de pulso, objetos de uso doméstico, veículos, brinquedos, mobiliário, 

estamparias têxteis, dentre outros (OMPI, 2012).  

Para ter o registro de desenho industrial é preciso atender aos requisitos de novidade, 

originalidade, suscetibilidade de industrialização. O desenho industrial é considerado novo 

quando não existente no estado da técnica; original quando possui uma configuração visual 

distintiva em relação a outros objetos anteriores e; suscetível de industrialização quando 

atende ao requisito de utilidade industrial e não possui caráter puramente artístico (BRASIL, 

1996; BARBOSA, 2003). 

2.2.2.3 Marcas 

 As marcas existem desde a antiguidade (OMPI, 2010). De acordo com Barbosa 

(2003), estas são sinais distintivos aplicados a produtos fabricados, a mercadorias 

comercializadas, ou a serviços prestados, para a identificação do objeto a ser lançado no 

mercado. A marca tem sido considerada a modalidade de proteção da PI de maior relevância. 

Barbosa (2003) afirma que cada marca adquire um valor concorrencial preciso, que varia em 

função de fama, antiguidade, qualidade do produto ou serviço que representa, ou simples 

investimento em propaganda.  
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Juridicamente, a finalidade do registro de uma marca é proteger o investimento do 

empresário e garantir ao consumidor a capacidade de distinguir o bom e o mau produto 

(BARBOSA, 2003). Dessa forma, um signo protegido como marca deve ter duas 

características principais: o caráter distintivo e não ser enganosa (OMPI, 2012).  

 Conforme o Art. 123 da LPI, as marcas podem ser de três tipos: marca de produto ou 

serviço; de certificação e; coletivas. A primeira se usa para distinguir produto ou serviço de 

outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; a segunda atestar a conformidade de 

um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, especialmente 

quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada e; a terceira 

identifica produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade 

(BRASIL, 1996). 

 Conforme Jungmann e Bonetti (2010), as marcas também podem ser classificadas de 

acordo a sua forma de apresentação em nominativa, figurativa, mista e tridimensional. 

Segundo as autoras, as nominativas podem ser constituídas apenas por palavras e 

combinações de letras e algarismos, compondo inclusive siglas e neologismos, enquanto que 

as figurativas são compostas por desenhos, símbolos, imagens, grafismos e formas 

geométricas. As marcas figurativas se referem à própria forma do produto ou sua embalagem 

e podem conter elementos figurativos e nominativos e as mistas combinam elementos 

figurativos e nominativos. 

 O registro de uma marca é realizado no Brasil no INPI e garante ao titular seu uso 

exclusivo em todo o território nacional e lhe concede os direitos de ceder seu registro ou 

pedido de registro, licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação, sendo-

lhe assegurado um período de 10 anos, contados da data da concessão do registro, podendo 

ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos (BRASIL, 1996).  

2.2.2.4 Indicação Geográfica 

 O conceito de Indicação Geográfica (IG) pode variar de pais para pais, mas, de forma 

simplificada, se incluem às IGs: as Indicações de Procedência e; as Denominações de Origem 

(OMPI, 2014). 

 No Brasil, as IGs são protegidas no INPI e tem sua regulamentação estabelecida pela 

LPI. De acordo com esta lei, tanto a indicação de procedência quanto a denominação de 

origem constitui IG no País. As indicações de procedências são caracterizadas no Art. 177 da 

LPI como o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se 

tornou conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto 
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ou de prestação de determinado serviço. Já no Art. 178 da LPI, as denominações de origem 

são definidas como 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 e incluem fatores naturais e humanos (BRASIL, 1996). 

 Basicamente, a indicação de procedência tem como principal característica o valor 

intrínseco estabelecido a produto ou serviço com reputação atribuída a seu local de origem, 

enquanto que as denominações de origem são atribuídas a produtos que apresentam uma 

qualidade única em função principalmente dos recursos naturais e do saber fazer de seu local 

de produção. 

 As IGs são percebidas pelos consumidores como referências quanto à origem e à 

qualidade dos produtos (JUNGMANN e BONETTI, 2010). Segundo a OMPI (2012), dentre 

as repercussões positivas do registro das indicações geográficas, citam-se: aumento do valor 

agregado dos produtos; preservação das particularidades dos produtos; valorização das 

propriedades, aumento do turismo, do padrão tecnológico e da oferta de emprego na região 

onde uma IG é reconhecida, melhora na comercialização dos produtos, criação de vínculo de 

confiança com o consumidor etc. 

2.2.2.5 Segredo de Indústria e Concorrência Desleal 

 O segredo de indústria ou segredo de negócio é alvo de interesse em quase todo 

mundo e se refere a um conjunto de informações guardadas em sigilo, incorporadas ou não a 

um suporte físico, que representa vantagem competitiva para os que o possuem e o usam 

(SHERWOOD, 1992; BARBOSA, 2003). 

 Sherwood (1992) argumenta que mesmo quando não há uma legislação específica 

para proteger o segredo de indústria, este acaba sendo protegido por algum conceito legal 

geral, como, por exemplo, o de concorrência desleal. De acordo com Barbosa (2003), a lei de 

repressão à concorrência desleal tem como objetivo proteger a atividade empresarial na 

exploração da oportunidade de clientela. 

 Dentre os fatores que contribuem para ampliar a importância da proteção do segredo 

de indústria, se destacam: o rápido desenvolvimento de novas tecnologias, tornando menos 

viável o patenteamento, principalmente quando se refere a desenvolvimento incremental; o 

menor custo de se manter o segredo de indústria em trabalhos na sua primeira fase, 

desenvolvidos por empresas e inventores individuais como recursos financeiros limitados; o 

crescimento do risco de transferência não autorizada de segredos, devido ao aumento da 
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mobilidade de mão-de-obra entre países e; o avanço de dispositivos de espionagem que 

facilitam a coleta de informações (SHERWOOD, 1992). 

 De acordo Sherwood (1992), o segredo de indústria não requer um registro e se 

parece, em certos aspectos, como os direitos de autor de forma que a ação privada cria certos 

direitos que são apoiados pela lei pública. O autor ressalta ainda que o segredo industrial 

adquire certo grau de proteção pela sua própria criação. 

 No Brasil, o segredo de indústria é protegido pela LPI e, segundo Barbosa (2003), no 

Art. 195 dessa Lei, ao caracterizar ações criminosas de concorrência desleal, considera-se 

crime o ato de quem divulga, explora ou utiliza sem autorização, conhecimentos, informações 

ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços; ou 

divulga, explora ou utiliza-se sem autorização, de conhecimentos ou informações obtidas por 

meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude. Conforme o autor, se excluído dessa 

proteção os conhecimentos que são públicos ou evidentes para um técnico no assunto. 

2.2.3 Proteção Sui Generis 

 Os direitos Sui Generis são aqueles aplicados à proteção da PI que não se encaixam 

nos direitos de propriedade industrial ou do direito autoral (WILKINSON e CASTELLI, 2000 

apud CARVALHO, SALLES-FILHO e PAULINO, 2006). De acordo com Jungmann e 

Bonetti (2010), a proteção Sui Generis é caracterizada como um ramo da PI que envolve a 

topografia de circuito integrado, novas variedades de plantas, os conhecimentos tradicionais e 

o acesso ao patrimônio genético. 

Conforme Carvalho, Salles-Filho e Paulino (2006), ainda que algumas legislações 

nacionais, tal como nos EUA, reconheçam direitos de patentes para plantas, há problemas de 

natureza técnica, como a impossibilidade de uma reprodução exata de uma planta a partir de 

sua descrição. Os circuitos integrados, segundo os autores, também não apresentam elementos 

para a sua proteção como propriedade industrial ou direito autoral. Eles afirmam também que 

os conhecimentos tradicionais e o acesso ao patrimônio genético implica um grau de 

complexidade maior, sobretudo no que se refere aos titulares dos direitos, sem personalidade 

física ou jurídica. 

2.2.3.1 Topografia de Circuito Integrado 

 A topografia de circuitos integrados tem suas condições de proteção estabelecidas 

pela Lei 11.484, de 31 de maio de 2007. De acordo com os incisos I e II do Art. 26 dessa lei, o 

circuito integrado, também conhecidos com chips (JUNGMANN e BONETTI, 2010), é um 

produto, em forma final ou intermediária, com elementos dos quais pelo menos um seja ativo 
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e com algumas ou todas as interconexões integralmente formadas sobre uma peça de material 

ou em seu interior e cuja finalidade seja desempenhar uma função eletrônica, enquanto que a 

topografia de circuitos integrados se refere a uma série de imagens relacionadas, construídas 

ou codificadas sob qualquer meio ou forma que represente a configuração tridimensional das 

camadas que compõem um circuito integrado e na qual cada imagem represente, no todo ou 

em parte, a disposição geométrica ou arranjos da superfície do circuito integrado em qualquer 

estágio de sua concepção ou manufatura (BRASIL, 2007). 

 A proteção de topografias de circuitos integrados tem grande significado político-

econômico para o Brasil e uma importância estratégica nos estudos da PI tendo em vista que 

os setores de microeletrônica (circuitos integrados, topografia de semicondutores, programas 

de computador, etc.) são objeto de incentivo vertical ao desenvolvimento do país 

(PACANARO, 2010).  

São protegidos como topografia de circuitos integrados aqueles que sejam originais, 

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 (BRASIL, 2007; JUNGMANN e BONETTI, 2010). Ainda, conforme 

a Lei 11.484/2007, sua proteção depende de registro e pode ser solicitado no INPI, garantindo 

ao seu titular o direito exclusivo de explorá-la por um período de 10 anos contados da data do 

depósito ou da primeira exploração. 

2.2.3.2 Nova variedade de plantas 

 Em 1961 foi criada a União Internacional para a Protecção das Obtenções Vegetais 

(UPOV), Organismo Internacional destinado a assegurar a proteção de novas variedades de 

plantas. Porém, o Brasil só veio a fazer parte da UPOV a partir de 1999, aderindo ao tratado 

de 1978 dessa Organização. No entanto, esse tratado só passou a vigorar no país a partir de 28 

de abril de 1997, com a Lei 9.456/97 (Lei de Cultivares), atendendo ao disposto no Art. 27, 

item 3b) do Acordo TRIPs, o qual estabelece que os Países-Membros terão que proteger as 

variedades de plantas por patentes, por leis sui generis, ou pela combinação das duas 

modalidades (BARBOSA, 2003). 

 A Lei de Cultivares institui no Brasil o direito de Proteção de Cultivares. Esta 

proteção se dá mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar, considerado bem 

móvel e única forma de proteção de cultivares e de direito que poderá dificultar a livre 

utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação vegetativa 

(BRASIL, 1997). 
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Dois tipos de cultivares são considerados passíveis de proteção no Brasil: a nova 

cultivar ou a cultivar essencialmente derivada, de qualquer gênero ou espécie vegetal, ambas 

definidas pela Lei de Cultivares como:  

V - nova cultivar: a cultivar que não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais 

de doze meses em relação à data do pedido de proteção e que, observado o prazo de 

comercialização no Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o 

consentimento do obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e 

há mais de quatro anos para as demais espécies; 

[…] 

IX - cultivar essencialmente derivada: a essencialmente derivada de outra cultivar 

se, cumulativamente, for: 

a) predominantemente derivada da cultivar inicial ou de outra cultivar 

essencialmente derivada, sem perder a expressão das características essenciais que 

resultem do genótipo ou da combinação de genótipos da cultivar da qual derivou, 

exceto no que diz respeito às diferenças resultantes da derivação; 

b) claramente distinta da cultivar da qual derivou, por margem mínima de 

descritores, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão competente; 

c) não tenha sido oferecida à venda no Brasil há mais de doze meses em relação à 

data do pedido de proteção e que, observado o prazo de comercialização no Brasil, 

não tenha sido oferecida à venda em outros países, com o consentimento do 

obtentor, há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e há mais de quatro 

anos para as demais espécies (BRASIL, 1997). 

 

 O órgão responsável pela proteção desse tipo de PI é o Serviço Nacional de Proteção 

de Cultivares, ligado ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento, mantendo um 

Cadastro Nacional de Cultivares Protegida. De acordo com Barbosa (2003), o objetivo desse 

Cadastro Nacional é promover a inscrição prévia das cultivares (protegidas ou não), 

habilitando-as para a produção e comercialização de sementes e mudas no país. 

 São cinco os requisitos para a concessão de novas variedades de plantas: a 

distintividade, homogeneidade e estabilidade; a novidade; a utilidade e; uma denominação 

própria (BARBOSA, 2003). 

 Já o tempo de proteção de cultivar será de 15 anos, com exceção das videiras, árvores 

frutíferas, árvores florestais e árvores ornamentais, inclusive, em cada caso, o seu porta-

enxerto, para as quais a duração será de 18 anos e ambos os prazos vigorarão a partir da data 

da concessão do Certificado Provisório de Proteção, pelo prazo de quinze anos (BRASIL, 

1997). 

2.2.3.3 Conhecimentos Tradicionais 

A discussão sobre a necessidade de proteção da PI considerada como sendo de 

domínio público e, portanto, livre para qualquer um usar, é cada vez mais frequente e envolve 

principalmente os povos indígenas, comunidades locais e governos de países em 

desenvolvimento, de forma que esses autores estão rejeitando um status de "domínio público" 

aos conhecimentos tradicionais e às expressões culturais tradicionais (WIPO, 2012).  
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 De forma simplificada, o conhecimento tradicional é considerado como sendo a 

construção coletiva das experiências passadas de geração em geração, dentro de uma 

comunidade e, muitas vezes, faz parte de sua identidade cultural ou espiritual (MAIA et. al. 

2011; WIPO, 2012). Alguns exemplos são os conhecimentos da medicina tradicional, técnicas 

tradicionais de caça e conhecimento sobre os padrões de migração de animais ou a gestão da 

água (WIPO, 2012). Ainda de acordo a esta organização, as Expressões Culturais Tradicionais 

são entendidas como as formas em que a cultura tradicional é expressa, como por exemplo, as 

danças, músicas, artesanato, desenhos, cerimônias, contos e muitas outras expressões 

artísticas ou culturais. 

Caracterizado no Brasil como proteção sui generis, os conhecimentos tradicionais são 

regulados pelo Decreto nº 3.945/01 e o Decreto nº 4.946/03. De acordo com o Art. 3º do 

decreto 3.945, de 28 de setembro de 2001, compete ao Conselho de Gestão do Patrimônio 

Genético estabelecer, dentre outros, critérios para a criação de base de dados para o registro 

de informação sobre conhecimento tradicional associado, além de acompanhar, em 

articulação com órgãos federais, ou mediante convênio com outras instituições, as atividades 

de acesso e de remessa de amostra de componente do patrimônio genético e de acesso a 

conhecimento tradicional associado (BRASIL, 2001). 

De acordo com o decreto também compete ao Conselho deliberar sobre:  

b) autorização de acesso a conhecimento tradicional associado, mediante anuência 

prévia de seu titular; 

[…] 

d) autorização especial de acesso a conhecimento tradicional associado, com prazo 

de duração de até dois anos, renovável por iguais períodos, a instituição pública ou 

privada nacional que exerça atividade de pesquisa e desenvolvimento nas áreas 

biológicas e afins, e a universidade nacional, pública ou privada; 

e) credenciamento de instituição pública nacional de pesquisa e desenvolvimento, ou 

de instituição pública federal de gestão, para autorizar outra instituição nacional, 

pública ou privada, que exerça atividade de pesquisa e desenvolvimento nas áreas 

biológicas e afins, a acessar amostra de componente do patrimônio genético e de 

conhecimento tradicional associado, e bem assim a remeter amostra de componente 

do patrimônio genético para instituição nacional, pública ou privada, ou para 

instituição sediada no exterior (BRASIL, 2001). 

 

 A garantia da proteção dos conhecimentos tradicionais pelo sistema de PI pode ser 

abordada a partir de dois diferentes ângulos: na primeira abordagem, o sistema de PI é 

projetado para permitir que os titulares, se assim o desejar, possam adquirir e fazer valer os 

direitos de PI em seus conhecimentos tradicionais permitir-lhes evitar que terceiros façam 

usos indesejados, não autorizado ou inadequado; uma segunda abordagem tem por objetivo 

impedir as pessoas de fora da comunidade de adquirir direitos de propriedade intelectual sobre 

conhecimentos tradicionais (WIPO, 2012). 
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 No contexto apresentado, a proteção dos conhecimentos tradicionais pelo sistema de 

propriedade intelectual se destaca como um importante mecanismo de preservação da cultura 

e de suas expressões culturais, estimulando sua continuidade. 

2.3. Transferência de Tecnologia 

A tecnologia é ―um conjunto de conhecimentos científicos, empíricos e indutivos, 

que podem alterar um produto, o processo de produção e o de comercialização desse produto‖ 

(BARRETO, 1995, p. 5). Ela consiste em dois componentes principais: um componente físico 

que abrange itens como produtos, ferramentas, equipamentos, plantas, técnicas e processos; e 

um componente informativo que consiste em know-how, gestão, marketing, produção, 

controle de qualidade, confiabilidade, mão de obra qualificada e áreas funcionais (KUMAR, 

KUMAR e PERSAUD, 1999). A Tecnologia e conhecimento tecnológico são considerados 

―componentes essenciais de desenvolvimento que podem, se bem usados, assegurar à 

humanidade a mais alta qualidade de vida em termos de produção de riqueza, de poder e de 

domínio da natureza‖ (CYSNE, 2005, p. 59). 

A principal finalidade de uma tecnologia e sua adoção é melhorar o bem estar dos 

sujeitos, por meio da modificação de uma determinada realidade em que estes se encontram 

inseridos. Argumenta também que, quando a tecnologia atinge seu objetivo, está ocorrendo a 

inovação tecnológica e esta se dá independente da tecnologia possuir ou não alto nível de 

sofisticação ou novidade (BARRETO, 1995). Spence (1994) apud Cysne (2005) também 

corrobora com essa visão, ao destacar que, quando se fala em inovação, está se referindo a 

algo que as pessoas, as empresas ou o sistema social percebem como novo. A inovação 

tecnológica, a tecnologia e a criação, constituem os mecanismos de desenvolvimento 

econômico, de forma que o sucesso da inovação depende da capacidade de autores como 

pesquisadores, organizações e governo, de desenvolver e aplicar novos conhecimentos 

(CYSNE, 2005). Segundo a autora, a transferência tecnológica entre organizações ou 

indivíduos, se caracteriza como a parte mais crítica do processo de inovação tecnológica. 

2.3.1 Definição de Transferência de Tecnologia 

 A TT é o movimento da tecnologia de um lugar para o outro, por exemplo, entre 

organizações, entre universidade e organização ou de um país para o outro (SOLO e 

ROGERS, 1972 apud VASCONCELLOS, 2008; BESSANT e RUSH, 1993). Ela pode ser 

vista também como ―a transferência de informação tecnológica possível de gerar 

transformação em determinado espaço de determinada realidade‖ (BARRETO, 1995, p. 5). 

Para Braga Jr., Pio e Antunes (2009), a TT é a tradução e a transferência do conhecimento 
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técnico, envolvidos no desenvolvimento de novos produtos ou processos e ocorre entre as 

organizações. Já a  Association of University Technology Managers (AUTM, 2014), define 

Transferência de Tecnologia (TT) como o processo de transferência de descobertas científicas 

de uma organização para outra com a finalidade de um maior desenvolvimento e 

comercialização. 

Cysne (2005, p. 65-66) indica que uma definição de TT tem significado ―um 

processo de transferência de descobertas científicas e tecnologias desenvolvidas em projetos 

acadêmicos ou em laboratórios ou agências governamentais, para a comunidade industrial e 

não governamental‖. A autora ainda ressalta que a TT inclui a disseminação de informações 

através de consultorias, do treinamento, das feiras científicas, tecnológicas e comerciais, dos 

seminários, cursos, workshops e das publicações de pesquisa. 

Conforme Kumar; Kumar e Persaud (1999), a TT pode ser utilizada como uma 

ferramenta, na tentativa de duas organizações buscarem um objetivo comum, gerando como 

resultado uma satisfação entre as partes. Ainda, segundo estes, a TT se dá através do 

compartilhamento de uma invenção ou inovação e, geralmente, vêm como um pacote que 

inclui hardware, software, plantas, projetos, especificações, serviços de apoio, conhecimento 

técnico e gerencial, intercâmbio de pessoal, formação, informação sobre a utilização e 

manutenção, e os direitos e privilégios em relação ao uso da tecnologia. 

A TT pode ocorrer por meio de vários canais e modos de organização formal e 

informal, por exemplo, acordos técnicos, contratos de investimento, licenciamentos, etc. 

envolvendo governos, universidades, empresas e indivíduos (KUMAR, KUMAR e 

PERSAUD, 1999).  

Historicamente, a TT ocorria nas universidades por meio das publicações, da 

formação do aluno e da realização de conferências e workshops. Atualmente a transferência 

de tecnologia está sendo estimulada a ocorrer através de propriedades intelectuais, 

licenciamento de patentes, criação de empresas start-ups, incubadoras de empresas e parques 

tecnológicos, permitindo uma nova dimensão educativa e oferecendo oportunidades de 

pesquisa adicionais para professores e estudantes (ALGIERI, AQUINO e SUCCURRO, 

2013).  

Uma das metas da transferência de tecnologia é resolver problemas cotidianos de 

uma forma mais moderna, prática, rápida e eficiente ou de propiciar a incorporação das 

técnicas como um modo (aceito) de desenvolver funções rotineiras (CYSNE, 2005). Segundo 

a AUTM (2014), o processo de TT geralmente inclui duas etapas: a identificação de novas 

tecnologias e; a proteção de tecnologias através dos direitos de propriedade intelectual. 
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Geralmente a TT ocorre entre ICTs e o setor industrial, porque apesar do 

conhecimento ou uma tecnologia ou processo tecnológico ocorrer dentro das instituições de 

pesquisa e universidades, a inovação tecnológica só se consolida quando aplicada e 

disseminada pela industrial, de forma a alcançar a sociedade (QUINTELLA e TORRES, 

2012). 

2.3.2 A Transferência de Tecnologia entre Universidade e Indústria 

O conhecimento é tido como a matéria prima da universidade, que existe para servir 

a sociedade e contribuir para o desenvolvimento, de modo que seus principais objetivos são 

formar profissionais qualificados e desenvolver tecnologia, atendendo à sociedade e às 

necessidades do processo de industrialização do país (QUINTELLA e TORRES, 2012). 

Uma vez que uma tecnologia ou um processo é desenvolvido, é preciso realizar a TT 

para a empresa (QUINTELLA e TORRES, 2012). Estabelecer uma cooperação entre as 

universidades e o setor produtivo pode auxiliar na busca de novas invenções, estimular o 

desenvolvimento de inovações e transferência de tecnologias (NIEDERGASSEL e LEKER, 

2010 apud SILVA, KOVALESKI e GAIA, 2013), 

O intercâmbio de ideias, habilidades, experiência (know-how) e conhecimento entre a 

base de ciência e a indústria, no contexto da TT é visto como uma parte vital da missão da 

pesquisa em uma organização e, assim, a TT tende a assegurar o retorno econômico e os 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento (CYSNE, 2005). Porém, a autora ressalta que 

―o conhecimento produzido por universidades e laboratórios de pesquisa é registrado com um 

formato e linguagem difíceis para as empresas decodificarem de modo a absorverem e 

utilizarem‖, se caracterizando como uma grave limitação para a TT (CYSNE, 2005, p. 69). 

Por isso, se destaca a necessidade de empresas realizarem investimentos e desenvolver 

estratégias e programas de educação e de desenvolvimento de habilidades, para transformar 

uma tecnologia em inovação. Ainda conforme a autora, uma estratégia que pode ser utilizada 

para que o conhecimento codificado se torne mais fácil de ser absorvido e, assim, mais útil às 

empresas, seria incluir na infraestrutura necessária para a TT, serviços de informação para dar 

suporte às atividades de TT e de informação científica e tecnológica. 

Também são facilitadores no processo de TT: a existência dos NITs; a 

disponibilidade de recursos em projetos que contemplam a parceria universidade-empresas; as 

chances criadas pela LIT e a Lei do Bem; o fortalecimento de uma cultura voltada para TT 

por parte das empresas; as adequações jurídicas das universidades para dar suporte aos 

pesquisadores na parceria com empresas; centros de pesquisa cooperativa de universidade-
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indústria, parques de P&D e incubadoras de empresas (LINK, SIEGEL e BOZEMAN, 2006; 

CARVALHO e CUNHA, 2013). 

Já González-Pernía, Kuechle e Peña-Legazkue (2013) asseguram que a infraestrutura 

tecnológica proporcionada pela universidade, associada à qualidade do seu corpo docente e 

redes relacionadas com a indústria e outros parceiros acadêmicos, parecem ser críticos na 

transferência de novas tecnologias para as empresas. Os autores defendem que a experiência 

da equipe dos escritórios de transferência de tecnologia, a existência de parques tecnológicos 

onde a universidade está localizada e o conhecimento acumulado via patentes, são 

fundamentais para aumentar os licenciamentos entre universidades e empresas. 

No Brasil, os escritórios de transferência de tecnologia, conhecidos atualmente como 

NITs (Núcleos de Inovação Tecnológica) são o organismos responsáveis pela TT entre ICTs e 

empresa e foram criados para promover um ambiente favorável a parcerias estratégicas entre 

as universidades, institutos tecnológicos e empresas (QUINTELLA e TORRES, 2012).  

Sobre as tentativas de TT entre laboratório ou universidade e o setor industrial, 

Cysne (2005, p. 70) destaca que este se refere a um processo que envolve organizações e 

profissionais-chave em cada organização, como, por exemplo, ―a própria instituição de 

pesquisa, um ou mais organizações usuárias durante o desenvolvimento e teste do produto, 

uma agência de transferência, uma agência de fomento pública, um receptor para a 

manufatura e uma agência de fomento privada‖. 

Resumidamente, a interação entre a universidade e a indústria necessita da 

construção de pontes que favoreçam a ligação entre os dois setores, de forma que o serviço de 

informação caracteriza-se como um caminho desse entrosamento (CYSNE, 2005). 

