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RESUMO 

 

O empreendedorismo tecnológico consiste na combinação da tecnologia com o mercado para 

atender aos desejos e necessidades dos clientes, assegurando que os recursos adequados serão 

alocados para o desenvolvimento e lançamento dos produtos e serviços. As empresas de base 

tecnológica, por sua vez, apresentam particularidades em relação às empresas de setores 

tradicionais e, por isso, a importância do seu diálogo com parques tecnológicos e incubadoras 

de empresas. A Fundação PaqTcPB, através da Incubadora Tecnológica de Campina Grande 

(ITCG), há 30 anos, apoia este tipo de empresa no estado da Paraíba, estimulando a 

transferência de tecnologia, fomentando a criação de novas empresas de base tecnológica, 

aproximando o mundo da Ciência, Tecnologia e Inovação do mundo dos negócios. É 

relevante, também, a difusão da cultura da proteção e gestão da Propriedade Intelectual (PI) 

para a consolidação de estratégias empresariais que explorem os ativos intangíveis deste tipo 

de empreendimento, transformando os bens passíveis de proteção em ativos para a empresa. 

Com o objetivo de diagnosticar as estratégias de gestão da PI utilizadas por empresas 

vinculadas à ITCG, foi aplicado um questionário com perguntas objetivas e abertas 

semiestruturadas, a um conjunto de empresas constantes do banco de dados da ITCG, entre 

incubadas, graduadas, associadas, ou empresas beneficiárias de algum programa de fomento 

ao empreendedorismo inovador. Submetendo os dados a uma análise quanti-qualitativa, 

traçou-se o perfil destas empresas, sendo 80% delas atuantes no setor de TIC e com até seis 

anos de existência. Apesar de 87% das empresas possuírem empreendedores com pós-

graduação, na sua maioria mestres, mais da metade do grupo afirma que seu produto principal 

não deriva de resultado de P&D nas universidades. Um total de 87% das empresas considera 

o seu produto inovador no mercado, sendo que 67% acreditam ser o produto passível de 

proteção, no entanto, 87% das empresas não adotam qualquer política de aquisição, 

exploração e/ou monitorização de ativos de PI. Apenas 33% possuem ativos de PI protegidos, 

mas 60% já utilizaram algum serviço disponibilizado pelo INPI, tendo 20% empregado 

serviços de escritórios de patentes no exterior. Pouco mais da metade, 53%, alegou ter 

recebido algum tipo de treinamento da ITCG sobre PI, 73% consideram muito importante 

proteger os ativos de PI e 47% acham muito importante a participação da Incubadora nas 

orientações sobre o tema à empresa. Entre as principais dificuldades elencadas na gestão da PI 

estão os problemas na definição do que é passível de proteção, os altos custos dos serviços 

especializados e a burocracia e demora nas análises dos pedidos. Como estas empresas se 

encontram em processo de consolidação no mundo negocial, é fundamental a orientação e o 

assessoramento, de forma permanente, por parte da ITCG, para questões relacionadas à PI. 

Ações de cunho educativo, como cursos, palestras, ou treinamentos para orientar as empresas 

de como identificar seus ativos intangíveis, protegê-los e explorá-los, são essenciais. Contudo, 

firma-se como indispensável a disponibilização de um assessoramento constante, com pessoal 

especializado para tentar auxiliar na resolução de questões de ordem prática enfrentadas pela 

empresa, tanto no âmbito de proteção da PI, quanto na geração de recursos a partir desses 

ativos. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão da Propriedade Intelectual; Empresas de Base Tecnológica; 

Incubadoras 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Technological entrepreneurship is the combination of technology with the market to meet in 

advance to the wants and needs of customers by ensuring that adequate resources are 

allocated for the development and launch of products and services. The technology-based 

companies, in turn, have particularities in relation to traditional business sectors and therefore 

the importance of its dialogue with technology parks and business incubators. Such 

interaction is ideal because the entrepreneur of technology-based companies face an 

additional challenge, in relation to the others, to turn ideas into production, from researcher to 

entrepreneur. The Technological Park Foundation of Paraíba (PaqTcPB) through the 

Technology Incubator of Campina Grande (ITCG), 30 years ago, supports this type of 

company in the state of Paraíba, encouraging technology transfer , fostering the creation of 

new technology-based firms, approaching the world of Science, Technology and Innovation 

of the business world. It is important, also, the diffusion of the culture of protection and 

management of Intellectual Property (IP) for the consolidation of corporate strategies that 

exploit the intangible assets of such enterprise, turning assets into securable assets to 

company. In order to diagnose the IP management strategies used by companies related to 