Siegel et. al. (2003) apud Fujino e Stal (2007) elencaram as principais 

recomendações que devem ser adotadas pela universidade para facilitar o processo de 

transferência de tecnologia para as empresas: 

a) Ampliar o conhecimento sobre as necessidades das empresas que podem vir a 

comercializar sua tecnologia, 

b) Estar ciente dos custos para transformar uma invenção em inovação e de que boas 

invenções podem ser um fracasso comercial, 

c) Compartilhar os objetivos e as metas em uma parceria, 

d) Promover maior flexibilidade, por parte da universidade, no processo de negociação 

do licenciamento, 

e) Adotar políticas e procedimentos mais racionais e flexíveis nos contratos de 

negociação para transferência de tecnologia, 
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f) Contratar pessoas com habilidade em marketing e maior experiência na área de 

negócios, 

g) Adoção de remuneração por incentivos aos membros dos escritórios de TT, para 

estimular a eficiência dos escritórios. 

h) Disponibilizar mais recursos para os escritórios, principalmente para formação de 

equipes com pessoal qualificado para atividades de marketing, 

i) Estabelecer a TT como prioridade e destacar um líder para estabelecer os objetivos e 

as metas a serem alcançadas, 

j) Além de realizar contratos de licenciamento e os royalties, outras vantagens devem ser 

observadas pelos pesquisadores e administradores das universidades, como os 

relacionamentos, redes sociais e de trabalho que incluem o setor privado e que 

possibilitam novas formas de aprendizado para os pesquisadores. 

2.4 A Relação Universidade-Empresa-Governo no Contexto das Hélices da inovação 

O processo inovativo no cenário mundial vem sendo discutido há mais de uma 

década pela relação universidade-empresa-governo, chamado de modelo Tríplice Hélice, para 

explicar a evolução estrutural em economias baseadas no conhecimento (ETZKOWITZ e 

LEYDESDORFF, 1995 e 2000). Esse modelo caracteriza a existência da inovação pela 

interação desses três setores da sociedade. 

Em especial, Etzkowitz e Leydesdorff (2000) defendem que as ―inovações 

institucionais‖ são responsáveis pela aproximação de ICTs e empresas, muitas vezes, 

estimuladas pelos sistemas governamentais. Essa aproximação/interação envolve uma serie de 

políticas de fortalecimento dos sistemas de inovação
2
, principalmente em âmbito regional e 

nacional, com vistas a promover o desenvolvimento socioeconômico. 

Na virada do milênio, a participação da ciência para contribuir com o 

desenvolvimento econômico, ganhou mais importância e passou a se caracterizar como uma 

fonte de concorrência regional e internacional (ETZKOWITZ e LEYDESDORFF, 2000), 

fazendo do ambiente acadêmico não somente um espaço de ensino e pesquisa, mas também 

                                                           
2
 O Sistema de Inovação é um conjunto de instituições públicas e privadas (ou um conjunto de atores 

institucionais) que interagem para promover o desempenho inovador das empresas nacionais (NUNES, 2013). 

Segundo Albuquerque (1996, p. 57), o Sistema de Inovação é uma ―construção institucional, produto de uma 

ação planejada e consciente que impulsiona o progresso tecnológico em economias capitalistas complexas‖. Um 

sistema de inovação sugere novas perspectiva sobre as políticas social, de mercado de trabalho, de educação, 

industrial, energética, ambiental e politica, científica e tecnológica (LUNDVALL et. al., 2002). No Brasil, o 

Sistema de Inovação é formado por um conjunto de organizações voltadas para a articulação, a coordenação, e o 

financiamento das atividades de CT&I, associado às organizações executoras dessas atividades (REZENDE e 

VEDOVELLO, 2006). 
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de fortalecimento da inovação com a criação e proteção de propriedades industriais e 

transferência de tecnologias ao setor produtivo, ou criando Spin-off
3
 acadêmicos, para 

promover e incentivar a inovação no mercado competidor.  

Acerca desse processo, Etzkowitz e Leydesdorff (1998) sublinham que o ambiente 

global de alta competitividade demanda da indústria a busca por fontes externas de 

conhecimento e tecnologia. Nessa perspectiva, as empresas vêm se aliando com as ICTs e 

outras organizações, entendendo estas ―como uma fonte potencial de conhecimento e 

tecnologia útil, especialmente na área de biotecnologia e software‖ (ETZKOWITZ e 

LEYDESDORFF, 1998, p. 203).  Os autores destacam, porém, que a ampliação dos laços de 

cooperação entre as esferas acadêmicas e institucionais são provenientes de ambas as partes, 

se apresentando como um mecanismo vantajoso para todos os envolvidos. Também 

argumentam que a aproximação entre a universidade e a empresa muitas vezes é encorajada 

pelo sistema governamental de nível regional ou nacional e por organizações multinacionais, 

características do modelo da Tríplice Hélice. 

De acordo com Ivanova e Leydesdorff (2013), no modelo da Tríplice Hélice, o 

desenvolvimento econômico na fase pós-industrial passou a ser impulsionado pela produção e 

disseminação do conhecimento socialmente organizado e caracterizado por uma relação entre 

a Universidade (Ciência), Indústria (Negócios) e Governo (Governança), identificados como 

atores-chave. A Tríplice Hélice significa também a transformação interna dentro de cada uma 

dessas esferas, portanto, não se trata somente de uma interação entre esses atores-chave, mas 

também de uma mudança no paradigma organizacional (ETZKOWITZ e LEYDESDORFF, 

2000). 

Leydesdorff e Etzkowitz (1998) citam três modelos principais da Tríplice Hélice e 

que, podem ser entendidos como modelos evolutivos: 

a) Tríplice Hélice I – as esferas universidade, indústria e governo são definidas 

institucionalmente e interagem entre si, por meio de organizações de transferência de 

tecnologia, ligações industriais e escritórios de contratos; 

b) Tríplice Hélice II – as hélices se caracterizam como diferentes sistemas de 

comunicação, consistindo no funcionamento dos mercados, inovação tecnológica e 

controle das interfaces. As interconexões entre as funções de cada hélice provocam 

                                                           
3
 Segundo Araújo et. al.(2005) Spin off acadêmicos são caracterizados principalmente por ser empresas que se 

originam em Universidades; empresas que irão explorar inovações tecnológicas, patentes e, também, o 

conhecimento acumulado por indivíduos durante atividades acadêmicas; empresas que são independentes das 

universidade mãe e que têm fins lucrativos; empresas fundadas por pelo menos um membro da Universidade 

(professor, estudante ou funcionário). 
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novas formas de comunicação ligadas à transferência de tecnologias sustentadas ou 

apoiadas em uma legislação sobre patentes. Nesse modelo, as instituições já tendem a 

produzir um núcleo interno de sobreposições de comunicação entre elas; 

c) Tríplice Hélice III – as esferas institucionais da universidade, indústria e governo, 

ultrapassam suas funções e as atividades de cada um deles podem se sobrepuser e, ao 

longo do tempo, os atores podem substituir parcialmente um ao outro nas 

sobreposições (ETZKOWITZ e LEYDESDORFF, 2000; IVANOVA e 

LEYDESDORFF, 2013).  

 Os limites entre o público e o privado, a ciência e a tecnologia, a universidade e a 

indústria estão em fluxo (ETZKOWITZ e LEYDESDORFF, 2000), ou seja, na Tríplice 

Hélice existe um fluxo continuo de conhecimento entre a academia, a indústria e o governo. A 

sobreposição desses agentes pode ser visualizada na figura 3. 

Figura 3: Um modelo equilibrado Tríplice Hélice, A: Academia; G: Governo e I: Indústria. 

 

Fonte: Adaptado de Ivanova e Leydesdorff (2013, p. 2). 

 

Essa sobreposição se caracteriza pela capacidade com que essas instituições estão 

desenvolvendo, na apropriação de novos papeis que antes não eram visualizados, nas 

atividades desses agentes, como por exemplo, universidades que constituem empresas e 

passam a atuar no mercado ou desempenhando um papel quase governamental como 

organizador regional ou local de inovação e; as empreses que criam seus próprios centros de 

pesquisa e formação dos funcionários, em níveis cada vez mais elevados (LEYDESDORFF e 

ETZKOWITZ, 1998; IVANOVA e LEYDESDORFF, 2013). 

Smith e Leydesdorff (2013) abordam que o papel desempenhado pela universidade 

no contexto da Tríplice Hélice tem criado um discurso sobre ‗universidades empreendedoras‘ 

devido ao fortalecimento do que vem sendo reconhecido como terceira missão, articulando o 

ato de empreender aos papeis já desempenhado de ensino e pesquisa. 



47 
 

Também, na perspectiva dos autores, a participação dos atores-chave da tríplice 

hélice na formação da economia baseada no conhecimento pode ser percebida tomando como 

exemplo as patentes (evento relevante em uma economia baseada no conhecimento) como um 

instrumento posicionado em torno dos três mecanismos de coordenação social: governo, 

indústria e academia (SMITH e LEYDESDORFF, 2013). A figura 4 ilustra a patente como 

um evento no espaço de interação da tríplice hélice. 

Figura 4: Patentes como eventos no espaço tridimensional das interações de tripla hélice 

 

Fonte: Adaptado de Smith e Leydesdorff (2013, p. 4). 

 

O processo interativo dos agentes que proporcionam a inovação destaca as relações: 

Governo/Academia na construção de uma infraestrutura do conhecimento; Governo/Indústria, 

na consolidação de políticas econômicas; Academia/Indústria, promovendo inovações. No 

caso do universo patentário, destacam-se: o papel do governo no controle legislativo; a 

academia na produção de novidade e; a indústria na geração de riquezas. (SMITH e 

LEYDESDORFF, 2013) 

O modelo apresentado da Tríplice Hélice procura sublinhar que ―uma economia 

baseada no conhecimento que contenha um sistema de inovação, deve apontar para uma 

mudança da produção de objetos materiais para a criação de tecnologias de inovação, pois 

essas permitirão alcançar vantagens competitivas‖ (IVANOVA e LEYDESDORFF, 2013, p. 

11). Os autores argumentam que o modelo da Tríplice Hélice, além de possibilitar a criação 

de um sistema eficaz para desenvolver e promover a inovação, permite compreender os 

mecanismos essenciais nos sistemas de inovação. 

Os conceitos teóricos da hélice que interage no processo inovativo estão, no entanto, 
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sendo discutidas por diversos autores como, por exemplo, o próprio Loet Leydesdorff no 

artigo. The Triple Helix, Quadruple Helix,…, and an N-Tuple of Helices: Explanatory Models 

for Analyzing the Knowledge-Based Economy?, de 2012. Também com Carayannis; 

Campbell, ‘Mode 3’ and ‘Quadruple Helix’: toward a 21st century fractal innovation 

ecosystem, publicado em 2009 e Triple Helix, Quadruple Helix and Quintuple Helix and How 

Do Knowledge, Innovation, and Environment Relate to Each Other?, de 2010. 

O modelo de quatro hélices, por exemplo, sugere a sociedade civil ou o público 

como quarta hélice no processo inovativo, interagindo com o governo, a empresa e a 

universidade (CARAYANNIS, BARTH e CAMPBELL, 2012). Nesse modelo, a sociedade 

contribui para o processo de inovação com o apoio e a difusão do conhecimento em um 

Estado (Estado-nação), influenciando no desenvolvimento das inovações, com seus valores, 

experiências, tradições e visões. (CARAYANNIS e CAMPBELL, 2009 apud 

CARAYANNIS, BARTH e CAMPBELL, 2012). 

Ainda sobre o modelo de quatro hélices, Afonso, Monteiro e Thompson (2012) 

ressaltam que a inovação como mecanismo de crescimento das economias, surge como 

resultado de parcerias, redes de colaboração e as relações simbióticas entre empresas, 

cidadãos, universidades e governo. Assim, para os autores, o usuário (cidadão, sociedade 

civil) compreenderia também a quarta hélice complementar ao modelo tradicional de Tríplice 

Hélice. 

Uma quinta pá de hélice pode existir contextualizando a quarta hélice e adicionando 

a hélice de ambientes naturais da sociedade. Assim, o modelo de Hélice Quíntupla, realiza a 

troca do conhecimento pela interação de cinco subsistemas (hélices): ―(1) sistema educativo 

(2), sistema econômico (3) ambiente natural, (4) mídia e cultura baseadas no público (também 

da sociedade civil), (5) e no sistema político‖ (CARAYANNIS, BARTH e CAMPBELL, 

2012, p. 5). Segundo os autores, enquanto a Tríplice Hélice reconhece a importância do 

ensino superior para a inovação, enfatizando a produção do conhecimento e a inovação na 

economia, a Hélice Quadrupla incentiva a perspectiva da sociedade do conhecimento para a 

produção de conhecimento e inovação e, ainda, em uma quinta hélice, os ambientes naturais 

da sociedade e da economia podem servir como caminhos para a produção do conhecimento e 

inovação. 

O principal argumento do modelo de Hélice Quíntupla é que este se caracteriza por 

uma combinação entre ―conhecimento, know-how e o ambiente de sistema natural juntos de 

um quadro ‗interdisciplinar" e "transdisciplinar‖ (CARAYANNIS, BARTH e CAMPBELL, 

2012, p. 2). Com essas combinações, os autores ressaltam que este modelo é adequando tanto 
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na teoria como na prática para oferecer à sociedade uma compreensão da ligação entre 

conhecimento e inovação. 

Leydesdorff (2012) ressalta que o estudo do processo inovativo por meio de n-tupla 

hélices só deve ser levado em consideração e substituir a Tríplice Hélice, quando bem 

definidos e de grande relevância de dados e indicadores, na extensão de mercados, mas que 

pode sim ocorrer em uma sociedade ―pluriforma e diferenciada‖. 

No Brasil, a discussão sobre as quatro ou cinco hélices da inovação é relatada por 

Silvio Romero de Lemos Meira, com um artigo intitulado ―As três hélices da inovação - que 

são cinco, afinal‖, publicado em maio de 2012, no site da Ikewaim – Rede de Business 

Designers baseada no Porto Digital de Recife. Nesse artigo, o autor ressalta que o modelo das 

quatro hélices incluía, por alguns, organizações intermediárias, que se diferenciam da 

academia, do governo e da indústria, como o Núcleo de Gestão do Porto Digital
4
 e, outros 

entendiam que o público deveria ser a quarta hélice (MEIRA, 2012).  

Meira (2012) ressalta que se definiu o usuário como a quarta hélice, criando um 

contexto de inovação centrada (ou puxada) pelo usuário, estabelecendo um modelo de inovar 

mais perto da demanda de novos produtos pela sociedade, na medida em que traz o usuário ou 

o cliente para dentro do processo de inovação, enquanto o modelo da Tríplice Hélice se 

concentra em modelar a oferta. 

Na abordagem das cinco hélices, Meira (2012) destaca que a quinta hélice representa 

o ambiente (ou ambiente social) onde as inovações ocorrem com as interações entre 

conhecimento, inovação e ambiente em um mesmo cenário (já discutido por Carayannis, 

Barth e Campbell (2012)). No âmbito de um sistema local de inovação como o Porto Digital 

ou similar como o Vale do Silício, a quinta hélice é entendida como sendo o capital 

empreendedor, enfatizando que os conceitos, capacidades e conexões associadas a 

investimento de risco e seus agentes são essenciais para os processos de inovação nesses 

cenários (MEIRA, 2012). A Figura 5 apresenta o modelo de Quíntupla Hélice pensada pelo 

autor. 

  

                                                           
4
 O Porto Digital é um Arranjo Produtivo de Tecnologia da Informação e Comunicação e Economia Criativa, 

criado no ano 2000, localizado em Recife – Pernambuco, no nordeste brasileiro e agrega investimentos da 

Iniciativa privada, governo e universidades, compondo um sistema local de inovação com a participação de 200 

instituições (http://www.portodigital.org/, 2014). 

http://www.portodigital.org/
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Figura 5: Modelo QuiX hélices. 

 

Fonte: Meira (2012) 

 

 Resume-se, portanto, que, em um processo evolutivo, o desenvolvimento de sistemas 

econômicos inovadores, baseados na gestão do conhecimento vem se tornando mais dinâmico 

e sendo explicados pela relação de ―n hélices‖ (LEYDESDORFF, 2012) que interagem por 

meio da troca de conhecimentos. Essas hélices envolvem sobreposições de papéis em um 

ambiente de sistema de inovação nacional, regional e/ou local, que abrange interconexões 

entre governo, instituições de ensino superior, institutos de pesquisa, empresas, laboratórios, a 

sociedade civil (usuários, clientes ou seus representantes), capital empreendedor e o próprio 

ambiente. 

 De certa forma, as relações dos atores-chave envolvidos no contexto das hélices da 

inovação, podem ser entendidas como um mecanismo dentro dos sistemas nacionais de 

inovação, para estimular o desenvolvimento socioeconômico nacional, regional e/ou local. 

2.5 O Sistema Nacional de Inovação do Brasil (SNIB) 

A formação dos Sistemas Nacionais de Inovação (SNIs) dos países latino-americanos 

se caracteriza pelo baixo nível de gasto em C&T e P&D, além da concentração das atividades 

de P&D em ICTs e laboratórios de empresas públicas, contrastada pelo baixo nível de P&D 

das empresas privadas, principalmente comparando-os aos países da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e do sudeste asiático (TRZECIAK e 

PEREIRA, 2010). 

O SNIB pode ser inserido nesse contexto, na medida em que, apesar de ter 

conseguido constituir um sistema de ciência e tecnologia, não conseguiu progredir na criação 
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de um sistema de inovação consolidado. Fatores importantes como o processo de 

industrialização tardia, os altos investimentos estrangeiros, dominando áreas de maior 

tecnologia, a pouca formação de recursos humanos, principalmente em áreas de elevado 

conhecimento tecnológico como as engenharias e, ainda, as políticas voltadas para a 

substituição de importações, foram caracterizados como responsáveis pelo baixo 

desenvolvimento do país no aprendizado tecnológico, compreendido como fundamental para 

a aquisição de habilidades propícias à construção de inovações tecnológicas que alavanquem 

a economia. 

Foi somente a partir da década de 1950 que se iniciou uma política de CT&I no 

Brasil, com a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (CAPES) em 

1951 (VALLE, BONACELLI e SALLES-FILHO, 2002). Porém, os autores ressaltam que 

medidas de maior impacto ocorreriam apenas no final da década de 60, com a Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP), em 1967, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FNDCT), em 1969, do qual a FINEP se tornaria a Secretaria Executiva, no ano 

de 1971. 

Maldaner (2006) argumenta que, como plano de governo, a C&T foi tratada apenas 

em 1971, no I Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (PND). O autor 

ressalta que esse modelo caracteriza-se, principalmente, pelo financiamento público das 

atividades de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias. Também na década de 1970, 

foram lançados o I Plano Básico de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PBDCT, 

1973/74), seguido pelos II e III PBDCTs (REZENDE e VEDOVELLO, 2006). 

Sbragia et. al. (2006) destacam que, para Patel e Pavitt (1994), em países como o 

Brasil, Argentina, México, Índia e China, considerados países em desenvolvimento, os SNIs 

são incompletos e, apesar de possuírem Sistemas de C&T, estes não foram transformados em 

efetivos sistemas de inovação.  

Comparando-se o Brasil com a Coréia do Sul, país que no inicio dos anos 1960, 

possuía um cenário econômico similar ao do Brasil, Albuquerque (1996) defende que, 

diferentemente da Coréia do Sul, que desenvolveu um sistema de inovação com o objetivo 

central de difusão de inovações, o Brasil não desenvolveu um sistema completo de inovação e 

sim um sistema de ciência e tecnologia que não se transformou ainda em um sistema de 

inovação, fruto da falta de uma infraestrutura mínima em C&T e a baixa articulação com o 

setor produtivo. 

De acordo com Kim (2005), a Coréia incentivou o crescimento das indústrias 
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nacionais, transformando, no final dos anos 1960, a indústria leve e intensiva em mão-de-

obra, em uma indústria pesada e intensiva em tecnologia e, na década de 1970, investindo no 

desenvolvimento de indústrias químicas e pesadas, para aquisição de capacidades autônomas 

na defesa nacional. Contrariamente, nos anos 1950, o cenário econômico brasileiro já contava 

com instalações de empresas multinacionais, principalmente a indústria automobilística. Em 

1970, foi desenvolvida a indústria aeronáutica, com investimentos estatais voltados a 

interesses militares, seguido da implantação de pólos petroquímicos e da indústria brasileira 

de informática. Houve ai uma baixa propensão das indústrias nacionais de implementar a 

função de engenharia, mão-de-obra especializada, para zelar pela questão tecnológica, não 

considerada estratégica para a formação da capacitação. 

Plaza, et. al.(2008) realçam que no início dos anos 1960, as empresas brasileiras 

estavam voltadas para os setores tradicionais, calçados, têxteis e de alimentos, não havendo 

investimentos em capacitação tecnológica e nem tão pouco um ambiente de competitividade, 

caracterizado pela aprendizagem tecnológica e inovação, que permitisse a expansão para os 

mercados internacionais. 

A estratégia empresarial era marcada por um forte protecionismo, subsídios diretos 

aos produtores de bens que fossem considerados essenciais ou estratégicos, 

subsídios indiretos a partir da manipulação de preços públicos e um forte controle da 

legislação trabalhista, somado aos impostos com elevados encargos tributários pelo 

governo (PLAZA et. al., 2008, p. 693). 

 

Segundo os autores, no Brasil, o envolvimento empresarial com questões ligadas à 

inovação tecnológica é muito recente, começando a se fortalecer apenas a partir de 1990, 

resultando em um sistema de inovação fraco e com uma capacidade de articulação reduzida 

(PLAZA et. al., 2008).  

Conforme os autores, associado ao sistema de inovação pouco fortalecido, a escassez 

de capital e a prevalecente cultura não inovativa tanto na esfera da tecnologia física, quanto na 

social, os juros elevados e a burocracia, que dificultam desde a amostragem de produtos até as 

licenças de instalação ou produção, são fatores que dificultaram o avanço da inovação 

tecnológica no país. Existe uma concentração ―limitada de recursos humanos capacitados e 

direcionados a prospectar inovações, seja nos centros de pesquisas, seja nas empresas‖ 

(PLAZA et. al., 2009 p. 707). 

O SNIB é formado por um conjunto de organizações voltadas para a articulação, a 

coordenação e o financiamento das atividades de CT&I, associado às organizações executoras 

dessas atividades (REZENDE e VEDOVELLO, 2006). De acordo com Maldaner (2006), este 

sistema está relacionado às estratégias de desenvolvimento adotadas pelo país com as 
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políticas industrial, tecnológica e de comércio exterior, associado às relações dos diversos 

agentes públicos e privados entre si e com as políticas existentes. 

Esse sistema brasileiro apresenta aspectos preocupantes, como a dificuldade de 

transformar o conhecimento científico em inovações e, apesar de existir uma política de 

proteção da propriedade intelectual, as empresas, universidades e instituições de pesquisa 

ainda utilizam pouco a proteção patentária para resguardar o conhecimento e transferi-lo ao 

setor produtivo (VALLE, BONACELLI e SALLES-FILHO, 2002). Os autores destacam que 

um indicador desta condição é o fato de que Brasil e Coréia, mesmo tendo iniciado seus 

programas de industrialização em condições análogas, apresentam retrospecto bastante 

distinto na inovação em produtos e processos, consequência da política coreana bem sucedida 

em incentivar a participação empresarial e amenizar entraves macroeconômicos que 

comprometem esta participação. 

Talvez o sistema de inovação brasileiro não tenha se consolidado devido às 

contradições entre a produção científica e tecnológica que se apresenta no país. De acordo 

com De Negri e Cavalcante (2013), o Brasil já é responsável por 2,5% da produção científica, 

chegando a uma representatividade de 2,7% das publicações internacionais, colocando o país 

na 13° posição no ranking mundial de publicações científicas. Porém, apesar do crescimento 

nas publicações científicas, Micheline e Reinhilde (2012) notam que uma das barreiras 

encontradas pelo Brasil para o desempenho eficaz de PD&I para o desenvolvimento 

tecnológico de indústrias intensivas em tecnologias, está na falta de competências nas áreas de 

ciências naturais, engenharias e exatas. 

Freeman (2002) também destaca o processo de aprendizado tecnológico, resultado de 

políticas de fortalecimento dos sistemas locais de inovação, ao comparar o crescimento dos 

depósitos de patentes entre os países da América Latina e os do leste asiático, no período de 

1970 e 1996, onde é destacado que o número de patentes depositadas nos Estados Unidos pelo 

Brasil, Argentina, México e Venezuela quase dobrou (570 depósitos em 1970 para 1.106 em 

1996). Porém, destaca que, nesse mesmo período, o número de depósitos pelos quatro "tigres 

asiáticos" aumentou quase 30 vezes (de 671 para 18.763). 

 Segundo o autor, as medidas de patenteamento em cada país em catch-up são mais 

interessantes para avaliar o crescimento do aprendizado tecnológico do mesmo. Freeman 

(2002) ressalta que, em um estudo realizado por Albuquerque em 1997, este verificou que no 

caso do Brasil, do início da década de 1980 até 1997, não houve nenhuma tendência clara de 

aumento de pedidos de patentes no país, ou seja, não há evidência nesse período de 

crescimento de um aprendizado tecnológico pelos brasileiros. 
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De acordo com Micheline e Reinhilde (2012), apesar do processo no 

desenvolvimento do seu próprio sistema de inovação, as empresas privadas brasileiras ainda 

investem pouco em P&D, procurando se especializar em caminhos que requerem poucos 

investimentos para este fim. 

Verifica-se, portanto, conforme a literatura, que o SNIB ainda não foi construído 

totalmente, de forma a facilitar o aprendizado tecnológico, fragilizando o seu 

desenvolvimento. A falta de uma relação próxima das ICTs com o setor produtivo, associada 

ao pouco investimento na qualidade do ensino secundário e, principalmente, na formação de 

engenheiros competentes para assimilar e criar novas tecnologias, contribuiu para manter o 

Brasil como país subdesenvolvido no que se refere à PD&I. 

Diversas ações do governo brasileiro, como a expansão e interiorização das 

Universidades Federais e dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF), a 

criação de Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) nas ICTs e o estabelecimento de 

legislações objetivando incentivar a criação de um ambiente de inovação no país, como as leis 

de inovação, procuram fortalecer o SNIB. 

2.5.1 Expansão e Interiorização das Instituições de Ensino Superior (IES) Públicas Brasileiras 

As primeiras escolas de ensino superior chegaram ao Brasil em 1808, sendo que no 

final do século XIX havia apenas 24 escolas (FERREIRA, 2010). Segundo a autora, o 

processo de interiorização começou nos anos 1950 e só se fortaleceu na década de 1990, 

quando se chegou a 1,5 milhões de universitários e 5,8 milhões de estudantes em 2.252 

estabelecimentos de graduação, dos quais 1.069 estavam centralizados na região sudeste. 

Um primeiro momento de expansão do ensino superior coincidiu com o regime 

militar nos anos de 1964-80, quando o número de matrículas no ensino superior aumentou 

quase dez vezes (MICHELOTTO, COELHO e ZAINKO, 2006). 

O segundo período se deu a partir do ano de 1990, quando o número de IES privadas 

aumentou significativamente, culminando na expansão moderada do acesso a esse nível de 

ensino (GOMES e MORAES, 2012). Os autores sublinham que durante o governo de 

Fernando Henrique Cardoso (1994-2002), a taxa de crescimento da matricula no setor privado 

foi de 129,3%, enquanto que no setor público, o crescimento da matricula foi de 50,1%, 

demonstrando, portanto, que os investimentos nas IES públicas não foram suficientes para 

alavancar a educação superior gratuita. 

O terceiro momento iniciou após 2003, quando ―uma série de políticas foram 

implementadas ou reorientadas, objetivando ampliar o acesso, sobretudo dos jovens e 
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trabalhadores provenientes das classes sociais tradicionalmente excluídas da Educação 

Superior‖ (GOMES; MORAES, 2012, p. 184). Nessa ocasião, conforme os autores, a política 

de expansão dos Instituições Federais de Educação Superior é destacada pelas seguintes 

medidas: o Programa Expansão das IES federais que criou dez novas universidades federais e 

49 campi; a criação dos IFs, por meio de agregação dos Centros Federais de Educação 

Tecnológica, Escolas Técnicas Federais, Escolas Agrotécnicas Federais e Escolas Técnicas 

vinculadas às universidades federais, localizados em um mesmo Estado e; o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) (GOMES 

e MORAES, 2012). Nascimento (2013) ressalta que os Programas Expandir e REUNI 

caracterizam-se como os de maior magnitude do governo Luiz Inácio Lula da Silva para 

ampliar o acesso à universidade pública. 

De acordo com o Ministério da Educação - MEC (2012), os programas de expansão 

do ensino superior federal surgiram a partir do Plano Nacional de Educação – PNE (2001-

2010), que fixava metas para ampliar o número de estudantes atendidos em todos os níveis da 

educação superior e um aumento dos investimentos nessa área. A primeira fase, denominada 

de Expansão I (2003 a 2007) teve como principal meta interiorizar o ensino superior público 

federal. 

O REUNI, criado pelo Decreto nº 6.096/2007, tinha como objetivo principal ―criar 

condições para a ampliação do acesso e permanência na Educação Superior, no nível de 

graduação, pelo melhor aproveitamento da estrutura física e de recursos humanos existentes 

nas universidades federais‖ (BRASIL, 2007, p. 01), Segundo o Ministério da Educação - 

MEC (2012), no REUNI havia ainda a possibilidade de criar novos campi para o interior do 

país, de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) das universidades. 

Como resultado da política dos programas de expansão do ensino superior, a situação 

da desigualdade desse nível de ensino no Brasil é amenizada (por meio do aumento de 45 

universidades federais em 2003 para 63 em 2014, tendo como público principal os municípios 

localizados no interior dos Estados). As novas universidades e suas respectivas localizações 

estão descritas no Quadro 2. 
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Quadro 2: Universidades Federais criadas no período de 2003-2014 

Nº UNIVERSIDADDE LOCALIZAÇÃO 

01 Universidade Federal do ABC – UFABC Santo André – SP 

02 Universidade de Alfenas – UNIFAL Alfenas – MG 

03 Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM Uberaba- MG 

04 Universidade Federal dos Vales Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM Diamantina- MG 

05 Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA Mossoró – RN 

06 Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR Curitiba- PR 

07 Universidade Federal da Grande Dourados – UFGD Dourados – MS 

08 Universidade Federal do Recôncavo da Bahia – UFRB Cruz das Almas – BA 

09 Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - (FUFCSPA) Porto Alegre – RS 

10 Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA Bagé – RS 

11 Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF Petrolina – PE 

12 Universidade Federal do Tocantins (UFT) Palmas – TO 

13 Universidade Federal do Oeste do Pará – UFOPA Santarém-PA  

14 Universidade Federal Fronteira do Sul – UFFS Chapecó- SC 

15 Universidade Federal do Cariri – UFCA Juazeiro do Norte - CE 

16 Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará - UNIFESSPA  Marabá -PA 

17 Universidade Federal do Oeste da Bahia - UFOB  Barreiras - BA 

18 Universidade Federal do Sul da Bahia – UFSB Itabuna - BA 

 Fonte: Autoria própria (2014) 

 

De acordo com o MEC (2012), as universidades tinham apenas 148 campi/unidades 

espalhados pelo Brasil, em 2003. Já no início de 2014, esse número já chegou a 321, 

aumentando o número de cidades que possuíam um campus universitário (MEC, 2014). Além 

das universidades, os Institutos Federais (IF) e Centros Federais de Educação Tecnológica 

somavam 39 instituições, presentes em todos os estados do Brasil. 

A expansão do ensino superior prepara o caminho para o avanço do conhecimento 

com o apoio da pesquisa e da inovação para, além de contribuir com soluções de problemas 

sociais, atender às necessidades econômicas (BRENNAND e BRENNAND, 2012). 

O crescimento na oferta de vagas e a descentralização das mesmas certamente 

contribuem para um fortalecimento do SNIB, uma vez que essa estratégia diversifica as 

oportunidades de oferta de ensino superior, associada a outras ações, como a implantação de 

novas diretrizes curriculares, ―indicando revisões com vistas a formar cientistas e demais 

profissionais com perfis adequados às novas exigências do Sistema Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação‖ (BRENNAND e BRENNAND, 2012). 

2.6 A Política de Inovação nas ICTs do Brasil 

 A elaboração de políticas de CT&I ganha cada vez mais intensidade nos planos 

estratégicos de países, regiões, estados, municípios e ICTs, objetivando fortalecer o 
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desenvolvimento econômico a partir da criação e aprimoramento de tecnologias e a 

transferência destas para o setor empresarial. No Brasil, principalmente a partir do início do 

século XXI, políticas de CT&I ganharam maior atenção do Estado brasileiro (MATIAS-

PEREIRA, 2011). Outras questões como a formação de redes de pesquisa e a aproximação 

entre empresas, governos e ICTs passaram a integrar o plano estratégico de todas estas 

instituições. Destacam-se nessas relações o crescimento da participação acadêmica, da 

proteção de Propriedade Intelectual (PI) e do licenciamento de tecnologias para empresas 

privadas. 

O crescimento do fluxo de tecnologia e conhecimento entre a comunidade acadêmica 

e as empresas se intensificou com a promulgação do Bayh-Dole Act (Lei de Inovação 

Americana) nos Estados Unidos, em 1980, permitindo às universidades comercializar os 

direitos de patentes resultantes das pesquisas financiadas pelo governo, exemplo seguido 

posteriormente por outros países, como o Brasil a partir de 2004, com a publicação da Lei de 

Inovação (DIAS e PORTO, 2013). 

De acordo com Amadei e Torkomian (2009), nos últimos anos, no Brasil, as 

atividades direcionadas ao desenvolvimento econômico apresentaram substancial 

amadurecimento pelas universidades, evidenciadas pela aproximação com empresas, através 

de pesquisas conjuntas, licenciamento de patentes de titularidade das universidades e da 

gestão de spin-offs acadêmicos. Conforme ressaltam as autoras: 

A aproximação da academia com o meio produtivo tem se caracterizado como a 

estratégia fundamental para a inovação. 

Como consequência desse novo papel atribuído às universidades, ocorreu um 

crescimento de ações governamentais que teve por finalidade estabelecer políticas e 

diretrizes que auxiliem a academia nesse processo. As questões sobre propriedade 

intelectual e transferência de tecnologias passaram a ocupar as pautas das discussões 

dos responsáveis pelas políticas das universidades, sobretudo nas universidades 

públicas (AMADEI e TORKOMIAN, 2009, p. 12). 

 

A gestão de uma política de inovação está ligada à atividade de pesquisa que resulta 

em novos conhecimentos, podendo se transformar em novas tecnologias comercializáveis 

(GARCIA e TORKOMIAN, 2009). Os autores destacam que as universidades são 

estimuladas a trabalhar com empreendedorismo, a fim de promover a pesquisa e extensão, 

visando viabilizar formas de apoiar o desenvolvimento econômico. A gestão da PI e a 

consolidação de políticas de inovação atreladas aos pilares clássicos da educação superior 

(ensino, pesquisa e extensão), foram intensificadas a partir da LIT. A gestão dessas políticas 

públicas de PI se caracteriza como um importante instrumento de apoio ao crescimento 

econômico do país e ―se fazem necessárias, especialmente para as universidades e os centros 

de pesquisas e para as indústrias, visto que nesse campo ocorre grande parte da criação e 
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inovação tecnológica e cultural‖ (MATIAS-PEREIRA, 2011, p. 585). 

Devido à necessidade de gerenciamento de uma política de proteção da PI gerada nas 

ICTs e da importância de escritórios de transferência de tecnologia, a LIT estabelece no caput 

do Art. 16, a obrigatoriedade das ICTs em dispor de núcleo de inovação tecnológica, próprio 

ou em associação com outras Instituições (BRASIL, 2004).  

No entanto, apesar das melhorias na gestão das políticas públicas de proteção à PI e 

no sistema de inovação brasileiro, através da Lei de Propriedade Industrial, das diretrizes de 

Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, da LIT, da Lei do Bem e da Política 

de Desenvolvimento Produtivo, do Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação para o 

Desenvolvimento Nacional - 2007-2010, existem ainda barreiras para a implementação e 

gestão dessas políticas no Brasil, de forma que o país ―[…] ainda não conseguiu desenvolver 

um sistema de administração pública de gestão de propriedade intelectual compatível com as 

exigências das demandas num mundo globalizado‖ (MATIAS-PEREIRA, 2011, p. 576). O 

autor ressalta que as dificuldades na administração dessas políticas não permitem que se 

cumpra seu papel de geração e estimulo à inovação. 

 Assim, também relacionado ao fortalecimento da inovação nas ICTs, outras ações 

foram realizadas para intensificar a política de inovação no Brasil. Uma delas foi à criação do 

Fórum dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC) em 2006, 

organização de representação dos responsáveis nas universidades, institutos de pesquisa e 

instituições gestoras de inovação e pessoas físicas, por gerenciar as políticas de inovação e das 

atividades de PI&TT, contando em 2014 com 204 NITs de todas as regiões do país 

(FORTEC, 2014). 

 Na região Nordeste do Brasil, uma iniciativa de destaque foi a criação da Rede de 

Núcleos de Inovação Tecnológica do Nordeste (Rede-NIT-NE), criada em 2005 e, 

atualmente, com a colaboração de mais de 50 instituições. A Rede NIT-NE vem coordenando 

ações de proteção a PI e da TT, a fim de promover a inovação em todo Nordeste (REDE NIT-

NE, 2014). 

 Nesse mesmo ano foi criado no Estado da Bahia a Rede de Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia da Bahia (REPITTec), motivada pela política de CT&I do 

Estado da Bahia, a que procura contribuir para a integração e o fortalecimento da PI&TT na 

Bahia, a fim de sustentar o sistema de inovação do Estado (FAPESB, 2012). 

2.7 Núcleos de Inovação Tecnológica no Brasil 

Antes da Lei de Inovação Tecnológica, a aproximação da universidade com o setor 
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produtivo era feita pelo próprio pesquisador e a criação de um Núcleo responsável pela gestão 

da inovação tecnológica era facultada à instituição (SOUZA, 2013). A obrigatoriedade de 

implementação dos NITs estabelecida pela LIT objetiva melhorar o processo de inovação no 

país através da aproximação das ICTs com as empresas, tendo em vista que o Brasil 

apresenta-se em situação inferior quando comparado a outros países como, por exemplo, aos 

Estados Unidos, Europa e alguns países da Ásia como Japão, Coréia do Sul e China. 

Além da obrigatoriedade de implementação dos NITs, o Art. 16 da LIT, no seu 

Parágrafo Único, procura deixar estabelecida competências mínimas para os mesmos, que 

são: 

I - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das 

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

II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de 

pesquisa para o atendimento das disposições desta Lei; 

III - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na forma 

do Art. 22; 

IV - opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na 

instituição; 

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

instituição, passíveis de proteção intelectual; 

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

propriedade intelectual da instituição (BRASIL, 2004). 

 

Dependendo do grau de consolidação do NITs e de amadurecimento das relações 

entre as ICTs e o setor empresarial, será necessário que os NITs desempenhem outras funções 

(PEITER e AMARAL, 2006 apud NUNES, 2010). Assim, Nunes (2010), baseado em outros 

trabalhos da literatura e na LIT, propõe um quadro sintetizando as principais funções dos 

NITs, classificando-as em três tipos: Interna, Externa e de Proteção. A seguir, o Quadro 3 

sintetiza as principais funções dos NITs. 
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Quadro 3: Principais funções dos NITs 

Funções dos Núcleos de Inovação Tecnológica  

Tipo Descrição 

In
te

rn
a 

 

 Zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, 

licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia: 

o Conhecer as pesquisas em andamento na ICTs;  

o Definir o que e como deve ser protegido; 

o Opinar sobre titularidade nos projetos de pesquisa colaborativa;  

o Estabelecer estratégia de divulgação dos resultados;  

o Difundir e estimular inovação tecnológica e o relacionamento ICTs – Empresa.  

 Avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para 

atendimento das disposições desta lei:  

o Ter conhecimento técnico sobre o estágio da pesquisa; 

o Avaliar o potencial de inovação dos projetos de pesquisa; 

o Caracterização técnica, análise de mercado e viabilidade econômica; 

o Sugerir estratégia de transferência de tecnologia. 

 Sensibilizar, orientar e capacitar técnicos, pesquisadores e demais interessados na proteção do 

conhecimento e na apropriação dos benefícios comerciais advindos; 

 Orientar a administração quanto à distribuição e destino dos recursos provenientes da 

captação de recursos e de resultados obtidos por contratos;  

 Apoiar a criação e incubação de empresas de base tecnológica, por técnicos, pesquisadores e 

demais interessados.  

E
x

te
rn

a 

 Avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção: 

o Ter conhecimento técnico para avaliar a invenção; 

o Prospectar parceiros na ICTs com interesse e competência na área da solicitação; 

o Identificar o potencial de inovação da invenção; 

o Articular parceria com o inventor independente e a ICTs. 

 Captar recursos para desenvolvimento de atividades de P&D&E [Pesquisa, Desenvolvimento 

Experimental e Engenharia Não Rotineira], capazes de gerar inovações ou com potencial 

inovador por meio da elaboração de projetos a serem submetidos às agências de fomento 

(public venture capital) e de planos de negócios a serem submetidos aos investidores 

institucionais (private venture capital); 

 Atuar em parceria com outras ICTs e empresas, no espírito da Hélice Tríplice de relações entre 

o setor gerador de conhecimento, o governo e o setor produtivo; 

 Opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis 

de proteção intelectual: 

o Estabelecer procedimentos de Comunicação de Invenção; 

o Estimular o uso de Termos de Sigilo; 

o Definir normas para manutenção de sigilo – professores, técnicos e alunos; 

o Contribuir para o estabelecimento de normas sobre conflito de interesses.  

P
ro

te
çã

o
 

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

o Avaliar o potencial de comercialização de determinada tecnologia;  

o Fazer a redação da patente ou do instrumento de proteção;  

o Fazer o depósito de patenteamento ou registro;  

o Identificar a melhor forma de comercialização de uma tecnologia;  

o Negociar condições de transferência de tecnologia; 

o Elaborar contrato de desenvolvimento e de licenciamento. 

 Acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade 

intelectual: 

o Acompanhar os pedidos no Brasil e no exterior; 

o Prover os recursos para a manutenção dos processos; 

o Opinar sobre a continuidade da manutenção dos títulos de propriedade não negociados. 

 Gerir contratos de licenciamento, transferência de tecnologia, serviços e outros. 

Fonte: Nunes (grifo nosso) (2010, p. 97) 

 

As funções internas estão relacionadas com as atividades e objetivos voltados para os 

pesquisadores da ICTs de vínculo do NIT, enquanto que as funções externas são os serviços e 
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atividades prestados as empresas, institutos de pesquisa, setores do governo, pesquisadores 

externos e também atividades de marketing institucional e, por fim, as funções de proteção 

são objetivos relacionados à proteção da PI e das tecnologias desenvolvidas, licenças e à 

transferência das tecnologias e do conhecimento (NUNES, 2010). 

Essas competências evidenciam a função de gerir a política de proteção da PI e 

transferência de tecnologia para ampliar a participação das ICTs no desenvolvimento 

econômico do país, através do incentivo à inovação, por meio do conhecimento proveniente 

das pesquisas realizadas nessas instituições. 

De acordo com Arbix e Consoni (2011), os NITs foram criados para facilitar a 

aproximação das ICTs ao setor empresarial, promover parcerias com agentes externos, 

defender e proteger a PI e a inovação e também, disseminar uma cultura de transferência de 

tecnologia ainda pouco consolidada no Brasil. Dentro de um sistema de inovação, o NIT 

desempenha o papel de: 

[…] um agente de transferência de tecnologia, que, atento às demandas do mercado, 

trabalha para levar o objeto de transferência (desenvolvimento científico) através de 

diversos meios de transferência (licenciamento, know-how, etc) para o agente 

receptor desta transferência (empresa, órgão público, etc), comprometendo-se para 

que o impacto deste objeto na sociedade tenha sua eficácia maximizada 

(TRZECIAK e PEREIRA, 2010, p. 25). 

 

Porém, ao identificar que, na sua maioria, as ICTs brasileiras não dispunham de uma 

política de inovação implantada, Rocca (2009) ressalta que a ausência destas políticas seria a 

primeira barreira que os NITs teriam que enfrentar para cumprir com seus objetivos 

adequadamente. Portanto, o autor destaca que, ao ser criado nas suas respectivas instituições, 

o trabalho dos NITs destinava-se primeiramente a implantar e estruturar uma política de 

proteção da PI e gestão da inovação gerada pelos pesquisadores, principalmente do ambiente 

acadêmico. 

Assim, fatores são importantes considerar nesse processo de criação e consolidação 

dos NITs, tais como a dificuldade de recursos que os núcleos dispõem para se estruturar, a 

falta do quadro permanente de funcionários capacitados em gestão da inovação e PI e a 

resistência apresentada por muitos pesquisadores em cumprir os requisitos necessários para 

proteger sua PI, como, por exemplo, a não divulgação da invenção que atende aos requisitos 

de novidade, atividade inventiva ou ato inventivo e aplicação industrial, possibilitando o 

patenteamento. Estes fatos são frutos da falta de uma cultura institucional de proteção da PI 

(ROCCA, 2009). 

Para atender aos diferentes ambientes institucionais e também aos objetivos 

específicos de cada NIT, esses núcleos podem desenvolver atividades com focos diversos. 
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Nessa perspectiva, Lotufo (2009) caracteriza os NITs em três perfis conforme suas atividades, 

sintetizados no Quadro 4: 

Quadro 4: Perfil dos NITs 

  Tipo Função 

1º Legal Análise de patenteabilidade e viabilidade de formação de convênios  

2ª Administrativo 

Aprovar e encaminhar para concretizar as assinaturas dos convênios e 

contratos referentes à interação ICTs–Empresa. 

3ª Voltado a Negócios Desenvolver negócios a partir dos resultados da pesquisa. 

Fonte: Adaptado de Lotufo (2009). 

 

Essa caracterização dos NITs é meramente didática e, na prática, cada um dos 

núcleos contém uma parcela dessas categorias, apesar de cada vez mais as ICTs estarem 

adequando seus núcleos para se aproximarem ao modelo de desenvolvimento de negócios 

(LOTUFO, 2009).  

Outros três tipos de atuação de NITs são apresentados por Heher (2006), sendo estes: 

os modelos de Serviço, de Receita e Econômico. No primeiro modelo, o Núcleo atua como 

prestador de serviços para a instituição, oferecendo os serviços de proteção da propriedade 

industrial, transferência de tecnologia e assessória jurídica; no modelo de Receita, o foco do 

NIT se volta para a administração de royalties e outros recebimentos de PI e; no modelo 

Econômico, o Núcleo é considerando como agente de desenvolvimento local, regional e 

nacional. Esse último necessita de maiores recursos para estruturação do NIT e do processo de 

transferência de tecnologia.  

Ainda conforme Lotufo (2009), os NITs podem ser caracterizados de acordo as suas 

missões: 

[…] os que enfatizam a busca de royalties como fonte extra de recursos para a 

universidade; os que buscam maximizar o desenvolvimento regional a partir da 

transferência de tecnologia, especialmente por meio da formação de empresas spin-

off; e os que buscam maximizar o benefício à sociedade em geral a partir dos 

resultados da pesquisa acadêmica. (LOTUFO, 2009, p. 55- 56). 

 

Nos núcleos que enfatizar a busca de royalties, existe uma seleção das tecnologias 

sujeitas a proteção e uma alta relação entre os licenciamentos e as patentes, enquanto que os 

que buscam maximizar o desenvolvimento regional, foca no desenvolvimento de empresas 

nascentes baseadas em tecnologias desenvolvidas nas ICTs e possuem uma forte rede de 

relacionamentos formada por investidores anjos, de capital de risco e de empreendedores 

bem-sucedidos e, por fim, os que buscam maximizar o benefício à sociedade, procuram 

atender às Instituições de um modo geral, tentando disseminar a cultura da inovação e busca 

beneficiar tanto a universidade como a sociedade. Este procura depositar um grande número 

de patentes e os principais inventores são acadêmicos de sua instituição (LOTUFO, 2009). 
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Em uma pesquisa realizada por Castro e Souza (2012), investigaram o papel dos 

NITs nas universidades brasileiras, baseando-se nos casos da Universidade de São Paulo 

(USP), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), maiores 

depositantes de patentes entre as IES do país. Os autores concluem que os NITs estão 

desempenhando um papel na gestão da inovação das universidades, apesar do trabalho desses 

núcleos encontrarem-se ainda em fase de estruturação. Dentre as principais funções dos 

núcleos, os autores ressaltam a mediação da relação da universidade e a empresa. 

2.7.1 Panorama dos NITs no Brasil 

Antes da publicação da LIT, já existiam ICTs que contavam com estruturas 

semelhantes aos NITs, com outras denominações, como agências de inovação, escritórios de 

transferência de tecnologia e núcleos de propriedade intelectual, mas, foi após 2004 que o 

número de NITs começou a crescer rapidamente, procurando atender a exigência da Lei e 

após 2006, com o apoio do FORTEC (TORKOMIAN, 2009). 

Informações coletadas no site do FORTEC, em janeiro de 2014 mostram a existência 

de 204 NITs cadastrados, enquanto que, conforme Santos, Toledo e Lotufo (2009), o número 

de afiliados a este órgão era de 140 em 2009, caracterizando um crescimento significativo de 

NITs nas ICTs brasileiras. A Figura 6 apresenta o número NITs nas regiões do Brasil, 

conforme o FORTEC (2014). 

. 
Figura 6: Distribuição dos NITs por região no Brasil, em 2013 

 
Fonte: Adaptado de FORTEC (2014) 

 

A região Sudeste se destaca com mais NITs, seguido das regiões Sul e Nordeste, 

respectivamente. De acordo com Torkomian (2012), a maioria dos NITs está vinculada a 

Universidades Federais (27,5%), enquanto que outros 24,5% estão em Institutos de Pesquisa, 

17,6% em Universidades Particulares, 16,7% em IF, 13,2% em Universidades Estaduais e 
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0,5% outras categorias. Nota-se que as ICTs, com a implementação e consolidação dos NITs, 

estão se voltando para a geração do conhecimento com vistas a sustentar atividades que 

facilitem o desenvolvimento tecnológico. 

Um importante meio de informação utilizado ultimamente para acompanhar a 

evolução da participação das ICTs no processo de inovação é o relatório do FORMICT, 

apresentado todos os anos pela Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 

(SETEC/MCTI), atendendo ao Art. 17 da Lei de Inovação, transcrito abaixo. 

Art. 17. A ICT, por intermédio do Ministério ou órgão ao qual seja subordinada ou 

vinculada, manterá o Ministério da Ciência e Tecnologia informado quanto: 

I - à política de propriedade intelectual da instituição; 

II - às criações desenvolvidas no âmbito da instituição; 

III - às proteções requeridas e concedidas; e 

IV - aos contratos de licenciamento ou de transferência de tecnologia firmados. 

Parágrafo único. As informações de que trata este Art. devem ser fornecidas de 

forma consolidada, em periodicidade anual, com vistas à sua divulgação, ressalvadas 

as informações sigilosas. (BRASIL, 2004). 

 

De acordo com o MCTI (2013, p. 6), ―A identificação dos resultados das ações 

realizadas pelas instituições se constitui no eixo de comunicação com as empresas e 

sociedade, além de evidenciar a evolução do plano de inovação do País‖. 