ITCG, a questionnaire with objective and semi-structured open-ended questions, a set of 

companies in the database ITCG between incubated, graduates, associates was applied, or 

firms receiving a program to encourage the innovative entrepreneurship. Subjecting the data 

to a quantitative and qualitative analysis, traced the profile of these companies, 80% of them 

working in the TIC technology sector and up to six years of existence. Although 87% of 

companies having entrepreneurs with graduate degrees, masters in their majority, more than 

half of the group says its main product is not derived from the result of R&D in universities. 

A total of 87% of companies consider their innovative product in the market, and 67% believe 

the product to be protectable, however, 87% of companies do not adopt any policy of 

acquisition, exploration and/or monitoring of IP assets. Of the respondents, only 33% have IP 

assets protected, but 60% have used a service provided by the INPI, with 20% of employee 

offices patent offices abroad. Just over half, 53%, claimed to have received some kind of 

training on ITCG PI, 73% consider it very important to protect IP assets and 47% find it very 

important to participate in the Incubator guidance on the topic to the company. Among the 

main difficulties listed in IP management are problems in defining what is protectable, the 

high cost of specialized services and bureaucracy and delay in analysis applications. As these 

companies are in the process of consolidation in negotiating world, it is crucial guidance and 

advice, permanently, by the ITCG to issues related to IP. Shares an educational basis, such as 

courses, lectures, or training to guide companies on how to identify their intangible assets, 

protect them and exploit them, are essential. However, stands as essential to providing a 

constant counseling, with specialized personnel to try to assist in resolving practical issues 

faced by the company, both in IP protection, as in the generation of resources from these 

assets. 

 

KEYWORDS: Intellectual Property Management, technology-based companies, incubators. 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste preâmbulo, o trabalho descreverá o contexto em que se inserem os principais 

temas da pesquisa, o problema e os objetivos que a nortearam. Segue-se uma justificativa 

para, ao fim, apresentar-se a estrutura do trabalho. 

 

Contexto 

 

O empreendedorismo tecnológico consiste na combinação da tecnologia com o 

mercado para atender antecipadamente aos desejos e necessidades dos clientes, assegurando 

que os recursos adequados serão alocados para o desenvolvimento e lançamento dos 

produtos/serviços (LEITE, 2000).  

As empresas de base tecnológica, por sua vez, apresentam particularidades em relação 

às empresas de setores tradicionais e, por isso, a importância de sua inserção ou proximidade 

aos parques tecnológicos e incubadoras de empresas. Leite (2000) afirma que o empreendedor 

de empresas de base tecnológica enfrenta um desafio a mais, em relação às demais, o de 

transformar ideias em produção, passando de pesquisador a empreendedor. 

Aranha (2008) assegura que o surgimento de incubadoras de empresas configurou um 

grande avanço nos programas de incentivo ao empreendedorismo inovador, na medida em que 

oferecem estrutura física, acesso a informações, formação de redes de contato e outros 

benefícios, elas contribuem imensamente para o desenvolvimento de novos negócios.  

Neste contexto, a Fundação Parque Tecnológico da Paraíba (PaqTcPB), através do seu 

Programa de Incubação de Empresas, operacionalizado pela Incubadora Tecnológica de 

Campina Grande (ITCG), tem se configurado como um mecanismo de grande importância no 

apoio a este tipo de empresa no estado da Paraíba, em seus 30 anos de atuação. 

A ITCG busca cumprir a missão de aliar a transferência de tecnologia, fomento à 

criação de novas empresas de base tecnológica, espaços e infraestrutura de qualidade para o 

desenvolvimento tecnológico, estimulando a transformação de ideias em processos, produtos 

e serviços, aproximando o mundo da Ciência, Tecnologia e Inovação do mundo dos negócios. 