O último relatório FORMICT se refere ao ano base 2012 e foi preenchido por 193 

instituições entre 25/01/2013 a 08/04/2013. Dessas, 160 eram instituições públicas e 33 

privadas. Sobre a natureza das instituições, verificou-se que 59,6% são do nível federal, 

20,7% são instituições de nível estadual, enquanto que as instituições em nível municipal 

contabilizam apenas 2,6%. O restante (17,1%) são as instituições privadas (FORMICT/MCTI, 

2013). 

Ao analisar a situação dos NITs das instituições que responderam ao FORMICT 

2013, é destacado no relatório que, 141 instituições (73,1%) informaram possuir NITs 

implementados, 39 instituições (20,2%) informaram que o NIT está em fase de 

implementação e 13 (6,7%) informaram que ainda não foram implementados, conforme 

demonstrado na figura 7. 
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Figura 7: Estágio de Implementação dos NITs 

 
Fonte: Adaptado de FORMICT/MCTI (2013). 

 

Conforme já mencionado, devido à existência de estruturas semelhantes aos NITs, 

antes da Lei de Inovação, Torkomian (2009) argumenta que é possível explicar os diferentes 

estágios de estruturação encontrados pelos NITs de todo o país. 

Como a lei prevê que os NITs podem ser exclusivos ou em compartilhamento com 

outras ICTs, das instituições que possuem NITs implementados ou em implementação, 156 

informaram que o NIT é exclusivo e 24 informaram possuir NIT compartilhado. O 

compartilhamento dos NITs por essas instituições formam os seguinte NITs: Núcleo de 

Inovação Tecnológica do Rio de Janeiro (NIT-RIO); Núcleos de Inovação Tecnológica da 

Amazônia Oriental (NIT Amazônia Oriental); Núcleo de Inovação Tecnológica Mantiqueira 

(NIT Mantiqueira); Núcleo de Inovação Tecnológica da Marinha (NIT-MB); Núcleo de 

Inovação Tecnológica do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (NIT/DCTA); 

Núcleo de Inovação Tecnológica do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército 

Brasileiro (NIT-DCT); Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) e; 

Sociedade Educacional de Santa Catarina (SOCIESC).  

De acordo com Campos (2014), os Arranjos de NITs atuam como rede colaborativa, 

objetivando disseminar boas práticas de gestão da inovação e de proteção à propriedade 

intelectual e transferência de tecnologia, além de aperfeiçoar e compartilhar recursos. 

No relatório FORMICT consta também dados referentes ao pessoal que trabalha nos 

NITs. Devido à falta de recursos humanos com qualificação em PI e suas formas de proteção, 

muitas atividades dos núcleos são desenvolvidas por bolsistas, estagiários, terceirizados e 

outros. Na maioria das vezes, esses recursos humanos são treinados, mas acabam ficando por 

pouco tempo, gerando uma descontinuidade e a necessidade permanente de treinamento e 

capacitação. Segundo informações das instituições que responderam ao formulário, existem 

1706 profissionais atuantes nos núcleos, dos quais 60% são servidores e funcionários, os 
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bolsistas representam 19,7%, os estagiários representam 8,5%, os terceirizados correspondem 

a 7,1% e outros representam 4,7% dos profissionais.  

Sobre a formação dos profissionais que atuam nos NITs, conforme se apresenta na 

Tabela 1, os de maior frequência são engenheiros, físicos e químicos (25,0%), 

administradores e economistas (16,4%) e profissionais com formação jurídica (11,5%). 

Tabela 1: Formação de recursos humanos dos NITs 

Formação – NIT Quantitativo % 

Engenharia, Química, Física 427 25 

Administração/Economia 280 16,4 

Direito 196 11,5 

Ciências Biológicas 111 6,5 

Comunicação Social 79 4,6 

Outros 613 35,9 

Total 1706 100 

Fonte: Adaptado de FORMICT/MCTI (2013). 

 

Não existe no Brasil nenhuma graduação voltada para proteção da propriedade 

intelectual, mas esforços para criar cursos de nível superior objetivando formar profissionais 

para trabalhar neste seguimento são crescentes. Já existe atualmente 1 mestrado profissional, 

1 mestrado acadêmico e 2 doutorado em propriedade intelectual, além de diversas 

especializações em direito de propriedade intelectual e gestão da inovação que estão 

contribuindo para a formação de especialistas em Propriedade Intelectual e Transferência de 

Tecnologia (PI&TT). 

O panorama dos NITs no Brasil aponta para um crescimento contínuo desses 

Núcleos e ressaltam a necessidade de seu fortalecimento para aproximar a universidade do 

setor empresarial, facilitando a inclusão de inovações no mercado e proporcionando o 

desenvolvimento econômico através da transferência de tecnologias. 
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3 METODOLOGIA 

O Método do Estudo de Caso busca compreender e interpretar mais profundamente 

os fatos e fenômenos específicos, para que os resultados do estudo de caso possam ser 

utilizados como forma de disseminar o conhecimento por meio de proposições teóricas que 

venham a surgir com o resultado do estudo. (YIN, 2001). Perspectiva que corroborou com o 

objetivo central da pesquisa que foi: mapear e propor estratégias para intensificar a proteção 

da propriedade intelectual e a transferência de tecnologia na UFRB. 

Nas questões de pesquisa encontradas em fenômenos contemporâneos inseridos em 

algum contexto da vida real ou que o pesquisador tem pouco controle sobre os eventos, a 

utilização do Método do Estudo de Caso é caracterizada como a estratégia de pesquisa mais 

adequada para se realizar uma investigação (GODOY, 1995; YIN, 2001). Dessa forma, esse 

método veio a corroborar com o problema dessa pesquisa que foi: que estratégias podem ser 

utilizadas para aprimorar a proteção da propriedade intelectual e a transferência de tecnologia 

na UFRB? 

Quanto à abordagem, a pesquisa foi de caráter qualitativo que, segundo Godoy 

(1995), permite que o pesquisador possa compreender com maior propriedade, um fenômeno, 

na perspectiva dos sujeitos envolvidos no estudo de caso. Conforme o autor, para que se 

entenda a dinâmica do fenômeno do estudo qualitativa, uma variedade de dados deve ser 

coletada e analisada. Porém, ainda que a essência dessa pesquisa seja qualitativa, também se 

utilizou dados quantitativos, de formar que, segundo Godoy (1995), estes podem ser 

utilizados para esclarecer alguns aspectos da questão investigada. 

Para o Método do Estudo de Caso com abordagem qualitativa, a interpretação dos 

dados e conteúdos coletados frente ao contexto da pesquisa, a busca constante por novas 

respostas e questionamentos; a retratação da realidade, o uso de uma variedade de fontes de 

informação; a possibilidade de generalizações e a revelação dos diferentes pontos de vista 

sobre o objeto de estudo, são características consideradas fundamentais para o 

desenvolvimento da pesquisa (GIL, 1999; YIN, 2001) e foram fundamentais para a análise e 

interpretação dos resultados apresentados nessa pesquisa e atingir o seu objetivo proposto. 

Quanto ao seu objetivo, a pesquisa foi do tipo exploratória e descritiva. A pesquisa 

exploratória possibilita ao pesquisador aumentar sua experiência sobre um determinado 

problema, partindo de um questionamento e aprofundando seu estudo sobre determinada 

realidade e envolve o levantamento bibliográfico, análise de exemplos que estimulem a 

compreensão e entrevistas (TRIVIÑOS, 1987; GIL, 2002). Já a pesquisa descritiva ressalta as 
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características de uma população ou fenômeno ou estabelece relações entre as variáveis (GIL, 

1999). 

Resumidamente, nessa pesquisa, a estratégia utilizada para o estudo caracteriza-se 

quanto ao método, como estudo de caso, quanto à sua abordagem, como pesquisa qualitativa 

(considerando análise de dados quantitativos) e quanto ao objeto, como pesquisa exploratória 

e, também, descritiva. 

3.1 Procedimentos e Técnicas para a Busca de Evidências 

Para identificar as fontes de evidências, foram utilizadas como estratégia, a Pesquisa 

de Campo, a Pesquisa Documental, a Pesquisa Bibliográfica e o Levantamento de Dados. 

A Pesquisa de Campo foi realizada por meio da técnica da entrevista 

semiestruturada, orientada por um roteiro de questões semiabertas, realizadas individualmente 

com três gestores envolvidos diretamente com a política de inovação da UFRB, utilizando 

gravador. A realização das entrevistas ocorreu na primeira semana de junho de 2014, nos 

ambientes da UFRB, com horário marcado com os entrevistados mediante contato realizado 

com antecedência. Para a entrevista foi elaborado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido e a Autorização de uso do conteúdo sonoro gravado (obra fonográfica), de forma 

que fosse autorizada a utilização do conteúdo gravado. Antes de iniciar a gravação da 

entrevista, os entrevistados receberam e o assinaram. Os nomes dos entrevistados não são 

revelados, sendo que para sua identificação são utilizadas as letras A, B e C. 

A construção do estado da arte, através da pesquisa bibliográfica, foi o primeiro 

procedimento metodológico utilizado nessa investigação e se prolongou por até a estruturação 

da dissertação. Realizou-se a pesquisa bibliográfica utilizando-se as ferramentas de busca em 

bases de dados científicas, públicas e privadas como SciELO, Google Scholar, Periódicos 

CAPES, Plataforma ISI, Science Direct e IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia). O objetivo foi buscar subsídios na literatura e justificavas teórico-

metodológicas para a realização desse estudo.  

Antes da realização da busca, identificaram-se palavras-chave relevantes ao tema da 

pesquisa como: inovação, núcleo de inovação tecnológica, gestão da inovação, propriedade 

intelectual, transferência de tecnologia, interação universidade-empresa-governo. As palavras-

chave foram utilizadas em português e inglês, de acordo com a base consultada. Foi dada 

especial atenção aos documentos publicados entre 5 a 10 anos, levando em consideração os 

clássicos da literatura sobre o tema, publicações nacionais e internacionais de órgãos oficiais 

relacionados ao tema da pesquisa, como por exemplo, Rede NIT-NE, o FORTEC, 
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Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), FORMICT/MCTI, Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI) e a própria UFRB, dentre outros. 

Além da literatura encontrada nas buscas nas bases de dados, também foram 

utilizados livros, documentos técnicos, os relatórios de gestão da UFRB, revistas científicas, 

documentos oficiais, políticas governamentais, entre outros. Essas fontes indispensáveis de 

informações ajudaram a conhecer os estudos realizados sobre o tema, a orientar as 

investigações e discutir os resultados da pesquisa. 

A pesquisa documental foi realizada a partir de documentos e do site oficial da 

UFRB (www.ufrb.edu.br) e de outras organizações como o MCTI. Foram analisados os 

relatórios de gestão da NIT, dos anos de 2007 a 2013, os relatórios de Gestão da UFRB, entre 

2006 e 2013 e também seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI/UFRB 2009-2014), 

a portaria de criação do NIT/UFRB, a Resolução CONAC 015/2008, Relatório FORMICT, as 

diretrizes gerais que norteiam a atuação da instituição nas ações ligadas à inovação, as 

legislações de proteção dos Direitos de PI e à transferência de tecnologia e, os instrumentos 

jurídicos adotados pelo NIT para o Licenciamento de PI. 

O levantamento de dados foi realizado de forma a selecionar aqueles relacionados à 

produção científica e tecnológica da UFRB, sendo que: 

a) O levantamento da produção científica considerou as bases de dados mais utilizados 

nos estudos bibliométicos: as bases Scopus e Web of Science. Na primeira, o 

levantamento foi realizado em agosto de 2013, selecionando o campo Affiliation search, e 

usando como palavras-chave: UFRB, e adotando como recorte temporal os anos de 2006 

(quando a URFB iniciou oficialmente suas atividades) a 2012 (devido ao de 2013 não 

estar completo), de forma que foram encontradas 406 publicações. Já na base Web of 

Science, o levantamento foi realizado através da pesquisa avançada com o seguinte termo 

de busca ―CU=(Brazil) and PS=(BA or BAHIA) and (AD=(UFRB or U* F* R* BAHIA) 

or OG=(UFRB or U* F* R* BAHIA) or SG=(UFRB or U* F* R* BAHIA))‖, 

encontrando todas as produções científicas que envolviam pesquisadores da UFRB, 

contabilizando 407 resultados, selecionados com o mesmo recorte temporal utilizado na 

base Scopus; 

b) Para o levantamento da produção tecnológica, foi realizada uma pesquisa na base 

online de patentes do INPI, de forma que na pesquisa avançada, no campo depositante, 

foi colocado o termo ―Universidade and Federal and Recôncavo and Bahia‖, de forma a 

buscar as patentes concedidas e/ou depositadas que tem a UFRB como titular e/ou 

cotitular, encontrando 3 resultados. Porém, devido aos 18 meses de sigilo garantidos aos 

http://www.ufrb.edu.br/
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depositantes dos documentos de patentes, resguardado pela Lei 9.279/96 (Lei de 

Propriedade Industrial), outras patentes poderiam ter sido depositadas pela instituição, 

então foi realizado um levantamento na CINOVA da PI que já haviam sito protocolada 

no INPI até março de 2014, acrescentando as que não estavam disponíveis na busca 

realizada na base de patentes do INPI, o que totalizou 11 pedidos de patentes. 

Considerou-se também a produção tecnológica identificada no currículo lattes dos 

professores da UFRB de forma que, além dessas foram identificadas 5 patentes e 5 

software. 

3.3 Análise dos Resultados 

 De acordo com YIN (2001), no que se refere ao estudo de caso, os procedimentos 

para análise dos dados consiste em examinar, categorizar, classificar em tabelas, ou, 

recombinar evidências, considerando as proposições iniciais do estudo. 

Os dados da pesquisa documental foram examinados de forma a identificar e analisar 

a política de PI e transferência de tecnologia na UFRB, como se dá a gestão dessa política na 

Universidade e a estrutura organizacional do órgão responsável pela gestão da inovação na 

UFRB, a CINOVA. Serviram também como alicerce para a construção da fundamentação 

teórica da dissertação e da elaboração do roteiro de entrevistas, 

Para a análise e interpretação das entrevistas, após a sua gravação, as mesmas foram 

transcritas pelo pesquisador, de forma que o conteúdo será utilizado apenas para fins 

acadêmicos e na divulgação dos resultados dessa pesquisa. Após a transcrição, o pesquisador 

ouviu novamente as entrevistas, de forma a revisar o conteúdo escrito. Em seguida, o 

conteúdo das entrevistas foi tratado e classificado a partir do relato dos sujeitos entrevistados, 

dos assuntos abordados, do tema da pesquisa e da relevância da abordagem para o objeto de 

análise pesquisa. 

Os 407 artigos relacionados à publicação científica da UFRB foram transferidos para o 

programa de computador Microsoft Office Excel (com licença adquirida pela Universidade), 

de forma que os mesmos foram agrupados e classificados para obter as seguintes informações: 

número de publicações por ano, tipos de publicações, número de citações das publicações da 

UFRB, as 20 primeiras revistas que contêm mais publicações, autores que mais publicaram; 

os 20 artigos mais citados, as áreas mais frequentes em publicações, o envolvimento de 

pesquisadores de outros países, o valor per capta de publicações por professor; as áreas 

científicas dos documentos publicados, o número de publicações que tiveram financiamento 

de instituições de fomento e/ou empresas, as principais Instituições de Fomento das pesquisas. 
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Em seguida foi realizada uma tabulação dos dados, dispondo as informações em tabelas e 

gráficos para melhor compreensão e interpretação.  

Para os dados da produção tecnológica, as informações foram organizadas também no 

Microsoft Office Excel, classificando as patentes por ano de depósito e elaborando um gráfico 

de evolução do número de patentes. 

O processo de construção da narrativa do presente estudo se deu desde o momento em 

que se iniciou a análise e interpretação do estado da arte, de maneira que os resultados e 

discussões foram baseados nos elementos apreendidos da análise de conteúdo da transcrição 

das entrevistas e da análise documental, do levantamento da produção científica e tecnológica 

da UFRB e da revisão do estado da arte. 

3.4 Unidade de Estudo de Caso: a UFRB e o NIT 

3.4.1 A Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

Através do Programa do Governo Federal de Expansão das Universidades Federais 

Brasileiras, a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) foi criada, pela Lei nº 

11.151/2005, por desmembramento da Escola de Agronomia da Universidade Federal da 

Bahia (UFRB, 2007). No entanto, a criação de uma universidade no Recôncavo é reivindicada 

desde 1822, em Santo Amaro, com apresentação de proposta para criar uma universidade 

nessa região. Já em 1859, a criação do Imperial Instituto Bahiano de Agricultura (IIBA), em 

São Francisco do Conde, caracteriza-se como ponto de partida que futuramente daria origem a 

UFRB (JESUS, 2013). Esse se tornou a Escola Agrícola da Bahia e foi transferida para Cruz 

das Almas em 1943. Em 1968, passou a fazer parte da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), com o nome de Escola de Agronomia da UFBA. Jesus (2013, p. 37) ressalta que ―A 

história de criação de uma segunda Universidade Federal na Bahia era um ‗clamor social da 

sociedade baiana‘ em especial das regiões do Recôncavo‖, principalmente porque a Bahia até 

o final de 2004 possuía 4 universidades estaduais e uma federal. 

Em 2005, é sancionada a Lei que cria a UFRB, tornando-a a segunda universidade 

federal localizada no estado da Bahia e a primeira nesse território a ter sua sede no interior do 

Estado. Na apresentação do primeiro Relatório de Gestão da UFRB é destacado que:  

A UFRB representa para a comunidade baiana o coroamento de um sonho 

alimentado por mais de sessenta anos, constituindo-se desse modo, não apenas na 

conquista de mais uma oportunidade de inclusão social para a juventude, mas, 

também, a viabilização de que a ciência, a tecnologia e a formação de profissionais 

possam ocorrer fora da capital do Estado (UFRB, 2007, p. 4).  

 

A UFRB é multicampi, está distribuída em 6 cidades do interior da Bahia e possui 7 

centros de ensino situados nas cidades de Amargosa (Centro de Formação de Professores – 
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CFP), Santo Antônio de Jesus (Centro de Ciências da Saúde – CCS), Cachoeira (Centro de 

Artes Humanidades e Letras – CAHL), Cruz das Almas (Centro de Exatas e Tecnológicas – 

CETEC e Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas – CCAAB); Feira de Santana 

(Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade – CETENS) e; Santo Amaro 

(Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas – CECULT). Caracteriza-se como 

uma instituição com autonomia administrativa, financeira, patrimonial e didático-pedagógico. 

A figura 8 mostra mais especificamente a localização dos campi da UFRB no interior do 

estado da Bahia. 

Figura 8: Localização dos campi da UFRB 

 
Fonte: Google maps (2014) 

 

O modelo multicampi adotado pela UFRB tem como principal objetivo: 

[…] explorar o potencial socioambiental de cada espaço do Recôncavo, bem como 

servir de pólo integrador, tendo como base de sustentação os seguintes princípios: 

Cooperação com o desenvolvimento socioeconômico, científico, tecnológico, 

cultural e artístico do Estado e do País e compromisso com o desenvolvimento 

regional; Criação de marcos de reconhecimento social, oriundos dos serviços 

especiais prestados no atendimento da população; Gestão participativa; Uso de 

novas tecnologias de comunicação e de informação; Equidade nas relações entre os 

campi; Desenvolvimento de um ambiente capaz de viabilizar a educação a distância; 

Processo de avaliação institucional permanente; Adoção de políticas afirmativas de 

inclusão social (UFRB, 2014) 

 

A UFRB, através do sistema de multicampi, além de se inserir por todo o Recôncavo, 

constitui-se enquanto tecido cultural, criando um Universo Acadêmico próximo das demandas 

e desafios reais da sociedade (ALMEIDA, VASCONCELOS e ANDRADE, 2012). 

Atualmente, funcionam na UFRB 40 cursos de graduação e 21 cursos de pós-
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graduação (UFRB, 2014). De acordo com a Superintendência de Regulação e Registros - 

SURRAC (2014), com exceção dos cursos do CETENS e CECULT que ainda não tinham 

alunos ativos, até outubro de 2013, o número de alunos matriculados nos cursos de graduação 

era de 6.620, enquanto que os cursos de pós-graduação já contavam com 411 alunos 

matriculados, totalizando 7.311 alunos com matriculas ativas. De acordo com a Pró-Reitoria 

de Pesquisa, Pós-Graduação, criação e Inovação (PPGCI), associada a essa estrutura, a UFRB 

conta ainda com 108 grupos de pesquisa e mais de 250 projetos de pesquisa em andamento 

(UFRB, 2014) 

No quadro de recursos humanos da universidade, em junho de 2014, segundo a Pró-

Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), existiam 498 servidores técnicos administrativos, 

sendo 23 servidores de Classificação C, 343 D e 132 E. Já os professores ativos eram: 19 

professores Substitutos; 05 Auxiliares; 247 Assistentes; 253 Adjuntos; 19 Associados e; 4 

Titulares, sendo um total de 547 em fevereiro de 2014 (UFRB, 2014). 

3.4.2 O NIT da UFRB 

 O NIT e o Núcleo de Propriedade Intelectual (NPI) foram implementados na UFRB 

em 2007, na época, subordinados à Coordenação de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação (PRPPG). Recentemente, o NIT for transformado na Coordenação de Criação 

e Inovação (CINOVA) e está ligado à PPGCI (Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, 

Criação e inovação), antiga PRPPG. 

 Inicialmente o NIT e o NPI foram criados para proteger o conhecimento intelectual 

da Universidade, gerado em torno do cenário de produção científica e tecnológica, através, 

principalmente, das relações de ensino e pesquisa e, implementar e gerenciar sua política de 

inovação. Porém, estes núcleos realizavam atividades sem que estivessem oficializados, por 

uma portaria ou outro mecanismo de regulamentação. A regulamentação para o NIT só veio a 

ocorrer em 16 de junho de 2008, com a publicação da portaria 244/2008, a qual estabelece 

oficialmente a criação do NIT e subordinando-o à Coordenadoria de Ciências e Inovação 

Tecnológica (COCIT) da PRPPG (UFRB, 2008). Essa coordenadoria tinha como responsável 

até janeiro de 2008 o Coordenador de Pesquisa também da PRPPG da UFRB. 

Outro mecanismo de regulamentação aprovada pela UFRB foi a Resolução nº. 15 

aprovada pelo Conselho Acadêmico UFRB (CONAC/UFRB 015/2008) em 1º de dezembro de 

2008 que ―Dispõe sobre a propriedade e a gestão de direitos relativos à propriedade 

intelectual no âmbito da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia‖ (UFRB, 2008). Foram 

estabelecidas ainda, competências para o NIT, para o NPI e as atribuições da COCIT. Esta 
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última ficaria responsável por fazer cumprir as normas de sigilo referentes a proteção da PI, 

elaborar os pareceres referentes à viabilidade econômica e comercial de produtos ou 

processos desenvolvidos pelo criador, devendo ainda fazer com que estes núcleos cumprissem 

com as competências estabelecidas tanto pela LIT como pela norma que regula a PI na UFRB, 

anexada à Resolução (UFRB, 2008). Porém, a COCIT foi extinta. Já as competências da 

coordenadoria do NPI estão estabelecidas nos Arts. 4º e 6º da resolução: 

Art. 4º – Caberá à coordenadoria do Núcleo de Propriedade Intelectual, vinculada à 

Coordenação de Pesquisa e Pós-Graduação, na medida do interesse da Universidade, 

exercer e fazer cumprir as disposições desta Resolução, apoiar a transferência de 

tecnologias, interna ou externamente, estimular e promover a proteção jurídica e a 

exploração econômica das criações intelectuais (UFRB, 2008). 

[…] 

Art. 6
0
 – Compete ao Núcleo de Propriedade Intelectual orientar e conduzir todos os 

trâmites legais, previstos nas legislações, envolvendo contratos de transferência de 

tecnologia, registro, concessão e manutenção dos direitos relativos à propriedade 

intelectual (UFRB, 2008). 

 

A partir da segunda gestão do professor Dr. Paulo Gabriel, Magnífico Reitor da 

UFRB, iniciada em 2012, algumas Pró-Reitorias passaram por reestruturação no quadro de 

gestores, mudando alguns pró-reitores e coordenadores. Na PRPPG, foi realizada a 

reorganização na Coordenadoria de Pesquisa, com o desmembramento do NIT e a vinculação 

direta do NPI a esse núcleo e passou a ser vinculado diretamente a PRPPG. 

Em um projeto intitulado ―Fortalecimento do Sistema de Inovação da Universidade 

Federal do Recôncavo da Bahia‖, aprovado no Edital FAPESB 019/2012 (Fortalecimento dos 

Sistemas locais de Inovação), foi proposto a criação da Coordenação de Inovação da UFRB 

(CINOVA). O projeto tinha como objetivo: 

Fortalecer o Sistema Local de Inovação da UFRB, transformando o Núcleo de 

Inovação Tecnológica numa Coordenação de Inovação (CINOVA) com seus 

Núcleos de Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia, Incubadoras e 

Parque Tecnológico, para fortalecer as atividades de gestão da política de inovação e 

da proteção a propriedade intelectual, bem como promover a sua transferência ao 

setor produtivo, identificar e apoiar o desenvolvimento de tecnologias inovadoras e 

o empreendedorismo para contribuir com o desenvolvimento cultural, tecnológico e 

social do recôncavo baiano, por meio da ampliação e investimento na capacitação 

dos pesquisadores e na aquisição de equipamentos (UFRB, 2012). 

 

Portanto, o projeto buscou criar uma coordenação para ampliar e distribuir melhor as 

atividades de proteção da propriedade intelectual, de transferência de tecnologia, gestão das 

políticas de inovação e fortalecimento do empreendedorismo na Universidade e no 

Recôncavo. Para tanto, sugeriu-se a criação dos núcleos de Transferência de Tecnologia e 

Incubadora e Parque Tecnológico. 

Como resultado inicial a CINOVA foi oficializada em abril de 2014 e juntamente 

com sua criação, foi alterada a PRPPG para a nova nomenclatura: Pró-Reitoria de Pesquisa, 
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Pós-Graduação, Criação e Inovação (PPGCI), com o objetivo de contribuir para o 

fortalecimento do Sistema Local de Criação e Inovação Tecnológica. A oficialização da 

CINOVA e a mudança da PRPPG para PPGCI se caracterizam como uma das ações da 

administração central da Universidade para promover políticas institucionais de Inovação, 

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia e Fortalecimento da Ciência e da 

Tecnologia, visando integrá-la com a comunidade e contribuir para o desenvolvimento 

cultural, tecnológico e social do país (UFRB, 2014). A figura 9 destaca o novo organograma 

da PPGCI. 

Figura 9: Organograma da PPGCI 

 

Fonte: UFRB (2014). 

 

 A CINOVA é composta pelos seguintes núcleos:  

a) Núcleos de Propriedade Intelectual (NPI) – tem como princípios: auxiliar na 

construção e fortalecimento de uma política de PI para disseminar a cultura de 

proteção desses direitos; estimular acadêmicos e inventores independentes a proteger 

sua PI; orientar os inventores quanto aos trâmites legais necessários para a proteção 

http://www.ufrb.edu.br/ppgci
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das invenções e; gerenciar os pedidos de propriedade intelectual cadastrados na 

CINOVA; 

b) Núcleo de Criação e Desenvolvimento Tecnológico – tem por competências: receber 

demandas científico-tecnológicas da comunidade e encaminhar para os devidos grupos 

de pesquisadores da Universidade que atuam na respectiva área; retroalimentar os 

pesquisadores e as empresas parceiras da UFRB com informações tecnológicas de 

bancos de patentes para aumentar o nível e a qualidade das informações e a 

competitividade das empresas pelo aperfeiçoamento de novas soluções tecnológicas; 

promover o surgimento de novas empresas provenientes de instituições locais 

estabelecidas, como universidades e empresas de base tecnológica; acompanhar e 

promover a cultura da Inovação, pela discussão de políticas de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico da UFRB, nas diversas áreas de conhecimento e; 

estimular o corpo docente e discente a empreender atividades de pesquisa e inovação 

tecnológica e; 

c) Núcleo de Transferência de Tecnologia – tem por objetivos: desenvolver parcerias 

com o setor produtivo, visando à TT geradas no âmbito da UFRB; identificar 

tecnologias que podem ser exploradas por segmentos específicos do setor produtivo 

envolvido com a UFRB; negociar licenças e ouros meios de TT para a exploração das 

Propriedades Intelectuais e; Avaliar acordos, convênios ou contratos a serem firmados 

entre a UFRB e instituições públicas ou privadas quanto à inclusão de cláusulas 

referente à Propriedade Intelectual e se a proporção da mesma está equivalente ao 

montante do valor agregado do conhecimento, já existente no início da parceria, dos 

recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes contratantes (UFRB, 

2014). 

A CINOVA é membro da Rede NIT-NE e do FORTEC. Com a participação na Rede 

NIT-NE, a UFRB passou a integrar o Projeto Rede NIT-NE: consolidando e semeando NITs e 

Redes. Dessa forma, desenvolveu um plano de trabalho e recebeu recursos para estimular o 

aumento da proteção das suas PI. Como resultados, foram depositados 11 pedidos de patentes 

e três registros de marcas junto ao INPI até 2014 (dados parciais coletados em marco deste 

ano), ambos em processo de exame pelo Instituto. A participação no projeto, além de 

fortalecer a troca de experiências com coordenadores de NITs mais consolidados, permite a 

realização da capacitação de recursos humanos e aproximação de políticas de CT&I que 

fortalecem e apoiam as atividades do NIT. 

A UFRB, assim como outras ICTs, apresentou dificuldades para estruturar seu NIT e, 
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segundo Garcia (2013), a criação de um planejamento estratégico foi um dos fatores que 

contribuíram para que o NIT da UFRB não cumprisse seu papel de gerir as políticas de CT&I. 

Porém, é preciso considerar que dificuldades de estruturação dos NITs e de elaboração de 

uma política institucional de inovação e gestão de PI são comuns nas ICTs do Brasil, 

destacando-se; a falta de uma política destinada à sensibilização das instituições sobre a 

importância da atividade inovativa; falta de pessoal com conhecimento em PI e gestão da 

inovação; a autoavaliação organizacional e a criação de um planejamento estratégico 

(ROCCA, 2009). 

Garcia (2013) analisou o ambiente interno e externo do NIT/UFRB, subdividindo-os 

em pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças (Quadro 5), a fim de disponibilizar aos 

gestores informação que possam servir como balizadores à busca de alternativas para 

estruturação e consolidação do NIT. 

Quadro 5: Matriz Swot do NIT da UFRB 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 

Ponto Forte Ponto Fraco Oportunidades Ameaças 

Equipe qualificada na área 

de CT&I 

Sensibilização junto à 

comunidade acadêmica 

Articulação 

interinstitucional 

Falta de concurso público 

para profissionais na área 

de C&T no NIT 

Capacitação técnica da 

equipe 

Quadro de servidores 

insuficiente e 

especializados 

Crescimento da 

demanda 

externa 

Falta de apoio 

institucional 

Bolsistas e estagiários Comunicação Interna Parcerias com empresas 

Concorrência nos editais 

externos com as demais 

IES 

Grupos de pesquisas 

consolidados 

Ausência de disseminação 

da cultura de inovação 

Crescimento de editais 

externos voltados para 

inovação tecnológica Entraves burocráticos 

Potencialidades das 

pesquisas 

Ausência de normas e 

procedimentos internos 

Marco regulatório de 

inovação favorável 

Complexidade da Lei de 

Inovação 

Resultados de pesquisas 

científicas passíveis de se 

tornar patentes 

Assessoramento jurídico na 

área de Propriedade 

Intelectual e Transferência 

Tecnológica (PI&TT) 

Articulação com o 

Parque Tecnológico 

Problemas na política 

governamental em CT&I 

Laboratórios e 

equipamentos adequados Espaço físico 

Implantação de 

incubadora de empresas 

Alto custo do pedido de 

patente 

Capacidade de captação 

de recursos 

Ausência de previsão 

orçamentária própria 

Ampliação dos 

financiamentos 

destinados à P&D 

Redução de capital 

externo das empresas 

Fonte: Garcia (2013) 

 

Garcia (2013) destaca que para os gestores do NIT/UFRB, o Núcleo, apesar de ser 

criado como exigência da LIT, é um importante instrumento para a gestão das políticas de 

inovação e interlocução entre os pesquisadores e o setor produtivo. Porém, a pesquisa revelou 

também que existem diversos fatores críticos que impossibilitaram a consolidação das 
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atividades do NIT/UFRB, destacando-se: ausência de normas e procedimentos internos do 

NIT; quadro de servidores insuficiente; falta de apoio institucional; infraestrutura física 

inadequada; falta de equipamentos para atender as demandas internas e externas; inexistência 

de parcerias com empresas e; falta de operacionalização das questões jurídicas. 

Outros fatores críticos citados por Garcia (2013) como a inexistência de uma cultura 

de proteção da PI e a falta de previsão orçamentária própria são barreiras que precisam ser 

superadas para consolidar o NIT e permitir à Universidade estabelecer relações mais estreitas 

com o setor governamental e empresarial. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Indicadores de Produção Científica e Tecnológica da UFRB 

O interesse na elaboração de indicadores quantitativos para auxiliar na dinâmica da 

CT&I e também na sua utilização como instrumento de planejamento de políticas e tomada de 

decisão, vem ganhando mais espaço entre os especialistas e autoridades governamentais 

federais, estaduais e municipais (SANTOS, 2003; MUGNAINI, JANNUZZI e QUONIAM, 

2004). 

Esses indicadores podem ser criados a partir da análise da produção científica 

(artigos, papers, livros, capítulos de livros, revisões e resumos) e tecnológica (principalmente 

patentes) (FAPESP, 2010). Apesar de patentes e artigos constituírem dois processos 

autônomos, eles estão inter-relacionados com CT&I (MOURA e CAREGNATO, 2011). De 

acordo com as autoras, pesquisadores que publicam artigos e depositam patentes são mais 

produtivos e tem maior reconhecimento do que aqueles não-inventores, caracterizando a 

interação entre C&T como um mecanismo que pode gerar efeitos positivos na produtividade e 

no reconhecimento dos autores. 

De acordo com o relatório da FAPESP (2010), ―A produção científica circula como 

parte de um grande sistema social e tem funções definidas, tais como apresentação de 

resultados de pesquisas, disseminação do conhecimento sobre as descobertas, atribuição de 

crédito e reconhecimento ao trabalho‖. Já a produção tecnológica, além de contribuir para o 

desenvolvimento econômico e tecnológico do país, contribui para a aplicação de atividades 

inovativas e estimulam a competitividade entre as empresas (ALBUQUERQUE, et al, 2005). 

No que se refere à UFRB, de acordo com o Relatório de Autoavaliação Institucional: 

Relatório Final do 1º Ciclo Avaliativo 2009-2011, realizado pela Comissão Própria de 

Avaliação – CPA/UFRB,  publicado em março de 2012, a pesquisa na UFRB é orientada com 

o objetivo de utilizar o conhecimento gerado para produzir conhecimento econômico-

sustentável, além de estimular a inovação tecnológica para aumentar a capacidade econômica 

e o desenvolvimento regional (UFRB, 2012). 

Assim, análises das relações da produção científica e tecnológica de uma instituição 

significam uma interação entre ciência e tecnologia. Esta seção, portanto, discute a produção 

científica e tecnológica da UFRB em duas subseções que permitem uma investigação mais 

consolidada dos dados a que se refere à produção científica e um tópico que reflete a situação 

da produção tecnológica da UFRB. 

4.1.1 Produção Científica 
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 A produção científica da UFRB entre os anos de 2006 e 2012 é crescente, reflexo do 

crescimento da instituição no decorrer dos anos. Com o aumento dos cursos de graduação e, 

consequentemente, a contratação de novos professores e também a criação e consolidação de 

programas de pós-graduação (Mestrado e Doutorado), que saltou de um mestrado e um 

doutorado em 2006, para 10 mestrados e 2 doutorados no final de 2012 (figura 10), os índices 

de produção científica da instituição foi crescente no decorrer dos anos. 

Figura 10: Evolução do número de Pós-Graduação na UFRB, entre 2006 e 2012 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Consequentemente, houve uma elevação na produção bibliográfica dos 

pesquisadores da instituição, como mostra a Tabela 2. 

Tabela 2: Produção bibliográfica dos professores da UFRB com base na Plataforma Lattes do  CNPq, 

entre 2006 e 2012 

Produção Bibliográfica 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Aprovações de Teses 6 6 2 9 7 9 20 

Aprovações de Dissertações 32 30 53 44 54 23 51 

Apresentações de Trabalhos 45 113 189 274 247 105 419 

Artigos publicados em periódicos científicos 79 122 157 234 225 131 332 

Artigos s publicados em revistas e/ou jornais 12 22 27 71 85 80 109 

Capítulos de livro 5 26 39 72 58 32 44 

Livros 7 10 16 33 14 6 19 

Organização de livros 1 1 1 _ 5 _ 4 

Participação em congressos  69 203 217 365 335 136 354 

Prêmios 20 41 33 35 32 11 8 

Resumos publicados em anais de congressos 136 204 321 451 222 104 392 

Resumos expandidos publicados em anais de congressos 31 77 179 251 272 100 213 

Trabalhos completos em anais de congressos 6 6 2 9 7 9 169 

Total 490 919 1337 1970 1686 805 2134 

Fonte: UFRB (2013). 

 

Destaca-se o número de artigos publicados em periódicos científicos que aumentou 
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de 79 em 2006 para 234 em 2009 e 332 em 2012. A Tabela 2 corrobora com Santos (2003).  

[…] qualquer que seja a dimensão, na qual os pesquisadores estão engajados, ela 

somente se materializa na produção de documentos escritos. Quando pesquisadores 

elaboram pesquisas, eles produzem artigos; quando participam de processo de 

inovação, depositam patentes ou divulgam notas técnicas ou manuais de utilização; 

quando se envolvem com a docência, dirigem tese, elaboram manuais, apostilas; 

quando participam de programas públicos, redigem projetos para obter subvenções e 

relatórios justificando a utilização dos recursos [...] se consagram à popularização, 

elaboram livros, roteiros, contribuem para a redação de regulamentos, de pareceres 

(SANTOS, 2003, p. 32). 

 

A figura 11 representa o crescimento do número de publicações científicas da 

Instituição entre os anos de 2006 e 2012, com base nas interfaces de acesso de informação 

bibliográfica via Internet, a Web of Science (ISI), da Thomson Reuters que, segundo o Blog 

Sciello em Perspectiva (2014), fornece dados sobre a capacidade de instituições e 

pesquisadores em publicar seus resultados de pesquisa em periódicos de qualidade submetidos 

à revisão por pares e, a Scopus, empresa afiliada ao publisher multinacional Elsevier. 

Figura 11: Publicações Científicas da UFRB entre os anos de 2006 e 2012, indexadas nas bases de 

dados Scopus e Web of Science 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 Conforme se verifica, existe uma tendência de crescimento do número de 

publicações científicas da Instituição, somando ao final de 2012, 406 publicações indexadas 

pela Scopus e 407 publicações na base Web of Science. Como o número de publicações nas 

duas bases são parecidos, serão utilizados apenas os dados da Web of Science, por ser a base 

mais consolidada na análise de publicações científicas. De acordo com a Thompson (2014) a 

Web of Science é composta de nove bases de dados com informações reunidas a partir de 

milhares de periódicos científicos, livros, séries de livros, relatórios, conferências, desde o ano 

de 1900. Os periódicos são indexados nos bancos de dados do Institute for Scientific 

Information (ISI), situado na Filadélfia, EUA, após uma rigorosa seleção, classificando a Web 
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of Science como uma das mais conceituadas do mundo (SANTOS, 2003). 

Como o número de professores equivalentes subiu de 144,5 para 529,5 em 2012, 

cabe identificar se essas publicações tem um crescimento per capta por professor, 

pretendendo saber se realmente os professores estão realizando mais pesquisas e, 

consequentemente, aumentando o número de publicações científicas para divulgar os 

resultados. Portando apresenta-se na Tabela 3, além do número de publicações e de 

professores equivalentes para cada ano, a média de publicações por professor equivalente. 

Tabela 3: Média de publicações científica por professor equivalente da UFRB, entre 2006 e 2012. 

Anos Nº de Professor Equivalente Nº de Produção científica Média de publicações 

por professor 

2006 144,5 3 0,02 

2007 193,5 21 0,11 

2008 273 45 0,16 

2009 439 49 0,11 

2010 509 80 0,16 

2011 531,5 101 0,19 

2012 529,5 108 0,20 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Observa-se, conforme figura 12, que o número de publicações por professor teve um 

crescimento de 1000%, entre 2006 e 2012, confirmando a tendência de crescimentos de 

produtividades dos pesquisadores da UFRB, no que se refere à produção científica. 

Figura 12: Evolução anual do número de publicações por professores da UFRB, entre 2006 e 2012 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

Deve-se considerar que em 2006 a universidade estava passando por um processo de 

implementação e não disponibilizava de muitos recursos necessários para realizar pesquisas, 

como, por exemplo, laboratórios implementados, uma vez que muitos estavam ainda em 

construção. Como se verifica, houve uma queda no crescimento em 2009, o que pode ser 

explicado pela posse de mais 156 professores e supondo que os mesmos não tiveram tempo 

suficiente para desenvolver pesquisas e gerar publicações. Depois disso, fica evidente o 
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crescimento da razão de publicações. 

Quando comparada a outras instituições acadêmicas, o número de publicações por 

professores na UFRB, apesar de ter crescido consideravelmente, ainda é pequeno e necessita 

de políticas de fortalecimento. Um exemplo disso é o índice per capta de produção científica 

por professores da Universidade Federal de Sergipe (UFS) que, também em crescimento, teve 

um avanço de 0,32 em 2010 para 0,36 em 2012 (NUNES, et. al., 2013). 

O aumento do número de produção científica não é incomum nas instituições 

brasileiras. De acordo com Nunes et. al. (2013), de 1999 até os dias atuais, o Brasil vem se 

destacando no aumento de publicações científicas a níveis internacionais, chegando na 13ª 

colocação no ranking mundial de publicações. Portanto, verifica-se que o crescimento das 

publicações científicas na UFRB, além da sua consolidação entre as instituições acadêmicas, 

por ser ainda uma universidade recente, está também relacionado com as políticas nacionais 

de fortalecimento da participação de cientistas brasileiros nas publicações científicas. 

A participação de pesquisadores de outros países reflete as parcerias internacionais 

nas pesquisas realizadas. Conforme Meneghini (1996), as parcerias, principalmente as 

internacionais, que produzem publicações conjuntas, contribuem bastante para o 

desenvolvimento sinérgico. 

Na análise nas publicações da UFRB, verificou-se que houve participação de 

pesquisadores de 22 países além do Brasil, em 51 das publicações investigadas, conforme 

destacado na figura 13. 

Figura 13: Localização de pesquisadores que contribuíram com publicações da UFRB, entre 2006 e 

2012, de acordo com a Web of Science 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2014) 

 

Há um destaque para os Estados Unidos com participação em 19 publicações. Em 

seguida estão: Franca (9), Inglaterra (5), Portugal (5), Argentina (3), Espanha (3), Chile (2), 
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Itália (2), Moçambique (2). Os outros países tiveram participação em apenas 1 publicação 

cada. A participação de pesquisadores desses países já aparece nas publicações desde 2006 e 

também foi crescente com o passar dos anos. 

Sobre a filiação dos pesquisadores desses países, destacam-se a United States 

Departmentof Agriculture (USDA), com autores em 9 publicações; a University of London, 4 

publicações e; a London School Of Hygiene Tropical Medicine e a Universidade de Aveiro, 

citadas em 3 publicações cada. 

Ao investigar os tipos de documentos científicos que foram publicados (figura 14), 

verificou-se que 91,9% são artigos, 4% são papers e o restante são revisões, resumos e 

capítulos de livros. 

Figura 14: Percentual de publicações científicas da UFRB entre 2006 e 2012 de acordo com o tipo de 

publicação 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

Os documentos foram publicados em 167 diferentes fontes, sendo que 55% (224) dos 

documentos foram publicados em apenas 25 fontes. As revistas que tiveram mais publicações 

científicas de pesquisadores da UFRB são apresentadas na Tabela 9. Apresenta-se também os 

indicadores SCImago Journal Rank (SJR), que mostra a visibilidade das revistas constantes da 

base de dados Scopus a partir de 1996 (SCIMAGO, 2014) e Source Normalized Impact per 

Paper (SNIP), medindo o impacto de citações de publicações científicas, sendo um dos 

principais indicadores bibliométricos oferecidos pela CWTS Jornal Indicators. Ambos os 

indicadores citados são calculados com base no banco de dados Scopus, produzida pela 

Elsevier. 
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Tabela 4: Revistas que mais tiveram publicações científicas de pesquisadores da UFRB, entre 2006 e 

2012 

 REVISTAS Nº De 

Publicações 

SJR SNIP 

1 Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental 23 0,568 0,759 

2 Revista Brasileira de Fruticultura 21 0,342 0,501 

3 Pesquisa Agropecuária Brasileira 16 0,613 0.907 

4 Ciência e Agrotecnologia 14 0,526 0,626 

5 Revista Brasileira de Ciência do Solo 14 0,777 0,961 

6 Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária E Zootecnia 13 0,312 0,505 

7 Semina Ciências Agrarias 13 0,274 0,558 

8 Revista Brasileira de Zootecnia 12 0,505 0,87 

9 Revista Caatinga 12 0,295 0,505 

10 Revista Ciência Agronômica 11 0,668 0,882 

11 Sociobiology 8 0,382 0,496 

12 Ciência Rural 7 0,358 0,565 

13 Química Nova 7 0,327 0,653 

14 Crop Breeding And Applied Biotechnology 6 0,449 0,622 

15 Ciência e Tecnologia de Alimentos 5 0,233 0,38 

16 Microchemical Journal 5 0,921 1,497 

17 Scientia Agricola 5 0,567 0,999 

18 Bioscience Journal 4 0,255 0,391 

19 Brazilian Journal of Microbiology 4 0,379 0,793 

20 Euphytica 4 0,709 1,169 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

 Verifica-se que as 10 primeiras revistas são brasileiras e foram responsáveis por 149 

publicações, 135 delas classificadas na área de pesquisa Agricultura e 25 classificadas em 

Medicina Veterinária. Outro destaque que deve ser dado às publicações dessas revistas 

brasileiras é que 82% foi publicado em português, havendo apenas 22 publicações em inglês e 

5 em espanhol. Em entrevista realizada pela Secretaria de Comunicação da UNB (2010), o 

professor Michael Dooris, da Penn State University, ressalta que publicação em outras línguas 

que não seja o inglês impossibilita que os trabalhos sejam citados e usados mundialmente, se 

tornando um ponto negativo das pesquisas brasileiras porque acaba restringindo o alcance e a 

visibilidade das pesquisas. Assim, aumentar o número de publicações em inglês dos 

pesquisadores da UFRB se caracteriza como uma ação importante para valorizar as pesquisas 

da universidade em nível mundial. 

Verifica-se na Tabela 4 que se destacam em 1º, 2º e 3º lugar em número de 

publicações as fontes: Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental; Revista 

Brasileira de Fruticultura e: Pesquisa Agropecuária Brasileira, respectivamente, estas 

classificadas na Grande área de Ciências Agrárias. Quando se compara o Indicador SJR, as 
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revistas de maior visibilidade são: Microchemical Journal (linha 16); Revista Brasileira de 

Ciência do Solo (linha 5) e; Euphytica (linha 20), se caracterizando como as revistas de maior 

visibilidade. Já no que se refere ao impacto das citações (indicador SNIP), identifica-se como 

as revista de maior impacto a Microchemical Journal; Euphytica e; Scientia Agricola (linha 

17). A Revista Brasileira de Ciência do Solo aparece com 4º maior SNIP. Averiguou-se que a 

grande maioria dos pesquisadores direciona suas publicações no contexto nacional e em 

língua portuguesa, diminuindo possibilidade ter suas pesquisas reconhecidas 

internacionalmente, corroborando mais uma vez com Dooris (UNB, 2010). 

 A produção científica analisada foi citada 916 vezes no geral e 841 vezes sem 

autocitações. Essas citações foram feitas em 835 artigos, número que diminui para 779 

quando retiradas as autocitações. Os documentos apresentaram uma média de 2,25 citações 

por item e o índice h-index foi igual a 14. De acordo com Barbosa Filho (2009), o índice h é o 

número de artigos com citações maiores ou iguais a esse número, ou seja, no caso da UFRB 

14 artigos receberam pelo menos 14 citações. Esses indicadores são usados para qualificar a 

produtividade e o impacto das publicações de cientistas e instituições. A figura 15 mostra a 

evolução do número de citações recebidas pelo conjunto de documentos entre os anos de 2007 

e a segunda semana de janeiro de 2014. 

Figura 15: Evolução do número de citações das publicações da UFRB indexadas na Web of Science 

entre 2006 e 2012 

 
Fonte: Web of Science (2014) 

 

 Assim como o número de artigos é crescente, o número de citações recebidas por 

esses artigos também vem aumentando. A Tabela 5 mostra os 20 artigos da UFRB mais 

citados, assim como seus autores, o ano e a fonte de publicação. 
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Tabela 5: Os 20 artigos da UFRB mais citados até 2013 
Autores Título Ano Revista Citações 

Castro, J.T., Santos, E.C., Santos, 

W.P.C., Costa, L.M., Korn, M., 

Nóbrega, J.A., Korn, M.G.A. 

A critical evaluation of digestion procedures for 

coffee samples using diluted nitric acid in closed 

vessels for inductively coupled plasma optical 
emission spectrometry 

2009 Talanta 26 

Hanada, R.E., de Jorge Souza, T., 

Pomella, A.W.V., Hebbar, K.P., 

Pereira, J.O., Ismaiel, A., Samuels, 
G.J. 

Trichodermamartiale sp. nov., a new endophyte 

from sapwood of Theobroma cacao with a potential 

for biological control 

2008 Mycological 

Research 

24 

Teixeira, L.S.G., Oliveira, F.S., dos 

Santos, H.C., Cordeiro, P.W.L., 
Almeida, S.Q. 

Multivariate calibration in Fourier transform 

infrared spectrometry as a tool to detect 
adulterations in Brazilian gasoline 

2008 Fuel 23 

Gloaguen, TV ; Forti, MC; Lucas, Y; 

Montes, CR; Goncalves, RAB; 

Herpin, U; Melfi, AJ 

Soil solution chemistry of a Brazilian Oxisol 

irrigated with treated sewage effluent 

2007 Agricultural Water 

Managemen 

22 

Souza, B., Roubik, D., Barth, O., 

Heard, T., EnrÍquez, E., Carvalho, 

C., Villas-Bôas, J., Marchini, L.,  
Locatelli, J., Persano-Oddo, L., 

Almeida-Muradian, L., Bogdanov, 

S., Vit, P. 

Composition of stingless bee honey: Setting quality 

standards 

2006 Interciencia 20 

Abreu, L.M., Malbouisson, A.P.C., 
Malbouisson, J.M.C., Santana, A.E. 

Finite-size effects on the chiral phase diagram of 
four-fermion models in four dimensions 

2009 Nuclear Physics B 19 

Oliveira, J. G., Jr.; Rossi, R., Jr.; 

Nemes, M. C. 

Protecting, enhancing, and reviving entanglement 2008 Physical Review A 17 

Roberts, DP; McKenna, LF; 
Lakshman, DK; Meyer, SLF; Kong, 

H; de Souza, JT; Lydon, J; Baker, 
CJ; Buyer, JS; Chung, S 

Suppression of damping-off of cucumber caused by 
Pythiumultimum with live cells and extracts of 

SerratiamarcescensN4-5 

2007 SoilBiology & 

Biochemistry 

17 

Gonzaga, M.I.S., Ma, L.Q., Santos, 

J.A.G., Matias, M.I.S. 