Assim, evidencia-se que a ação da ITCG estimula a concepção e o incremento de 

empresas de base tecnológica por meio da formação complementar em aspectos técnicos e 

gerenciais do empreendedor, contribuindo para o aumento da capacidade inovadora dos 
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empreendimentos e com o seu crescimento sustentável, ampliando a taxa de sobrevivência 

dos empreendimentos inovadores de base tecnológica. 

 

Problema 

 

É fundamental para o empreendedor desta Era do Conhecimento e da Informação 

ampliar sua percepção sobre os recursos aproveitáveis, vez que a exploração de recursos 

tradicionais de mercado já não representa o maior ativo das empresas. Assim sendo, de forma 

estratégica, o empreendedor deve valer-se dos mecanismos de proteção aos bens intelectuais. 

Saber identificar e transformar os bens imateriais em ativos de Propriedade Intelectual 

estimula a geração de recursos nessas empresas incubadas intensivas em tecnologia. 

Desta forma, apesar de a ITCG apoiar o empreendedorismo inovador, dando 

condições de desenvolvimento da empresa nascente e de inserção de soluções inovadoras no 

mercado, é de suma relevância, também, a difusão da cultura da proteção e gestão da 

Propriedade Intelectual entre as incubadas para a consolidação de estratégias empresariais que 

explorem os ativos intangíveis deste tipo de empreendimento, transformando os bens 

passíveis de proteção em ativos para a empresa. 

Identificou-se, contudo, que a instância gestora da política de inovação tecnológica na 

ITCG, o NIT/PaqTcPB que englobava dois eixos de atuação, a saber, o de gestão da 

Propriedade Intelectual e gestão de Valoração e Transferência de Tecnologia, está desativado 

há cerca de dois anos. Desta forma, não se conheciam as ações estratégicas que as empresas 

incubadas na ITCG estariam elaborando, executando ou implementando para a proteção e/ou 

gestão dos seus ativos de Propriedade Intelectual.  

Nessa perspectiva formulou-se a seguinte problemática: Quais estratégias de gestão da 

Propriedade Intelectual estão sendo utilizadas pelas empresas vinculadas à ITCG? 

 

Objetivos da Pesquisa 

 

Este trabalho teve como objetivo geral diagnosticar as estratégias de gestão da 

Propriedade Intelectual utilizadas pelas empresas vinculadas à Incubadora Tecnológica de 

Campina Grande. Para atingir sua finalidade, a pesquisa atuou com os seguintes objetivos 

específicos:  
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a) Caracterizar as empresas pesquisadas e suas possíveis inovações e/ou ativos de 

Propriedade Intelectual;  

b) Fazer um levantamento junto às empresas se possuem ativo intangível 

protegido no âmbito da Propriedade Intelectual;  

c) Averiguar se as empresas executam alguma política de aquisição, exploração 

e/ou monitorização da Propriedade Intelectual;  

d) Propor estratégias que possibilitem melhorias na gestão da Propriedade 

Intelectual das empresas incubadas;  

e) Montar um banco de dados com as informações obtidas, fornecer subsídios de 

avaliação aos gestores da Incubadora Tecnológica de Campina Grande e 

possibilitar o planejamento e criação de políticas de difusão e incentivo à 

gestão da Propriedade Intelectual entre as empresas incubadas. 

 

Justificativa 

 

Em linhas gerais, as empresas de base tecnológica que se instalam em incubadoras no 

Brasil têm a característica de que seus produtos, processos ou serviços são gerados a partir de 

resultados de pesquisas científicas (em muitos casos, pesquisas aplicadas), cujas tecnologias 

possuem alta agregação de valor. Nesse cenário é que se inclui a Propriedade Intelectual, 

representando a possibilidade de proteção legal dos produtos inovadores gerados por tais 

empresas. Compreende-se que empreender, inovar e proteger a produção tecnológica 

contribui para o desenvolvimento socioeconômico local e alicerça o desenvolvimento 

sustentável da nação. 

Deste modo, é relevante a difusão e a gestão da Propriedade Intelectual nas 

incubadoras de empresas para a consolidação de estratégias empresariais que explorem os 

ativos intangíveis das incubadas, permitindo a geração de renda através de bens imateriais.  