Rhizosphere characteristics of two arsenic 

hyperaccumulating Pteris ferns 

2009 Science of the Total 

Environment 

16 

Rodrigues, F.D.M., Mesquita, 
P.R.R., de Oliveira, L.S., de Oliveira, 

F.S., Menezes Filho, A., de P. 

Pereira, P.A., de Andrade, J.B. 

Development of a headspace solid-phase 
microextraction/gas chromatography-mass 

spectrometry method for determination of 

organophosphorus pesticide residues in cow milk 

2011 Microchemical 
Journal 

15 

Grigorevski-Lima, A.L., Da Vinha, 
F.N.M., Souza, D.T., Bispo, A.S.R., 

Bon, E.P.S., Coelho, R.R.R., 

Nascimento, R.P. 

Aspergillus fumigatus thermophilic and acidophilic 
endoglucanases 

2009 Appled Biochemistry 
and Biotechnology 

15 

De Souza, JT; Bailey, BA; Pomella, 

AWV; Erbe, EF; Murphy, CA; Bae, 

H; Hebbar, PK 

Colonization of cacao seedlings by 

Trichodermastromaticum, a mycoparasite of the 

witches' broom pathogen, and its influence on plant 
growth and resistance 

2008 Biological 

Control 

14 

Borges, H.A., Carneiro, S., Fabris, 

J.C. 

Evolution of density perturbations in decaying 

vacuum cosmology: The case of nonzero 

perturbations in the cosmological term 

2008 Physical Review D - 

Particles, Fields, 

Gravitation and 
Cosmology 

14 

Sousa, Carla da Silva; Fermino 

Soares, Ana Cristina; Garrido, 
Marion da Silva 

Characterization of streptomycetes with potential to 

promote plant growth and biocontrol 

2008 Scientia Agricola 13 

Nascimento, R.P., Junior, N.A., 

Pereira Jr., N., Bon, E.P.S., Coelho, 
R.R.R. 

Brewer's spent grain and corn steep liquor as 

substrates for cellulolytic enzymes production by 
Streptomyces malaysiensis 

2009 Letters in Applied 

Microbiology 

13 

da Rocha, G.O., Lopes, W.A., de 

Paula Pereira, P.A., Vasconcellos, 

P.D.C., Oliveir, F.S., Carvalho, L.S., 
Conceiçao, L.D.S., de Andrade, J.B. 

Quantification and source identification of 

atmospheric particulate polycyclic aromatic 

hydrocarbons and their dry deposition 
fluxes at three sites in Salvador Basin, Brazil, 

impacted by mobile and stationary sources 

2009 Journal of the 

Brazilian Chemical 

Society 

12 

Soares, A.C.F., Sousa, C.D.S., 

Garrido, M.D.S., Perez, J.O., De 

Almeida, N.S. 

Soil streptomycetes with in vitro activity against the 

yam pathogens Curvulariaeragrostides and 

Colletotrichumgloeosporioides 

2006 Brazilian Journal of 

Microbiology 

11 

dos Santos, W.N.L., Cavalcante, 

D.D., da Silva, E.G.P., das Virgens, 
C.F., Dias, F.D.S. 

Biosorption of Pb (II) and Cd (II) ions by Agave 

sisalana (sisal fiber) 

2011 Microchemical 

Journal 

11 

Dias, F.D.S., Lovillo, M.P., Barroso, 

C.G., David, J.M. 

Optimization and validation of a method for the 

direct determination of catechin and epicatechin in 
red wines by HPLC/fluorescence 

2010 Microchemical 

Journal 

11 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

 De acordo com Araújo (2006), a análise de citações é considerada a área mais importante da 
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bibliometria. 

As citações contribuem para o desenvolvimento da ciência, provém o necessário 

reconhecimento de um cientista por seus colegas, estabelecem os direitos de 

propriedade e prioridade da contribuição científica de um autor, constituem 

importantes fontes de informação, ajudam a julgar os hábitos de uso da informação e 

mostram a literatura que é indispensável para o trabalho dos cientistas. (FORESTI, 

1989 apud ARAUJO, 2006, p. 18) 

 

Apenas 5 desses artigos estão nas 20 revistas que mais tiveram publicações da 

UFRB, 3 no Microchemical Journal; 1 na revista Brazilian Journal of Microbiology e; 1 na 

Revista Scientia Agricola. Destaca-se que a Microchemical Journal, na análise feita sobre a 

visibilidade das revistas da Tabela 5, foi a que apresentou melhor desempenho e, portanto 

reforça a importância de se realizar uma investigação de qual revista submeter os trabalhos 

para publicação, a fim de obter um melhor resultado na divulgação das pesquisas realizadas. 

A figura 16 mostra as principais áreas em que os documentos publicados foram classificados 

de acordo com a Web of Science, devendo-se ressaltar que uma publicação pode ser 

classificada em mais de uma área científica. 

Figura 16: Percentual de publicações de pesquisadores da UFRB por área de conhecimento dos 

documentos, entre 2006 e 2012. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2013) 

 

 Conforme já comentado acima, os artigos podem ser classificados em mais de uma 

área, assim, os 46% classificados em Agricultura podem não ser exclusivamente dessa área. 

Esse número não se caracteriza como atípico uma vez que a UFRB se formou a partir da 

antiga Escola de Agronomia da UFBA, sendo ainda o Centro de Ciências Agrárias, 

Ambientais e Biológicas (CCAAB) o de maior destaque, tanto no que se refere ao ensino e 

pesquisa - com 9 cursos de graduação, 8 mestrados e os 2 doutorados na instituição - e 

também na qualificação dos professores, apresentando um maior percentual de doutores.  

 Essa relação do CCAAB com as publicações também pode ser percebida quando se 
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analisa os autores que mais tiveram produção científica (figura 17). 

Figura 17: Os dez pesquisadores da UFRB com maior produção científica, entre 2006 e 2012. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Todos os autores da figura 16 são professores ligados ao CCAAB, havendo, portanto, 

a necessidade de incentivar e fomentar a produção científica nos outros centros da instituição. 

Já na figura 18, são apresentadas as instituições que colaboraram com as publicações 

que envolvem os pesquisadores da UFRB. 

Figura 18: Principais instituições envolvidas em publicações científicas da UFRB, entre 2006 e 2012. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

 Dentre as 15 instituições destacadas, apenas a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA) não é instituição de Ensino Superior, mas que realiza muitas 

pesquisas. Verifica-se ainda que 3 das 5 IES (Instituições de Ensino Superior) públicas 

baianas (UFBA, UEFS, e UESB) estão envolvidas nas publicações analisadas, além da 
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UFRB, demonstrando uma rede de colaboração entre elas. 

 Entre os anos de 2008 e 2012 foram identificados 112 publicações que tiveram apoio 

financeiro. Dessas publicações 25 foram classificadas nas áreas científicas de Agricultura, 18 

em Química e 14 em Bioquímica. A figura 19 mostra o número de publicações financiadas no 

decorrer dos anos. 

Figura 19: Publicações da UFRB na Web of Science que tiveram algum financiamento de instituições 

de fomento, entre 2008 e 2012 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

Tanto o desenvolvimento de pesquisa como a divulgação dos resultados através de 

publicações científicas, precisa de recursos financeiros. No Brasil, a maioria das pesquisas é 

fomentada pelo CNPq, pela CAPES e pelas Fundações de Amparo a Pesquisa (FAPs) 

estadual. Assim, nas publicações analisadas, foram identificadas as principais instituições que 

financiaram as pesquisas com resultados publicados pelas produções científica apresentadas 

na figura 20. 

Figura 20: Instituições de Fomento das pesquisas publicadas por pesquisadores da UFRB, entre 2008 e 

2012. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
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O CNPq é o maior financiador da produção científica pesquisada, sendo citado como 

fonte de fomento em 89 publicações. Já a CAPES financiou 54 publicações. Citada em 44 

publicações, a FAPESB é a 3ª maior financiadora dessas pesquisas publicadas. Importante 

esclarecer que em uma única publicação podem existir mais de uma instituição de fomento. 

 Na análise das instituições de fomento, foram identificadas apenas duas empresas: a 

Engevix e a Almirante Cacau, podendo indicar a pouca aproximação da universidade com o 

setor empresarial e a necessidade de se fortalecer essa relação. 

Essa análise da produção científica serviu para identificar o potencial da pesquisa 

realizada na UFRB e os gargalos que podem ser trabalhados de forma a estabelecer uma 

sintonia com a proteção desse conhecimento por meio de direitos de PI, com a geração de 

produtos tecnológicos com potencial inovador e, principalmente, sua capacidade de interagir 

com outras ICTs e o setor empresarial para gerar inovações e contribuir para o 

desenvolvimento tecnológico. 

4.1.2 Produção Tecnológica e PI na UFRB 

 Em uma economia baseada no conhecimento, a tecnologia moderna fundamenta-se 

cada vez mais na ciência e na pesquisa científica aplicada. (FERREIRA, GUIMARÃES e 

CONTADOR, 2009). De acordo com Albuquerque et. al. (2005), baseando-se em patentes 

depositadas pelo Brasil no United States Patent and Trademark Office's (USPTO) em 2001, o 

percentual da tecnologia produzida pelo país em relação ao Mundo é de apenas 0,1% e, ao 

comparar os dados relacionados à dimensão científica e tecnológica do Brasil, os autores 

sugerem que o país pode estar deixando de aproveitar oportunidades tecnológicas geradas 

pela acumulação científica nacional, mesmo tendo ampliado significativamente sua produção 

científica. 

A principal finalidade da produção tecnológica é atender às necessidades da 

sociedade, através da geração de produtos e processos tecnológicos, impactando no 

desenvolvimento econômico, social e tecnológico (SERZEDELLO e TOMAÉL, 2011). 

No Brasil, os atores envolvidos nos processos de produção tecnológica são, 

principalmente, as ICTs e os parques tecnológicos. Conforme Serzedello e Tomaél (2011), o 

conhecimento científico originário da pesquisa básica realizada nas Universidades é que 

fundamenta as pesquisas aplicadas, permitindo o desenvolvimento de novos produtos e 

processos. Tal perspectiva justifica a relação feita nessa pesquisa entre a produção científica e 

tecnológica da UFRB. 

A PI, especialmente as patentes, é caracterizada como principal indicador de 
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produção tecnológica e da capacidade de inovação de um país, região ou instituição 

(BERNARDES, 2003). Essa pesquisa avalia a produção tecnológica da UFRB, 

principalmente no que se refere ao depósito de patentes. 

A produção tecnológica da UFRB, relacionada a pedidos de proteção de PI, é recente 

na Instituição. Conforme evidencia a Figura 21, de acordo com a CINOVA e dados coletados 

no INPI, a UFRB tinha 11 pedidos de patentes depositados no INPI até março de 2014. 

 

Figura 21: Evolução do número de patentes depositadas no INPI pela UFRB, entre 2008 e 2013 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

 

 

O primeiro pedido foi depositado em 30 de julho de 2008, e trata-se de um 

dispositivo de permeação/reação e detecção para acoplamento em sistemas de análise por 

injeção em fluxo para determinação de analíticos voláteis empregando reagente cromogênico, 

e ainda está em processo de exame.  

No intervalo de três anos (2009 a 2011), não houve outros pedidos de patentes, 

refletindo a fragilidade do Sistema Local de Inovação (SLI) e, apesar da Universidade estar 

com um NIT regulamentado desde o ano 2008, existe a necessidade de intensificar as políticas 

de fortalecimento do SLI, de forma que os pesquisadores tomem ciência da necessidade de 

proteger a PI proveniente dos resultados das suas pesquisas. 

 

Em 2012, foi depositado outro pedido, se referindo a um módulo de análise por 

injeção sequencial baseado em válvulas e minibombas solenoide para gerenciamento de 

soluções em análises químicas. Já em 2013, foram depositados mais 9 pedidos de patentes, 

reflexo de um projeto desenvolvido pelo responsável da CINOVA com os alunos da disciplina 

de Tecnologia de Alimentos do curso de Graduação em Nutrição da UFRB e uma Engenheira 

de Alimentos, que desenvolveram 8 invenções na área de alimentos, e de uma patente em 

cotitularidade com a EMBRAPA, todos cumprindo os 18 meses de sigilo, estabelecidos pela 
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Lei de Propriedade Industrial. 

 

Em relação ao número de publicações com o número de propriedades intelectuais 

protegidas na UFRB é desproporcional. Enquanto que em 2008, foram feitas 45 publicações 

científicas da UFRB, apenas 1 patente foi depositada no INPI. Já em 2012, apesar do aumento 

para 108 publicações, foi feito também apenas um pedido de proteção. Em 2013, com os 9 

pedidos de patentes, essa diferença em comparação às publicações diminuiu, mas não permite 

garantir a permanência desse índice. Fazendo um link com os 10 maiores autores das 

publicações científicas da UFRB, verifica-se que nenhum deles é inventor dessas patentes. 

Considerando a PI cadastrada no currículo Lattes dos pesquisadores e, de acordo com 

o levantamento feito pela Coordenação de Pesquisa da PPGCI (Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação, Criação e Inovação), além das propriedades intelectuais protegidas pelo NIT, 

estão cadastradas no sistema Plataforma Lattes, 5 patentes (1 em 2006, 1 em 2009 e 3 em 

2012) e 5 softwares (4 em 2008 e 1 em 2009).  No entanto, ao investigar essa produção se 

verificou que a patente mencionada para o ano de 2006 foi depositada por um professor que 

ainda não era vinculado à Universidade nessa época, indicando possíveis falhas neste 

levantamento. 

 

A cultura de proteção de resultados de pesquisa por direitos de PI não é consolidada 

nas universidades brasileiras, muito menos na UFRB e, segundo Moura (2009), alguns 

acadêmicos defendem que em razão do financiamento das pesquisas nas universidades e 

institutos serem provenientes de órgãos públicos, os resultados dessas pesquisas deveriam ser 

de domínio público, enquanto que outros defendem que deixar de proteger os resultados por 

direitos de PI pode ser uma solução menos atrativa socialmente, por permitir que outros o 

façam, provocando um grande debate entres essas duas correntes. 

Deve ser considerado também que o baixo número de produção tecnológica e o 

elevando número de produção científica pode estar associado ao desconhecimento da 

comunidade acadêmica sobre os direitos de PI e desconhecimento do trabalho da CINOVA, 

conforme identificado na pesquisa intitulada ―Avaliação da política institucional em 

propriedade intelectual da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia‖, investigada por 

Santos et. al. (2013). 

Essa pesquisa verificou que 72,61% da comunidade acadêmica entrevistada 

desconhece assuntos discernentes à PI e que 88,09% desconhece a existência o NIT. Em 

contrapartida, 89,28% acreditam que é importante proteger os resultados de pesquisa com 
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potencial inovador (SANTOS et. al,. 2013). A figura 22 sintetiza esses resultados e também a 

participação dos entrevistados em pesquisas com potencial inovador. 

 

Figura 22: Conhecimentos do NIT, importância de proteção de inovações tecnológicas e participação 

em pesquisas inovadoras por entrevistados na UFRB em 2012 

 

Fonte: Santos et. al (2013). 

 

Os dados permitem considerar que realizando um melhor gerenciamento da PI e de 

proteção do conhecimento fruto dos resultados de pesquisas dos acadêmicos da UFRB, 

através de uma política mais ativa de difusão da cultura de PI, espera-se que os números 

oficiais de produção tecnológica da Universidade sejam ampliados, de forma a intensificar 

também a transferência de tecnologias para o setor industrial. Nessa perspectiva, Fujino, Stal 

e Plonski (2007, p. 46) afirmam que ―a intensidade do processo de transformação do 

conhecimento gerado na universidade em produtos e processos que beneficiem a sociedade 

depende da política de proteção do conhecimento vigente na universidade‖.  

A pesquisa básica, principalmente quando associada ao ensino e a extensão, é tida 

como a maior geradora de conhecimento para resolução de problemas. De acordo com Fava-

de-Moraes (2000, p. 9), ―a pesquisa básica executada ‗espontaneamente‘ pela Universidade 

ainda é comprovadamente a maior fonte de resultados aplicáveis do que a pesquisa dita 

‗encomendada‘ por empresa‖. Serzedello e Tomaél (2011) ressaltam que a pesquisa básica 

possibilita a formação de alunos empreendedores, que são capacitados a inovar fora do meio 

acadêmico, quando esta corrobora com a pesquisa aplicada e com processos de inovação 

tecnológica nas universidades.  

Amadei e Torkomian (2009, p. 16) afirmam que ―a pós-graduação nas universidades 

representa a espinha dorsal da pesquisa científica, capaz de gerar conhecimento novo a ser 

absorvido pela sociedade‖. Portanto, o número de PI das universidades deveria estar 

relacionado aos programas de pós-graduação.  
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Ao analisar o número de monografias, dissertações e teses defendidas nos programas 

de pós-graduação da UFRB (Tabela 6), verifica-se que, caso houvesse um trabalho de 

inserção da cultura de proteção dos direitos de PI entre pesquisadores e alunos desses cursos 

ou o oferecimento de um componente curricular sobre a PI e suas formas de proteção, os 

resultados de muitas dissertações e teses poderiam se transformar em produtos, processos ou 

serviços tecnológicos com potencial inovador, principalmente no que se refere às teses que 

são geralmente requisitadas com algum inovador e que, neste caso, somam 22 defesas, entre 

2009 e 2012. 

 

Tabela 6: Evolução do número de Teses, Dissertações e Monografias defendidas nos programas de 

pós-graduação da UFRB, entre 2006 e 2012. 

Tipo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Teses    2 5 10 5 

Dissertações 23 24 21 23 57 56 52 

Monografias      14 50 

Total 23 24 21 25 62 80 107 

Fonte: Relatório UFRB (2013, p. 148) 
 

Das PI protegidas pela UFRB, apenas 1 (uma) patente originou-se dessas defesas, 

mas certamente muitas dissertações e teses poderiam ter se tornado inovações. Segundo 

Dantas (2004), os Órgãos de Fomento à produção científica – como a Capes, CNPq, FINEP e 

FAPs – investem cada vez mais nos programas de pós-graduação e em pesquisas que se 

traduzem na defesa de dissertações de mestrado e teses de doutorado, e em número bem 

menor, no registro/depósito de PI. 

Outro importante instrumento que poderia ampliar o número de PI são os resultados 

dos projetos do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento 

Tecnológico e Inovação (PIBITI). De acordo com o CNPq, o objetivo do Programa PIBITI é 

estimular os alunos do ensino superior nas atividades, metodologias, conhecimentos e práticas 

próprias ao desenvolvimento tecnológico e processos de inovação; formar recursos humanos 

que se dedicarão ao fortalecimento da capacidade inovadora das empresas no País e; formar 

sujeitos capazes de participar de forma criativa e empreendedora na sua comunidade. Na 

figura 23, verifica-se o número de bolsas PIBITI na UFRB, desde a sua implementação da 

Universidade. 

Figura 23: Evolução do número de bolsas PIBITI na UFRB entre 2009 e 2013. 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

  

Menezes et. al. (2012) ressaltam que o PIBITI, como política de fomento à inovação 

tecnológica, tem gerado resultados satisfatórios, de forma que a existência de instrumentos de 

apoio ao desenvolvimento da pesquisa inovadora tende a estimular um crescimento da 

inovação tecnológica na universidade. Porém, os projetos PIBITI na UFRB não culminaram 

na proteção de qualquer tecnologia, ressaltando mais uma vez a necessidade de se fortalecer a 

cultura inovativa junto à comunidade acadêmica. 

 O baixo índice de inovação da UFRB não é uma particularidade, uma vez que, apesar 

de existirem algumas universidades de destaque no Brasil em depósito de patentes como a 

UNICAMP, USP, UFRJ e Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), em sua maioria, as 

universidades brasileiras permanecem com um baixo índice de desenvolvimento de inovação 

tecnológica. Segundo Serzedello e Tomaél (2011), as universidades precisam expandir em 

P&D com potencial inovador, para atender as necessidades da sociedade e promover o 

crescimento econômico e social, com tecnologias adequadas, produtos, processos e serviços. 

4.2 A Política de Inovação na UFRB 

4.2.1 Interpretação da Política Oficializada em Documentos Internos 

 Um importante instrumento de análise da política de inovação das universidades são 

os documentos oficiais como os relatórios de gestão, o plano de desenvolvimento Institucional 

(PDI 2010-2014), as resoluções, etc. 

 No primeiro ano da UFRB, o relatório de gestão do ano de 2006 já ressaltava que a 

Universidade, por meio da PRPPG, se esforçava para consolidar a pesquisa científica de 

qualidade, reconhecendo a capacidade científica e tecnológica de pesquisadores, professores e 

alunos (UFRB, 2007). O relatório destaca que: 

• A Coordenação de Ciência e Inovação Tecnológica, recentemente criada na 

estrutura administrativa da PRPPG, constitui uma iniciativa de fomentar e oferecer 

apoio à consolidação do resultado científico e tecnológico de excelente qualidade, 
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agregando para o âmbito da academia modelos tecnológicos acessíveis e produtivos, 

promovendo um caráter empreendedor ao ensino, pesquisa e extensão. 

• A dificuldade de implementação da CCIT tem sido a identificação de pessoal com 

perfil acadêmico para os principais núcleos (Propriedade Intelectual, Inovação 

Tecnológica, Pólos Tecnológicos). 

• Ressalta-se que todas as temáticas dos núcleos que compõem a CCIT são 

extremamente importantes e requerem a adequação pessoal capaz de criar no modelo 

da nova universidade (UFRB) uma cultura tecnológica e de proteção do 

conhecimento até então muitas vezes desconhecida e/ou pouco praticada. 

• No entanto, algumas ações têm sido realizadas com colaboradores para 

conhecimento e implantação imediata do Núcleo de Propriedade Intelectual, 

mediante a participação em reunião técnicas e treinamentos em outras instituições. 

Estas iniciativas tem resultado na preparação de um material básico sobre o tema 

PROPRIEDADE INTELECTUAL: PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO, que 

revisado e aprovado, deverá compor uma publicação para realização do 

WORKSHOP a ser realizado em abril de 2007. 

• Em relação a Inovação Tecnológica, estamos aguardando resultados ou indicativos 

da reunião realizada com técnicos da Fundação Recôncavo, onde foram apresentadas 

diversas alternativas de apoio e projetos que podem ser viabilizados pela mediação 

da Fundação que dispõe de mecanismos de gestão junto a agentes financiadores e 

iniciativa privada. Naquela discussão foi abordado como prioridade um ―SISTEMA 

LÓGICO DE INTEGRAÇÃO DOS CAMPI DA UFRB‖. 

• Acrescenta-se que anualmente a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da 

Bahia, por meio de Edital Público, apóia as iniciativas das instituições de pesquisa 

para instalação de ―Escritório de Propriedade Intelectual‖ em programa de incentivo 

à inovação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia. O 

próximo edital está previsto para o primeiro trimestre de 2007. 

• Foi solicitada inclusão do NPI da UFRB na Rede de Propriedade Intelectual e 

Transferência Tecnológica da Bahia (REPITTEC/SECTI-BA), que tem a atribuição 

de integrar e fortalecer a propriedade intelectual e a inovação tecnológica no SIB 

(Sistema de Inovação da Bahia) (UFRB, 2007, p. 33-34). 

 

 Essas ações demonstram que a gestão da UFRB já se preocupava no seu primeiro 

ano de atuação, com a inclusão de uma política de inovação que pudesse, além de fortalecer a 

produção científica, intensificar a produção tecnológica, disseminar uma cultura de proteção 

dos direitos de PI e inserir o empreendedorismo ao tripé básico das instituições de ensino 

superior: ensino, pesquisa e extensão. Porém, reconhece também que, dentre as dificuldades 

de consolidar um órgão responsável por gerir política de inovação da instituição, neste caso a 

COCIT, está a falta de recursos humanos especializado em PI e Inovação Tecnológica 

(UFRB, 2007). Corrobora, portanto, com dificuldades encontradas em outras instituições, 

conforme já discutido por Rocca (2009). 

 Em 2008, a aprovação da resolução CONAC 15/2008 reflete novamente o interesse 

da Universidade em estruturar uma política de inovação e PI, dispondo sobre a propriedade e 

a gestão de direitos relativos à PI no âmbito da UFRB (UFRB, 2008). 

 De acordo com o PDI 2010-2014, está contemplado na política da pós-graduação na 

UFRB o incentivo à inovação tecnológica a partir do ensino de pós-graduação, apresentando 

as seguintes diretrizes: 
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a) formar profissionais criadores, capazes de desenvolver novas técnicas e processos 

tendo em vista a expansão da indústria brasileira e as necessidades do 

desenvolvimento nacional em todos os setores; 

b) transformar a universidade em centro criador; 

c) formar professores qualificados para a expansão quantitativa do ensino superior; 

d) promover o ensino de pós-graduação para a produção da inovação tecnológica 

(UFRB, 2009). 

 

 Essas diretrizes refletem muito claramente o entendimento dos gestores da UFRB no 

importante papel da Universidade para contribuir com o desenvolvimento econômico e 

tecnológico nacional, regional e local, principalmente através do desenvolvimento de novas 

tecnologias e processos com potencial inovador. Uma iniciativa de contemplar essas diretrizes 

foi feita em 2011, com a criação do Curso de Especialização em Sociedade, Inovação e 

Tecnologia Social, ligada ao CCAAB, iniciada nesse mesmo ano, com 25 alunos matriculados 

(UFRB, 2012). O objetivo do curso é promover a formação de profissionais (gestores 

públicos, assessores, técnicos, dirigentes e lideranças de Empreendimentos Econômicos 

Solidários e de outras experiências coletivas) para atuar no processo de inovação, fomento, 

desenvolvimento, disponibilização e apropriação de Tecnologias Sociais e, tem como linhas 

de pesquisa: Políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação; Elaboração, execução e 

avaliação de tecnologias sociais nos empreendimentos econômicos solidários; Gestão de 

tecnologia social nos empreendimentos econômicos solidários (UFRB, 2014). 

 No que se refere à política de pesquisa da UFRB, se destaca no PDI que o 

fortalecimento da pesquisa e da inovação tecnológica agrega valor aos processos, produtos e 

serviços produzidos no Recôncavo, fomentando intensamente o processo de inclusão social, 

tendo como objetivos: 

[…] desenvolver um conjunto de instrumentos que estimule a utilização do 

conhecimento gerado pela pesquisa aqui desenvolvida, de modo a produzir um 

crescimento econômico-sustentável; estimular a pesquisa científico-tecnológica e, a 

partir do conhecimento gerado, agregar valor a produtos, processos e serviços; 

estimular a inovação tecnológica entre os pesquisadores e despertar a consciência 

com relação ao importante papel da inovação para o aumento da competitividade da 

nossa economia; estabelecer uma diretriz para a pesquisa científico-tecnológica 

voltada para o desenvolvimento regional; estimular o acesso a recursos oriundos dos 

Fundos Setoriais, de modo que os pesquisadores disponham de recursos para o 

desenvolvimento de seus projetos e mapear toda a potencialidade de 

desenvolvimento científico e tecnológico, e estimular a pesquisa em áreas 

estratégicas (UFRB, 2009, p. 44-45). 

 

 Associadas a esses objetivos, as competências relacionadas à PRPPG se orientam 

para fortalecer, além da produção científica, a produção tecnológica e a apropriação de bens 

intangíveis relacionados aos direitos de PI. Dentre as competências da PRPPG, se relacionam 

diretamente com a política de inovação da UFRB: estimular a produção do conhecimento e a 

proteção das inovações criadas no âmbito acadêmico por meio da PI; coordenar a elaboração 
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e acompanhar a execução de projetos de geração de tecnologia e inovação; coordenar e 

acompanhar a execução de projetos institucionais de pesquisa e inovação tecnológica (UFRB, 

2009); avaliar as atividades de pesquisa e inovação tecnológica da UFRB; elaborar e 

implementar o plano estratégico de pesquisa e inovação tecnológica da UFRB; sugerir 

políticas para o desenvolvimento da pesquisa e inovação tecnológica da UFRB; coordenar a 

elaboração e acompanhar os projetos institucionais de pesquisa e inovação tecnológica; 

estimular a produção do conhecimento e cadastrar a PI (UFRB, 2013). 

 Dentre os contratos e/ou convênios firmados pela UFRB com outras instituições, 

também se verifica a preocupação em promover a inovação tecnológica, como, por exemplo, 

os convênios/contratos firmados com o CNPq, o Instituto Federal de Sergipe (IFS) e o 

Instituto Nacional do Semiárido (INSA). Os objetivos desses convênios foram 

respectivamente: atuar em conjunto com o CNPq para propiciar o atendimento da estratégia 

de governo na realização de projetos de pesquisas científicas, tecnológicas e/ou de inovação; 

realizar ações no campo da educação, pesquisa e da inovação tecnológica na área de 

hidráulica e; celebrar acordo de cooperação técnica entre as partes, na promoção de trabalho 

de Pesquisa, desenvolvimento, inovação e articulação institucional no Semiárido Brasileiro 

(UFRB, 2013). 

 Porém, apesar de se verificar que a UFRB tem se empenhado em estabelecer e 

promover uma política de inovação capaz de intensificar a produção cientifica e tecnológica e 

facilitar o desenvolvimento socioeconômico, pode-se considerar que, conforme a análise dos 

dados de produção cientifica e tecnológica realizada anterior a este tópico, essa política ainda 

não conseguiu emplacar, necessitando do planejamento de estratégias que permita ampliar a 

interação da universidade com a indústria, o governo e outras ICTs.  

 No entanto é importante se analisar a política de inovação da UFRB na perspectiva 

dos gestores ligados diretamente à inovação, à PI e à Transferência de tecnologia da 

universidade. 

4.2.2 A Política de Inovação na Visão dos Gestores da UFRB 

 A PI&TT na UFRB é analisada nesse tópico a partir da interpretação do conteúdo 

das entrevistas realizadas com três gestores da UFRB, envolvidos diretamente com as 

discussões e decisões sobre PI e transferência de tecnologia na Universidade. 

1. Sobre a cultura de propriedade intelectual 

 Questionados sobre a importância da PI nas universidades brasileiras, os 

entrevistados afirmaram que ela assume o papel de proteger os resultados de pesquisa dos 
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acadêmicos e a possibilidade de gerar recursos e novos negócios. Afirmaram também que 

ainda é dada pouca importância a esses direitos. Para eles, o grande desafio das universidades 

é intensificar discussões sobre a proteção da PI no ambiente acadêmico e conseguir resultados 

significativos, porque as universidades não foram preparadas para lidar com questões relativas 

a PI, existindo um distanciamento da sociedade e do setor industrial. 

―[…] a maior parte dos pesquisadores brasileiros está na universidade, então é muito 

razoável que essas universidades realizem também inovação e espera-se também que 

tenha mais propriedade intelectual. Eu acho que esse é um desafio grande, porque 

nós sabemos que, de um modo geral, as universidades não foram preparadas para 

isso. Nós vivemos em um ambiente em que a própria autonomia, a forma como a 

pesquisa é organizada, não tem uma ação pragmática no sentido da inovação. Nós 

temos um distanciamento que deve ser corrigido com o tempo, da sociedade, do 

mercado, das forças coletivas. Então com isso nós temos pouca inovação eu diria 

ainda no Brasil, mas eu espero que se a gente fizer essa correção, a gente vai ter 

mais inovação, mas propriedade intelectual e eu acho que logo, logo, ou já é uma 

das formas de avaliação da universidade‖ (Entrevistado A). 

 

―A propriedade intelectual é uma forma de proteger uma invenção, um trabalho. 

Então as universidades têm que estar preparadas para auxiliar o professor, o 

pesquisador na proteção dessa invenção, do trabalho desenvolvido para quê outras 

pessoas não se apropriem de algo que foi produzido por outro. Tudo que é produzido 

tem um conhecimento e também tem aquela questão de uma vez que você protege, 

isso pode gerar um negócio, um recurso‖ (Entrevistado B). 

 

 Quando interrogados sobre a importância de disseminar a PI na UFRB, o 

Entrevistado C ressaltou que a CINOVA tem trabalhado exaustivamente, realizando o curso 

de Redação de Patentes e planejando os cursos de Registro e Proteção de Cultivar e Programa 

de Computador, além de estar participando dos eventos realizados pela PPGCI e promovendo 

palestras e outras ações para divulgação da PI. O Entrevistado B ressaltou que a preocupação 

em disseminar a PI na UFRB já existia nos últimos anos, principalmente devido à exigência 

da Lei de Inovação e é necessária para que os conhecimentos gerados pelos pesquisadores 

sejam reconhecidos. 

―Nos últimos anos sim, porque essa é uma exigência da lei de inovação. Então, 

quanto à propriedade intelectual, a UFRB vem trabalhando dentro de suas 

limitações, dentro das possibilidades, com o auxilio da FAPESB, para que seja 

disseminado, para que se tenha uma legislação, para que possa trabalha junto com os 

professores no sentido de que realimente o que é desenvolvido não fique 

simplesmente no papel, como a gente tem na publicação e que nem uma é publicada, 

mas que possa realmente geram um produto, gerar inovação para ser utilizado por 

outras pessoas, mas com o devido reconhecimento da instituição, da pessoa que 

desenvolveu aquilo‖ (Entrevistado B). 

  

 O entrevistado A afirmou que são muitos os desafios da UFRB, principalmente por 

ser uma universidade em implementação, com professores novos e que acabam ingressando 

no ambiente acadêmico sem uma cultura de proteção de direitos de PI. O entrevistado A 
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também sugeriu que uma das ações para inserir essa cultura de PI é a criação de uma 

coordenação de inovação junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 

―Nós temos muitos desafios na implantação de uma universidade. A UFRB é uma 

universidade que nasce multicampi, multitemática. Nós estamos entre o primeiro, 

segundo ou terceiro lugar entre as maiores universidades criadas nesse ciclo de 

expansão, então os nossos pesquisadores não entram com essa cultura [de proteção 

da propriedade Intelectual] e existe um esforço da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação no sentido de que a gente caminhe para fortalecer isso. Nós criamos 

agora uma coordenadoria de inovação que já existia enquanto núcleo e que a gente 

fortaleceu enquanto uma coordenadoria plena, porque nós acreditamos que esta 

transformação de pesquisa em produto tem que ser uma dinâmica mais acelerada e 

justamente a gente espera que com essa coordenadoria isso venha a acontecer‖ 

(Entrevistado A). 

  

 Sobre as ações de disseminação da PI, o Entrevistado C destacou que já houve 

resultados significativos, com muitos trabalhos que já estão sendo preparados para ser 

protegidos sob os direitos de PI e com patentes que já foram depositadas, além das ações da 

CINOVA entusiasmar alguns pesquisadores. O entrevistado C informou acreditar que, com as 

ações planejadas para o próximo semestre, haverá um incremento no número de proteções. 

 Portanto, em uma visão geral, os entrevistados compartilharam da mesma percepção 

de que a cultura de proteção dos direitos de PI não está consolidada na Universidade. Eles 

corroboraram com o pressuposto de que intensificar a proteção do conhecimento no âmbito da 

UFRB se caracteriza como uma barreira a ser superada pela gestão da Instituição, mas que os 

resultados que venham a surgir da superação desse desafio são fundamentais para consolidar a 

Universidade como Instituição fortalecedora do desenvolvimento regional, ao transformar 

conhecimento em produtos e processos inovadores. 

2. A política de propriedade intelectual 

 Indagados sobre a política de PI na UFRB, os entrevistados destacaram que não 

existe ainda uma política de PI intensificada na Instituição, encontrando-se ainda em fase de 

estruturação. Argumentaram que a principal ação para fortalecer uma política de PI na 

Universidade está relacionada à criação da CINOVA e à realização das atividades propostas 

para essa Coordenadoria. 

―A política de inovação esta sendo composta, com a criação da CINOVA, com a 

equipe ligada a CINOVA, com a qualificação dos técnicos envolvidos e ai vamos 

trabalhar melhor a legislação e, inclusive, trazer outras instituições que já tem um 

domínio maior para que a gente crie a legislação e, a partir disso, podemos ser mais 

agressivos tendo a política de criação e inovação‖ (Entrevistado B). 

[…] ―quando fala política, dá ideia de planejamento e eu não vejo essa política 

acontecer, então eu diria que não tem uma política [de propriedade intelectual]. Eu 

acho que as coisas estão acontecendo. Eu particularmente fiz uma pressão muito 

grande para que saísse a Coordenação, essa coordenação é fruto de um projeto que 

foi aprovado na FAPESB. Então, nesse projeto está incluída a criação da CINOVA. 
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A CINOVA aconteceu, mas não fruto de uma política. A CINOVA deveria estar no 

PDI, mas não está‖ (Entrevistado C).  

 

 O Entrevistado B argumentou que uma das perspectivas com a implementação de 

uma política de PI na UFRB é que professores, pesquisadores e estudantes tenham 

conhecimento dos direitos de PI e da sua importância. Destacou ainda que, com a 

consolidação dessa política, os indicadores de produção tecnológica serão aumentados e 

também, que a inovação poderá ocorrer verdadeiramente na Universidade. 

 Sobre as expectativas após a criação da CINOVA, os entrevistados ressaltaram que a 

criação de uma coordenação de inovação precisava ser feita devido à necessidade de se ter um 

Órgão na universidade que desse maior visibilidade que o NIT, de forma que ações dessa 

coordenação possam alterar o cenário acadêmico para mudar a realidade da UFRB no que se 

refere à proteção dos direitos de PI, com maior participação dos professores na disseminação 

dessa cultura. Argumentaram que essa mudança poderá ocorrer quando a cultura de PI for 

intensificada na Universidade, associada também a um maior envolvimento das comunidades 

do Recôncavo.  

 De acordo com o entrevistado A, a autonomia das universidades públicas no Brasil 

prejudicou sua interação com o mercado e os meios de produção, sendo que, atualmente essa 

aproximação é um dos maiores desafios da universidade contemporânea.  

―Não é um trabalho fácil. O Brasil inteiro vive com esse desafio. Quando a gente 

pega o percentual, a contribuição brasileira em pesquisa, o número é um. Quando a 

gente pega a contribuição brasileira em inovação e propriedade intelectual, os 

números são outros. São muito mais modestos. Então, a gente vai ter que fazer um 

esforço orgânico no sentido de criar essa cultura na universidade. A universidade 

tem um medo do mercado, a universidade tem um medo da sociedade produtiva e, 

demonstrar que é possível essa relação com os meios de produção e ao mesmo 

tempo manter a nossa autonomia, eu acho que vai ser esse o nosso desafio, para que 

a gente quebre esse distanciamento. Então, eu acho que a CINOVA é uma conquista, 

a nova Pró-Reitoria é uma conquista, mas nós vamos ter que ter ações, eu diria bem 

capilar e, inclusive, eu diria que uma ação geracional para que talvez no futuro a 

gente possa ampliar essa proximidade. Então eu acho que a inovação, a propriedade 

intelectual, o produto que gera a propriedade intelectual se dá de forma muito mais 

dinâmica nessa interface, é pesquisador-meio de produção‖ (Entrevistado A). 

  

―A expectativa é que a gente tenha um maior envolvimento dos professores e 

consiga realmente fazer um trabalho que faça a diferença na instituição. E a ideia é 

também não só envolver os estudantes, os professores e pesquisadores, mas também 

a comunidade do Recôncavo. Nós temos algumas ideias de trazer pessoas do 

Recôncavo, os produtores, as pessoas que tenham ideias, que criam suas 

ferramentas, que tem suas criações até para o dia a dia, para que aquilo que eles 

fazem e que pode ser registrado, que pode gerar um negócio e eles não 

desenvolvem. A gente têm vários exemplos de pessoas que desenvolvem uma 

tecnologia e fica restrita aquela oficina, aquela empresa, aquele trabalho e poderia 

ter um alcance muito maior se tivesse o auxilio de um engenheiro. Um pouquinho 

mais de tecnologia atrelada‖ (Entrevistado B). 

  

―A primeira coisa era a gente poder colocar inovação na universidade. Então, nós 

tínhamos a PRPPG que era Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e a gente 
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conseguiu colocar hoje a PPGPI que é Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação, 

Criação e Inovação. E aí, tendo esse I, a gente precisou ter uma Coordenação de 

Pesquisa e Pós-Graduação, então, agora a Coordenação de Inovação. Em tese, ela 

vai ter um respaldo né, ela vai ter um lastro para poder divulgar mais, trabalhando a 

propriedade intelectual‖ (Entrevistado C)  

 

 

De acordo com o entrevistado C, criar apenas uma coordenação sem que seja 

disponibilizada uma infraestrutura adequada com a ampliação do quadro de funcionários e 

equipamentos não permite que os objetivos propostos para essa coordenação sejam 

alcançados.  

Além da infraestrutura, outras dificuldades que precisam ser superadas pela 

CINOVA foram destacadas pelos entrevistados como: pouca visibilidade da coordenação 

junto a comunidade acadêmica e não acadêmica, falta de conhecimento sobre a importância 

de proteger resultados de pesquisas com direitos de PI, necessidade de qualificação da equipe, 

implementação de uma legislação e uma política de PI mais agressiva que insira a cultura de 

PI na comunidade acadêmica e venha estender a necessidade de trabalhar a PI junto com a 

comunidade externa de forma que a universidade possa gerar produtos para beneficiar a 

sociedade. Dentre os mecanismos utilizados para superar essas dificuldades, foram citados: a 

realização de eventos para disseminar a cultura de PI; a realização de curso de capacitação de 

dois servidores, e as tentativas de aproximar as empresas da universidade por meio da 

realização de um encontro entre esses dois atores.  

Quando questionados sobre a inclusão do tema PI na graduação e na pós-graduação 

como um mecanismo de disseminação da PI na UFRB, os entrevistados afirmaram que 

atualmente existem apenas algumas ações isoladas na disciplina Tecnologia de Alimentos e 

um módulo sobre inovação tecnológica ministrada pelo gestor da CINOVA.  

―Não. É extremamente importante a inclusão de uma disciplina e a ideia é que a 

Coordenação de Inovação possa trabalhar com o projeto para que isso [tema PI] seja 

inserido. Eu sei que alguns professores mencionam nas aulas, mas não existe uma 

[disciplina] obrigatória nem opcional. Pelo que eu tenho conhecimento a gente não 

tem. Realmente precisa‖ (Entrevistado B). 

  

―Até onde eu sei não. Particularmente eu tenho algumas ações isoladas na disciplina 

que eu ministro que é Tecnologia de Alimentos e eu, de forma extracurricular, 

ofereço um modulo sobre inovação tecnológica‖ (Entrevistado C). 

 

  Os entrevistados, quando questionados sobre a importância de incluir disciplina de PI 

no currículo de cursos da UFRB, responderam que seria muito importante que houvesse uma 

disciplina para discutir direitos de PI, não somente para ampliar o número de proteções, mas 

também para inserir uma cultura de proteção dos bens intangíveis, uma vez que o melhor 

caminho para inserir essa cultura é o aluno. 
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―Sim, com certeza. Então nós temos hoje a inovação, metodologia científica e eu 

acredito que deveríamos ter duas metodologias, uma cientifica e uma tecnológica ou 

a metodologia cientifica e tecnológica, para você exatamente mostrar ao aluno o que 

é ciência o que é tecnologia. Seria muito interessante, muito importante. Eu acho 

que, por exemplo, o pesquisador que trabalha só na parte cientifica, ele já está 

formado, para mudar é difícil. Então, eu acredito muito no aluno, porque o aluno é o 

futuro. Então, trabalhar aquele aluno na graduação, ele vai para pós-graduação e na 

pós-graduação, ele vai realmente querer proteger o que desenvolver e, vindo a ser 

um professor, ele já trabalha com aquilo. Eu vejo um trabalho muito de base mesmo, 

na graduação, pós e em paralelo também acontecer com os professores‖ 

(Entrevistado C). 

 

3. Sobre os direitos de PI na UFRB e a estrutura da CINOVA 

A UFRB tem a resolução CONAC 015/2008 que regula os direitos de PI dos 

produtos, processos ou serviços gerados no ambiente acadêmico, mas, segundo o gestor da 

CINOVA, esse instrumento legal precisa de atualização, pois não está adequado à realidade 

da Universidade, por ser muito geral e também, é um instrumento desconhecido da 

comunidade acadêmica. Os gestores informaram que já existe um esforço realizado pela 

CINOVA para atualizar essa resolução de forma a contemplar questões como a distribuição 

dos ganhos econômicos que forem gerados com os bens intangíveis protegidos por direitos de 

PI e também, a forma como é decidido o que deve ou não ser protegido. 

Sobre a forma atual de como se decide a proteção da PI, os entrevistados 

argumentaram que não existe uma comissão especifica para isso e que se protege o que é 

solicitado pelos pesquisadores, considerando apenas o critério de novidade, não havendo, por 

exemplo, um estudo prévio de viabilidade econômica, pois o objetivo principal na UFRB é 

ampliar o número de pedidos de proteção. 

―Isso está mais ao nível do NIT e da procura pelo pesquisador, professor, estudante. 

Não existe ainda essa comissão, mas estamos agora com a CINOVA que foi 

recentemente aprovada pelo Reitor. Já havia sendo estruturada, mas, só 

recentemente realmente passou a fazer parte do organograma da administração. A 

gente espera agora acelerar um pouquinho com isso, mas até agora não foi feito‖ 

(Entrevistado B). 

 

―O que tem acontecido é eu tenho me reunido com o servidor que tem feito uma 

busca e se realmente é algo inédito, então a gente tem depositado. Hoje o foco é ter 

as patentes, então, se o pesquisador chega [com uma patente] e é algo inédito, a 

gente deposita. A grande questão é que a gente não sabe se tem viabilidade 

econômica, porque nós temos áreas diferentes, então o fato realmente de nós não 

termos o comitê, a gente fica um pouco sem fazer isso‖ (Entrevistado C). 

 

 Como já mencionado, a CINOVA é o Órgão responsável pela gestão da política de 

PI da UFRB. Esta é uma estrutura nova e segundo o entrevistado C, apesar de ter sido 

aprovada há dois meses, sua criação ainda não está regulamentada e não houve um aumento 

no quadro de recursos humanos, mas a proposta é que seja composta pelos núcleos de: 

propriedade intelectual, transferência de tecnologia, criação e desenvolvimento tecnológico. 
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―Há dois meses nós conseguimos a aprovação da Coordenação de Inovação que 

ainda não está regulamentada. Nós temos três núcleos, um que é o Núcleo de 

Propriedade Intelectual, que continua, o outro é o Núcleo de Desenvolvimento 

Tecnológico, que vai abarcar essa parte de inovação, de estímulo à inovação e vai 

também abarcar o PIBITI e o outro que vai trabalhar com a parte de transferência de 

tecnologia, Parque Tecnológico, basicamente isso. Mas é bom salientar que embora 

tenha mudado de núcleo para coordenação, só tinha um professor e um servidor e 

não mudou nada, então não houve mudança em relação a recursos humanos em 

infraestrutura na verdade‖ (Entrevistado C). 

 

 O entrevistado C destacou que o principal objetivo da Coordenação é a estruturação 

de uma política de PI com a regulamentação da PPGCI e da CINOVA e, atualização da 

resolução CONAC 15/2008 e atender as normas estabelecidas pela Lei de Inovação. 

―Hoje mais a questão da estruturação. Então hoje a gente ver a parte legal da 

estruturação, a gente atualizar a resolução CONAC 15, regularizar a CINOVA, 

regulamentar a PPGPI e, em cima disso, atender o que diz a lei de inovação, que a 

gente tem que realmente está protegendo toda a propriedade da Universidade, 

oferecer também ajuda aos inventores independentes, que a gente não está fazendo e 

trazer a cultura de PI para a Universidade e, ao mesmo tempo, transferir mais‖ 

(Entrevistado C). 

 

 Segundo os entrevistados, a CINOVA funciona em uma estrutura que, apesar de já 

possuir um novo espaço físico, ainda é inadequada para desempenhar suas funções como, por 

exemplo, a falta de uma sala reservada para atender aos pesquisadores que surgem com novas 

PI, que garanta o sigilo das informações. Destacaram também que não existe uma previsão 

orçamentária especifica para o Órgão, havendo apenas a previsão de uma parte dos recursos 

da PPGCI para a execução de atividades básicas da Coordenação, mas que é muito limitada. 

Também não existe assessória jurídica para dar assistência às atividades da Coordenação e o 

quadro de servidores é insuficiente. Entretanto, segundo os gestores, já se está empenhando 

esforços para ampliar o espaço físico, contratar novos servidores e também, qualificar os que 

trabalham na Coordenadoria. 

4. Sobre a relação universidade-empresa 

Os entrevistados, quando indagados sobre a existência da parceria universidade-

empresa e a ocorrência de transferência de tecnologia para o setor produtivo, afirmaram que 

apesar de ser muito importante estabelecer a parceria com o setor empresarial/industrial, a 

comunidade acadêmica não percebe o valor dessa relação, de forma que ainda não existe uma 

aproximação consolidada entre esses sujeitos na UFRB, para a geração de produtos, processos 

ou serviços protegidos pelo direito de PI. Conforme os entrevistados, a relação universidade-

empresa, quando ocorre, é apenas através de alguns convênios estabelecidos para execução de 

projetos. Sublinham também que não há transferência de tecnologia entre a UFRB e empresas 

ou outras ICTs. 
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―Então, nós estamos muito acanhados e o que a gente tem [é] muito pouco. Acho 

que é muito informal. A ideia é que agora com a CINOVA, o professor Marcos 

trabalhando junto com a Coordenadoria e com esses eventos, a gente traga as 

empresas para conhecer a universidade e tenha contato com os professores. A ideia é 

que a gente consiga trabalhar um pouco mais, e inclusive, colocar a importância 

disso, mas as pessoas não veem a importância disso também. Acham que a 

universidade publica é uma coisa, a empresa é outra. Até isso a gente tem de 

trabalhar‖ (Entrevistado B) 

  

―[a parceria universidade-empresa] não existe na verdade, nessa parte tecnológica. 

Existe convenio, projetos, mas essa parte de TT, pelo menos em relação à CINOVA, 

à PPGCI, realmente não existe. O que tem são alguns contratos de cotitularidade 

com o Instituto Federal de São Paulo, a Embrapa, onde alunos nossos inventaram 

produtos e que foi dividido a tecnologia com outras instituições […] onde nós somos 

cotitulares. Então, ficou mais nesse nível de transferência interinstitucional, mas não 

empresa‖ (Entrevistado C)  

 

 Dentre os fatores que contribuem para o afastamento da relação universidade-

empresa, foram destacados pelos entrevistados: a diferença no ritmo de trabalho dos atores 

envolvidos nessa relação, onde a empresa é mais acelerada; o tempo em que uma tecnologia é 

gerada na universidade e a falta de uma cultura por parte dos pesquisadores na relação da 

academia com a empresa. 

Os entrevistados também identificaram algumas ações que podem diminuir a distância 

entres a universidade e a empresa, destacando a criação de mecanismos no sistema de 

produção, na legislação e na Universidade, e também, o estabelecimento de mais empresas no 

Recôncavo e um maior interesse de aproximação por parte dos pesquisadores e dos 

empresários. 

―Eu acho que existe o desafio da instituição, mas também existe o desafio do sistema 

de produção, porque quando a gente pensa que temos uma indústria, um setor 

produtivo em que a maior parte da tecnologia é importada, nós não temos empresas 

que possam gerar essas tecnologias de forma muito intensa aqui no Brasil, aqui na 

Bahia, aqui no Recôncavo. Isso é um problema. Eu acho que para resolver, nós 

temos o exemplo da Petrobras que decidiu realizar e construir navios no Brasil, 

gerando tecnologia a partir disso. O estabelecimento de regras quando as indústrias 

se estabelecer aqui no Brasil, aqui na Bahia, ela [a indústria] tenha que fazer a 

transferência de tecnologia e incorporar tecnologia local. Enfim, eu acho que você 

vai ter mecanismo no sistema de produção, na legislação e na Universidade, para a 

gente resolver essa questão― (Entrevistado A). 