A ITCG apoia o empreendedorismo inovador, dando condições de desenvolvimento 

da empresa nascente e de inserção de soluções inovadoras no mercado, contudo, para que tais 

tecnologias contribuam para um incremento da competitividade da empresa, torna-se 

fundamental para a incubada construir um posicionamento estratégico, através da gestão da 

Propriedade Intelectual, transformando os bens passíveis de proteção em ativos para a 

empresa. 
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Porém, apesar de a Fundação PaqTcPB ter implantado um Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT) no ano de 2008, a fim de atuar como instância gestora da política de 

inovação tecnológica, de produtos e processos inovadores de empresas incubadas na ITCG e 

associadas ao PaqTcPB, por falta de mão de obra especializada, aquele Núcleo está há cerca 

de dois anos sem desenvolver suas atividades juntos às empresas, o que abre um grande vão 

entre a situação ideal de fomento à cultura de proteção e gestão da Propriedade Intelectual e a 

realidade dos novos empreendimentos que estão se instalando na Incubadora, ou que mantém 

algum vínculo com a mesma. 

Assim sendo, embora a ITCG disponibilize capacitações em Propriedade Intelectual 

para os empreendedores, não há dados sobre o posicionamento das empresas incubadas 

quanto à gestão dos seus ativos de Propriedade Intelectual, justificando, portanto, o estudo das 

estratégias que, porventura, estejam sendo utilizadas para garantir a proteção e gestão da 

Propriedade Intelectual. Saber o que tem sido feito na realidade factual das empresas é de 

grande importância para a formulação de um diagnóstico e propositura de estratégias de uso 

de mecanismos adequados à gestão da Propriedade Intelectual por parte dos empreendimentos 

de base tecnológica. 

 

Estrutura da Dissertação 

 

As duas primeiras seções formarão a base conceitual consultada, fazendo uma revisão 

teórica sobre os seguintes temas: Seção 1 – Inovação, Empreendedorismo de Base 

Tecnológica e o Papel das Incubadoras. Seção 2 – Propriedade Intelectual e Gestão. 

A terceira seção fornecerá detalhes metodológicos utilizados da pesquisa, contendo a 

classificação, universo e amostra e instrumento de coleta de dados. 

A Seção 4 cuidará da apresentação e discussão dos dados, seguida da conclusão e 

sugestões. 
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1. INOVAÇÃO, EMPREENDEDORISMO DE BASE TECNOLÓGICA E O PAPEL 

DAS INCUBADORAS 

 

É item da pauta nacional a discussão em torno da diminuição das desigualdades 

regionais e do aumento da competitividade das empresas brasileiras com base em políticas 

públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação.  

Citado pelo Professor Moysés Nussenzveig (1994), o Prêmio Nobel de Física, Abdus 

Salam, foi taxativo ao afirmar em seu livro “Ciência, Tecnologia, Educação Científica e o 

Desenvolvimento do Hemisfério Sul” que “este nosso globo é habitado por duas espécies 

distintas de seres humanos”. A separação se faria em: 25% da população mundial é 

desenvolvida, ocupa 40% da superfície da Terra e controla mais de 80% do PIB; Os 75% 

restantes seriam “Os Miseráveis”, que vivem nos demais 60% da área global. 

No dizer de Salam, a distinção entre as duas espécies é um poderio, fruto das 

diferenças no seu domínio e utilização da ciência e tecnologia contemporâneas. “Depende de 

uma decisão política daqueles que comandam os destinos dos países em desenvolvimento 

adotar as medidas necessárias para permitir que ‘Os Miseráveis’ possam criar, dominar e 

utilizar a ciência e a tecnologia modernas” (SALAM apud NUSSENZVEIG, 1994). 

No Brasil, essa força refletiu-se no esforço de unir a política tecnológica com as 

estratégias do Governo Federal, que são desenvolver o meio industrial e aumentar os recursos 

públicos voltados para as atividades empresariais de inovação. 