 

―Algumas dificuldades são cruciais pela região. A maioria dos cursos que envolvem, 

por exemplo, estágios em empresas, têm poucas empresas aqui na região. Então, eles 

têm uma dificuldade muito grande de conseguir estágios em empresas. Então, a 

nossa localização, por ter poucas empresas, já dificulta um pouco. Eu acho que ainda 

falta muito, esse contato, essa aproximação do pesquisador com a empresa, porque a 

gente diz que faltam empresas, mas aquelas que estão aqui também não estão e que 

poderia estar atuando mais com a Universidade, e não estão. Nem a Universidade 

está se aproximando dela, nem elas também se aproximam da Universidade, muitas 

vezes por aquela questão de eles terem outro ritmo. Então, às vezes as normas da 

legislação não atende a eles [empresários], a dele não atende ao setor público, mas o 

caminho tem que ser esse, agora a gente tem que ver realmente como conseguir 

chegar‖ (Entrevistado B). 
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5. O estimulo ao empreendedorismo na UFRB 

 Os entrevistados foram indagados sobre o estímulo ao empreendedorismo na UFRB 

e se verificou que essa questão ainda é muito incipiente e que não existe uma política 

institucional estabelecida para este fim. Conforme o entrevistado B, estimular o 

empreendedorismo na universidade é importante, mas existe uma dificuldade de se construir 

uma cultura empreendedora porque até mesmo os alunos não estão interessados, sendo 

necessário, inicialmente, trabalhar a valorização do empreendedorismo em toda a comunidade 

acadêmica. Ele ressaltou que a PPGCI tem feito contato com o Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) para trabalhar ações de estimulo ao 

empreendedorismo na UFRB, como a realização de cursos de capacitação. 

―Importante é. Nós tentamos trazer, no ultimo RECONCITEC [Reunião Anual de 

Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura no Recôncavo da Bahia] um curso do 

SEBRAE. Houve um esforço tão grande nosso para trazer cursos de 

empreendedorismo e gestão e, o que a gente viu foi um esvaziamento desses cursos, 

porque os cursos eram muito intensivos, eram oito horas e os alunos mesmo não 

queriam está oito horas ali. Então, na minha visão, todo mundo ia querer esses 

cursos. Então, até isso a gente tem que trabalhar sobre a cabeça das pessoas Eles não 

estão nesse ritmo ainda, mas, inclusive, já estamos discutindo como trazer o 

SEBRAE para discutir com a gente como trabalhar, como que a gente pode trabalhar 

esse lado na Universidade‖ (Entrevistado B). 

 

 Já o Entrevistado A destacou que a inclusão do empreendedorismo e de uma cultura 

empreendedora é o grande desafio das universidades brasileiras e que poderá demorar 

gerações para se consolidar, porque, por muito tempo, ações empreendedoras no ambiente 

acadêmico não eram bem vistas pela própria comunidade acadêmica, o que provocou um 

distanciamento da sociedade e do setor produtivo. 

―Olha, isso é o desafio da universidade brasileira. Na verdade, por muito tempo, a 

universidade teve medo do empreendedorismo. O empreendedorismo era visto como 

uma ação não acadêmica, uma coisa menor, uma coisa mais suja até. Então, a esse 

processo da tecnociência, ou seja, você gerar tecnologia, inovação, tudo ao mesmo 

tempo, no sentido de como é exigido na sociedade do conhecimento, você tem que 

incorporar a todo tempo produtos que sejam necessários ou cuja necessidade seja 

criada num caminho ou no outro. Então, eu acho que nós vamos demorar muito, na 

universidade brasileira como um todo. A universidade brasileira foi criada de um 

conjunto distanciamento enorme da sociedade, o espaço de autonomia foi mau 

entendido e eu acho que se você me perguntar hoje è claro que você tem na Federal 

de Santa Cataria, você tem algumas ações interessantes, na Federal de São Carlos 

você tem, na Federal do Rio, então, de um modo geral eu acho que essa associação 

com o empreendedorismo é um desafio que nós vamos ter que enfrentar em termos 

de geração, nós vamos ter que criar uma geração nesse sentido‖ (Entrevistado A). 

 

 A percepção dos gestores deixa claro que a UFRB não tem um planejamento 

preparado para estimular a comunidade acadêmica no desenvolvimento do 

empreendedorismo. Os entrevistados sublinharam que não existe nenhum tipo de 

infraestrutura para estimular alunos e professores a constituírem empresas e negócios 
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inovadores. Um exemplo de infraestrutura que facilitaria esse desenvolvimento é citado nas 

entrevistas como a implementação de uma incubadora de empresas de base tecnológica. 

 Correlacionando a análise dos dados dessa pesquisa, o tópico a seguir discute 

estratégias para intensificar PI e TT na UFRB. 

4.3 Estratégias para Intensificar a Proteção da PI&TT na UFRB 

Os resultados dessa pesquisa apontam para a necessidade de estabelecer ações de 

intensificação da PI e da TT na UFRB e, também, desenvolver uma política de inovação que 

contribua para a resolução de problemas da sociedade e o crescimento econômico regional e 

nacional. Nessa perspectiva, propõe-se estratégias/mecanismos/ações que possam servir para 

as ICTs brasileiras, principalmente para a UFRB consolidar uma política de inovação 

condizente com sua capacidade de promover ciência e tecnologia como mecanismo de 

desenvolvimento económico e instrumento de capacitação e alcance da autonomia tecnológica 

do país, conforme estabelecido pela LIT. 

Se de um lado, a LIT procurou facilitar esse processo inovativo nas ICTs, através da 

criação dos NITs para gerir essa política, conforme já discutido, esses Núcleos se depararam 

com um ambiente institucional caracterizado por uma cultura pouco inovadora e sem políticas 

de inovação estruturada ou com a falta dessas políticas. 

Poucas instituições no Brasil, já tinham uma política de inovação articulada antes da 

Lei de Inovação, passando a ser referências para outras ICTs, devido, principalmente, ao 

maior amadurecimento do seu sistema inovativo. Portanto, um primeiro mecanismo que pode 

ser adotado é a adaptação de experiências de sucesso de outras ICTs brasileiras, com estrutura 

similar a UFRB e com modelos de estímulo à PI e a TT já consolidados pela comunidade 

científica.  

Um estudo realizado por Silva (2008) identificou que nas universidades brasileiras 

que tem tradição em políticas de PI&TT, os NITs seguem basicamente a mesma estrutura, 

qual seja: 

[…] ―um Conselho Executivo, normalmente presidido pelo Reitor da Instituição, 

uma coordenação executiva e assessorias de suporte às questões referentes à 

Propriedade Industrial, contratos de transferência, assuntos jurídicos e auxilio aos 

pesquisadores em redação e acompanhamento de pedidos de patentes‖ (SILVA, 

2008, p. 85). 

 

Outro estudo realizado por Castro, Jannuzzi e Mattos (2007) apud Closs et. al. 

(2012), no Escritório de Transferência de Tecnologia da UNICAMP, elencou alguns aspectos 

positivos do seu funcionamento como: a contratação de escritórios especializados em marcas 

e patentes; banco de patentes disponível para consulta e de fácil acesso na internet; 
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experiência acumulada dos integrantes da equipe e; atuação em parceria com os 

pesquisadores. Deve-se considerar, no entanto, que alguns mecanismos não necessitam ser 

totalmente adotados por outros NITs, especialmente, devido aos avanços dos últimos anos na 

formação de profissionais já capacitados em muitas ICTs, por conta de ações do FORTEC, 

das Redes de NITs e dos programas de capacitação do INPI, de forma que diversos 

pesquisadores e analistas já possuem conhecimentos e habilidades, por exemplo, para orientar 

os inventores na redação de documentos de patentes. 

Dentre as principais dificuldades para os NITs exercerem suas funções, se destacam 

a falta de pessoal e a inadequação do financiamento do NIT (FUJINO e STAL, 2007; 

GEOGHEGAN e PONTIKAKIS, 2008; SANTANA e PORTO, 2009). Também é destacado 

por Geoghegan e Pontikakis (2008) que a capacidade dos Escritórios de Transferência de 

Tecnologia (ETTs) para cumprir a sua missão está relacionada aos recursos que têm à sua 

disposição. Já o espaço físico inadequado à realização das atividades do NIT é caracterizado 

por Closs et. al. (2012) como um ponto negativo ao processo de TT nas universidades 

públicas brasileiras. Como ação estratégica, o ensino de PI na graduação contribuiria para a 

capacitação de recursos humanos para os NITs, indústrias e escritórios de patentes, 

contribuindo ainda para profissionalização da produção de patentes nas universidades 

(SINISTERRA et. al. 2013). 

Identificam-se também outros mecanismos que podem assegurar a tutela dos direitos 

intelectuais nas universidades e devem ser adotados pelos NITs como: ―assinatura do Termo 

de Sigilo; adoção do questionário de invenção e da celebração do Contrato de Autores e 

Inventores pelos membros da equipe de pesquisa‖ (ARAÚJO et. al. 2010, p. 8).  

Uma estratégia que também deve ser considerada no processo de proteção do 

conhecimento gerado por ICTs e a TT para o setor industrial se refere ao fortalecimento da 

relação ICTs-Empresa-Governo, estabelecida de acordo com o modelo da Tríplice Hélice. A 

sobreposição dos papéis desses agentes e a inter-relação entre eles são consideradas por 

Etzkowitz e Leydesdorff (2000) essenciais para a construção do processo inovativo. Nesse 

contexto, as ICTs brasileiras, ao desenvolver essa relação, podem se apropriar de mecanismos 

mais efetivos tanto para proteger novos conhecimentos como para fazer com que seus bens 

intangíveis cheguem ao mercado. Nessa perspectiva, Niedergassel e Leker (2010) apud Silva, 

Kovaleski e Gaia (2013), enfatizam que a cooperação universidade-empresa, traz estímulos 

importantes para o desenvolvimento de inovações e transferência de tecnologias, ao 

auxiliarem na busca de novas invenções. 
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O estímulo ao empreendedorismo acadêmico
5
 também é visto como uma importante 

estratégia de TT, se caracterizando como uma ação de aproximação do setor empresarial. 

Arbix e Consoni (2011) sublinham que os NITs também devem propor e motivar ações que 

diminuam a distância da universidade com a atividade empresarial, como por exemplo, ações 

de empreendedorismo tecnológico e de ambientes de inovação, incluindo as incubadoras e 

parques tecnológicos. Nessa perspectiva, Silva (2008) destaca que NITs já atuam no apoio e 

desenvolvimento de incubadoras de empresas, estimulando o empreendedorismo no corpo 

discente. 

Considera-se ainda que as incubadoras de empresas de base tecnológica, quando 

trabalhadas em associação com o fortalecimento da cultura empreendedora entre os alunos e, 

a criação de spin-off acadêmicos, são facilitadores do desenvolvimento tecnológico e do 

lançamento de inovações no mercado. 

De acordo com Silva (2008), as incubadoras de empresas nas universidades podem 

aproximar a academia e o setor empresarial, por meio de parcerias com empresas incubadas, 

podendo também contribuir para manter os profissionais egressos da universidade na região.  

―Os spin-offs acadêmicos (SOA) são um tipo de mecanismo de transferência de 

tecnologia que vem ganhando destaque, em que as universidades comercializam as suas 

pesquisas para a criação de uma nova empresa‖ (GARCIA e GAVA, 2012, p. 7). Destacam-se 

no desenvolvimento de produtos e serviços inovadores (CAMATTA et. al., 2012) e tem 

grande impacto no desenvolvimento econômico local (ARAÚJO et. al., 2005). É também um 

dos principais mecanismos adotados pelas políticas de TT dos NITs, pois estes são 

considerados uma importante força motriz para restaurar as estruturas industriais, 

caracterizadas pelo constante desenvolvimento e apropriação de tecnologias inovadoras para 

obtenção de lucros pelo sistema industrial (ALGIERI, AQUINO e SUCCURRO, 2013). 

As decisões da administração central no tocante à sua política de inovação têm 

grande importância para estruturação e consolidação do NIT. Conforme Fujino e Stal (2007, 

p. 114), ‖a cultura predominante na academia afeta profundamente os escritórios de 

transferência de tecnologia, uma vez que cabe à alta administração definir a política de 

operação dos escritórios e a sua estrutura organizacional, as quais terão impacto direto sobre a 

sua atuação‖. 

                                                           
5
Segundo Etzkowitz (2013), o empreendedorismo acadêmico está relacionado a instituições de ensino 

preocupadas em desempenhar um papel no desenvolvimento do sistema regional de inovação, em colaboração 

com a indústria e agentes governamentais. O autor afirma que a missão de inovação da universidade expandiu-se 

de uma preocupação estreita com a proteção e comercialização de direitos de PI para um interesse mais amplo de 

formar empresas e promover o desenvolvimento econômico regional. 
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O processo de estruturação e consolidação de uma política de inovação na 

universidade e nos NITs depende, portanto, de ações tanto das autoridades da instituição 

como das próprias estratégias adotadas pelos Núcleos, para atingir os objetivos traçados. 

Portanto, com base na literatura estudada e na análise dos documentos que discutem a política 

da UFRB e, das entrevistas, o quadro 6 apresenta ações/estratégias que podem ser utilizadas 

pela alta administração da UFRB, pela Coordenação e equipe da CINOVA para intensificar a 

PI e a TT na instituição.  
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Quadro 6: Estratégias e/ou ações para intensificar a PI e a TT na UFRB 

O que fazer? Como fazer? Quem fazer? 

Estratégias para intensificar a proteção de direitos de PI na UFRB 

1 

Estimular a formação da cultura de PI na 

graduação e pós-graduação. 

Reunir os colegiados dos cursos de 

graduação e Coordenadores de pós-

graduação para discutir a possibilidade de 

criar disciplinas na área de PI. 

NPI 

2 Mapear os projetos de pesquisa, 

classificar os de potencial inovador e 

assessorar os pesquisadores envolvidos 

nessas pesquisas quanto aos 

procedimentos para proteção dos 

resultados obtidos. 

Identificar os projetos aprovados, a partir da 

coordenação de pesquisa da PPGCI e entrar 

em contato como os pesquisadores dos 

projetos selecionados. 

NPI e NCI 

3 
Prestar assistência aos pesquisadores na 

elaboração de novos projetos de pesquisa 

associados á inovação e nas formas de 

proteção de seus resultados. 

Acompanhar o lançamento de novos editais 

de pesquisa no campo da CT&I, divulgar 

para os pesquisadores, assessorar na 

elaboração das propostas e acompanhar a 

execução dos projetos em execução. 

NPI 

4 Estabelecer regras para publicação dos 

resultados de pesquisas com potencial 

inovador. 

Articular com os grupos de pesquisa para 

discutir a importância de proteger resultados 

de pesquisa antes de publicações. 

NPI, NTT e 

NCI 

5 Adotar a utilização dos termos de sigilo e 

confidencialidade entre os membros das 

equipes de pesquisas com potencial 

inovador. 

Estabelecer regras de sigilo e 

confidencialidade nos laboratórios da 

UFRB, tornando obrigatório o uso desses 

termos entre os membros da pesquisa. 

NTT 

6 Oferecer cursos, minicursos, de proteção 

dos direitos de PI, redação de patentes, 

etc. 

Planejar cursos de capacitação e realiza-los 

em eventos internos da UFRB e propostos 

pela CINOVA. 

NPI 

 Estratégias para intensificar a TT na UFRB 
 

7 
Analisar a vocação regional da indústria 

do Recôncavo e elaborar o plano de 

criação de uma incubadora de empresas 

de base tecnológica. 

Articular com os Órgãos de 

Empreendedorismo e os governos 

municipais e estaduais. 

NTT 

8 Criar Incubadoras de empresas de base 

tecnológica e estimular a formação de 

spin-off acadêmicos. 

Elaborar um projeto de implantação de uma 

Incubadora de Empresas na UFRB. 
NTT e NCI 

9 

Estimular o empreendedorismo 

acadêmico. 

Realizar cursos, seminários, e feiras de 

empreendedorismo em parceria com o 

SEBRAE; estimular os colegiados a inserir a 

disciplina de Empreendedorismo na 

Graduação. 

NCI 

10 Identificar empresas interessadas em 

estabelecer parcerias com os 

pesquisadores da UFRB para a realização 

de pesquisas em conjunto. 

Realizar uma pesquisa com empresas 

localizadas no entorno da UFRB para 

identificar as necessidades de pesquisas que 

possam ser desenvolvidas na Universidade. 

NTT 

11 Identificar empresas interessadas nos 

resultados de P&D das pesquisas 

realizadas na Universidade. 

Realizar reuniões com empresas 

relacionadas com P&D desenvolvidas na 

UFRB; participar de feiras de negociação. 

NTT 

12 Elaborar plano de negócio (análise de 

mercado e viabilidade econômica) de 

produtos e processo com potencial 

inovador. 

Estimar e analisar as perspectivas de 

desempenho financeiro do produto e apontar 

como se dará sua inserção no mercado e seu 

potencial inovador. 

NTT 

13 Facilitar o acesso às patentes disponíveis 

para negociação e realizar licenciamentos 

e contratos de transferência de tecnologia 

Divulgar na internet e nos diversos meios de 

comunicação o portfólio de patentes da 

UFRB. 

NTT 
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O que fazer? Como fazer? Quem fazer? 

14 
Disponibilizar seu portfólio de produtos 

disponíveis para licenciamento. 

Participar de feiras de negociação de 

tecnologias; publicar o portfólio na internet 

em papel. 

NTT 

 Estratégias compartilhadas para intensificar PI&TT na UFRB 
 

15 

Inserir paradigmas de PI&TT no ambiente 

acadêmico da Universidade. 

Investigar e adotar experiências de sucesso 

de outras universidades brasileiras, com 

estruturação similar à UFRB e, com 

modelos de estímulo à PI&TT já 

consolidados pela comunidade científica. 

NPI, NTT E 

NCI 

16 

Criar um Conselho Executivo ou uma 

Comissão de Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnológica com 

participação de professores e/ou técnicos 

administrativos. 

Sensibilizar a administração central da 

UFRB quanto a importância e necessidade 

de se ter uma comissão de PI&TT para 

emitir pareceres sobre a PI passível de 

proteção e sobre sua viabilidade econômica, 

julgando sua apropriação e, definir diretrizes 

para a implementação de uma política de 

inovação e difusão da cultura de PI&TT. 

NPI, NTT E 

NCI 

17 

Criar um Regimento Interno que 

normatiza as ações/funções da CINOVA 

junto à UFRB. 

Pesquisar regulamentos internos de outros 

NITs com estrutura parecida com a 

CINOVA, propor uma minuta de 

regulamento das ações da CINOVA e 

submeter a PPGCI para aprovação. 

NPI, NTT E 

NCI 

18 
Criar uma equipe com servidores efetivos 

e especializados em PI&TT para 

estabelecer um ambiente de trabalho 

estruturado e constante 

Sensibilizar a administração central da 

UFRB quanto a importância e necessidade 

de disponibilizar servidores especializados 

em PI&TT com lotação permanente na 

CINOVA. 

NPI, NTT E 

NCI 

19 

Disponibilizar assessoria jurídica 

especializada em PI&TT. 

Sensibilizar a administração central da 

UFRB quanto a importância e necessidade 

de dispor de assessores jurídicos para dar 

assistência às atividades da CINOVA. 

NPI, NTT E 

NCI 

20 

Estabelecer previsão orçamentária para 

atender as demandas do NIT. 

Sensibilizar a administração central da 

UFRB quanto a necessidade da CINOVA 

dispor de orçamento adequado para realizar 

suas atividades. 

NPI, NTT E 

NCI 

21 

Disponibilizar espaço físico adequado á 

realização das atividades do NIT. 

Sensibilizar a administração central da 

UFRB quanto a necessidade de construir ou 

adequar a CNIOVA em um espaço com pelo 

menos uma sala reservada para atender aos 

pesquisadores e empresários e também, para 

a realização das outras atividades da 

coordenação. 

NPI, NTT E 

NCI 

22 Criar um plano estratégico que o 

direcione para o cumprimento do seu 

papel previsto na Lei de Inovação, que é 

gerir as políticas públicas em CT&I. 

Realizar reuniões com a equipe da CINOVA 

para estabelecer ações mais pontuais da 

coordenação para criar e gerir a política de 

PI da UFRB. 

Coordenadoria 

da CINOVA 

23 Sensibilizar a comunidade acadêmica 

(docente, discentes e técnicos 

administrativos) e possíveis parceiros 

externos em potencial para intensificar a 

potencialidade tecnológica, científica e 

socioeconômica na universidade e na 

região. 

Organizar ações pontuais e mais frequentes 

de difusão da cultura de inovação como a 

realização de eventos, reuniões, palestras, 

seminários, oficinas, cursos de capacitação e 

dentre outras. 

Coordenadoria 

da CINOVA 

24 
Atuar em parceria com outras ICTs, 

governo e empresas. 

Compor redes de cooperação com outras 

ICTs, firmar convênios com empresas e o 

governo. 

Coordenadoria 

da CINOVA 

26 Identificar professores e técnicos com 

competências em PI ou TT ou 

Pesquisar no quadro de professores e 

técnicos administrativos, profissionais com 

NPI, NTT e 

NCI 
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O que fazer? Como fazer? Quem fazer? 

empreendedorismo para oferta de 

treinamentos. 

experiência e atuação nas áreas 

selecionadas. 

NPI – Núcleo de Propriedade Intelectual 

NTT – Núcleo de Transferência de Tecnologia 

NCI – Núcleo de Criação e Inovação 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A interação indústria-universidade-governo pode ser percebida pelo sistema de 

patentes, no qual esses agentes assumem funções para promover a inovação. Porém, se 

verificou que no Brasil essa interação entre os agentes da Tríplice Hélice não se firmou 

totalmente, sendo que a UFRB também é vista nessa afirmativa. 

 Os NITs foram e estão sendo criados nas ICTs do Brasil para assumir o papel de 

intensificar a interação entre a academia e a indústria, gerindo uma política de inovação 

fortemente direcionada para a proteção do conhecimento gerado pelos pesquisadores da 

instituição, por meio dos direitos de PI e da transferência de tecnologias com potencial 

inovador. Porém, a PI e a transferência de tecnologia nas universidades brasileiras se 

configuram ainda como uma barreira a ser superada, de forma que, mesmo 10 anos após a 

LIT, foram poucos os avanços no fortalecimento dos sistemas locais de inovação e, 

principalmente, na consolidação de uma política de inovação eficaz na maioria das ICTs. 

No entanto, é identificado em estudos discutidos nesse trabalho que a maioria das 

ICTs não possuíam uma política de inovação implementada quando os NITs foram criados. 

Assim, esta se caracteriza na maioria das ICTs como a primeira barreira a ser superada pelo 

NIT, tornando mais tardia a mudança nos indicadores de produção tecnológica e transferência 

de tecnologia nessas instituições.  

 Na UFRB, desde 2006, os gestores da instituição procuram inserir uma política de 

inovação no seu ambiente acadêmico, com a criação da COCIT e, no ano seguinte, a 

implementação do NIT e do NPI como órgãos com a função de gerir a política de inovação e 

aproximar a UFRB do setor industrial para transformar ciência e tecnologia em inovações. 

Nesse sentido, evidentemente que a consolidação de uma cultura de proteção da PI e da 

transferência de tecnologia seria fundamental para o sucesso dos órgãos. Porém, essa política 

não conseguiu se consolidar e a Universidade avançou lentamente, decorrendo em um baixo 

nível quantitativo de produção tecnológica, de PI depositadas/registradas e quase nenhuma 

aproximação com a indústria. Assim, sua produção tecnológica, apenas 11 patentes 

depositadas pelo NIT, é pequena quando comparada á produção científica, 407 artigos entre 

2006 e 2012. O número de dissertações e teses defendidas (252 até 2012) e o número de 

bolsas PIBITI concedidas á esta instituição (56 bolsas) também corroboram com essa 

perspectiva, mostrando que a UFRB tem uma produtividade que se bem trabalhada poderia ter 

resultado em muitos produtos, processos ou serviços com potencial inovador. 

O estudo identificou que, dentre os fatores que contribuíram para a não consolidação 

do sistema de inovação da UFRB, se destacou a falta de uma equipe qualificada e permanente 
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que pudesse planejar e colocar em ação uma política de inovação, de forma a construir uma 

universidade inovadora, sendo grande a rotatividade dos gestores do Núcleo e também de 

bolsistas. Assim, identificou-se que este órgão carece que a administração central da UFRB 

aloque servidores efetivos e capacitados em PI&TT, para que se cumpra seu papel previsto na 

Lei de Inovação, podendo também inserir paradigmas de PI&TT já consolidados na 

comunidade acadêmica. 

 Completa-se que os resultados desse estudo indicaram para a importância de adotar 

estratégias que possam ser adotadas pelo NIT da UFRB, para disseminar entre os 

pesquisadores a necessidade de proteger os novos produtos, processo e serviços com potencial 

inovador, nas formas legais dos direitos de PI e de uma aproximação mais consolidada com o 

setor industrial, para a promoção de inovações e o estabelecimento de parcerias para o 

desenvolvimento de projetos de PD&I. 

As estratégias propostas por esse trabalho considerou não somente a análise da 

política de inovação da UFRB e as ações da CINOVA e da PPGCI, mas também a literatura 

identificada no estado da arte que indica paradigmas de PI&TT já consolidados e 

implementados em outras ICTs. Assim, pode-se considerar que a adoção dessas estratégias 

tem grande chance de promover bons resultados, dependendo, no entanto, de um 

planejamento dos gestores da UFRB para colocá-las em prática. 

Por fim, precisa-se considerar que ações governamentais também devem ser 

realizadas para intensificar a PI&TT não só na UFRB como em todas as universidades 

públicas do país. Um exemplo é a criação de cargos de carreira para profissionais que atual 

nos NITs, uma vez que, atualmente, esses núcleos funcionam com bolsistas que permanecem 

por tempo determinado, provocando uma descontinuidade dos serviços prestados e uma 

necessidade contínua de treinamento da equipe.  
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