Há de se ver que, na primeira década deste milênio, a política tecnológica brasileira 

sofreu algumas mudanças significativas: foi criado um novo marco legal para apoiar a 

inovação e um conjunto de ferramentas para incentivar as empresas a adotar estratégias 

inovadoras. 

Na linha temporal, o amadurecimento destas políticas nacionais é evidente, 

especialmente com o marco regulatório estabelecido a partir da aprovação da Lei 10.973 (Lei 

da Inovação), de 02.12.2004, regulamentada pelo Decreto 5.563, de 11.10.2005, e da Lei 

11.196 (Lei do Bem), de 21.11.2005, regulamentada pelo Decreto 5.798 de 07 de junho de 

2006. 

Neste texto, sublinham-se noções fundamentais acerca do empreendedorismo e da 

inovação, pois que são partes elementares no contexto da política de C,T&I do Governo 

brasileiro. 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.973.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11196.htm
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1.1. O EMPREENDEDORISMO INOVADOR 

 

Desde a Revolução Industrial, quando o poder de decisão estabeleceu-se nas mãos de 

quem detinha o capital, o mundo vem assistindo à substituição da mão de obra humana pelo 

trabalho mecanizado. Os séculos que se seguiram acompanharam a necessidade contínua do 

trabalhador de se capacitar e aprofundar conhecimentos em sua profissão, objetivando 

acompanhar o enorme avanço da tecnologia da robótica e da informação. 

Com o mundo vivendo na era do produtivismo, o que já está representando e 

representará, cada vez mais nos próximos anos, o diferencial competitivo das organizações é o 

conhecimento, tendendo este a ter preferência sobre os demais insumos. A inovação 

tecnológica passa a ser chave para o mercado e à competição, tendo sua aquisição e 

apropriação um papel fundamental nos processos de produção: 

 
O mundo da ciência faz parte desse processo de desenvolvimento tecnológico. Com 

as novas tecnologias, observa-se que o processo de inovação é cada vez mais denso 

de conhecimento científico. Os novos paradigmas tecnológicos utilizam 

intensivamente conhecimentos de natureza científica que se encontram muito 

próximos da fronteira do conhecimento. [...] Os países que dominam o 

conhecimento estão trabalhando com elevados índices de produtividade, o que 

equivale dizer com alto nível de renda, o que permite condições de vida para suas 

populações condizentes com o século XXI (STAUB, 2001). 

 

 Dentro do espírito desta investida tecnológica para a sociedade do saber, o conceito de 

entrepeneur – empreendedor, atualmente é calcado no saber e no conhecimento 

(SCHUMPETER apud LEITE, 2000). Há que se considerar, hoje, duas variáveis propulsoras 

de desenvolvimento das nações, que vão além da relação entre mão de obra barata, matéria-

prima abundante e capital disponível, sendo sim a tecnologia e o empreendedorismo levadas 

em maior conta. 

 O vocábulo empreendedor surgiu na França por volta dos séculos XVII e XVIII com o 

objetivo de designar pessoas ousadas, que estimulavam o progresso econômico, mediante 

novas e melhores formas de agir. O empreendedorismo é visto como uma onda, uma 

Revolução silenciosa, que significará para o Século XXI muito mais do que significou a 

Revolução Industrial para o Século XX (TIMMONS, 1994). 

De acordo com Schumpeter (1983), “empreendedorismo envolve qualquer forma de 

inovação que tenha uma relação com a prosperidade da empresa”. O empreendedor, segundo 

ele, tanto pode ser uma pessoa que inicie sua própria empresa, como alguém que se encontre 

comprometido com a inovação numa empresa já constituída. O empreendedor seria, portanto, 
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alguém que pratica a inovação de forma contínua e sistemática, buscando, de forma 

permanente, novos mercados, produtos, métodos de produção, criação de valores e hábitos de 

consumo (SCHUMPETER, 1983; DRUCKER, 2005). Neste cenário, é importante ressaltar a 

importância do empreendedorismo na sobrevivência dos negócios num ambiente econômico 

em contínuas mudanças. Crises e oportunidades andam de mãos dadas. 

Considere-se que o estágio de desenvolvimento econômico de um país ou região, aos 

dias atuais, pode ser avaliado em função de suas atividades na área de inovação e criação de 

empresas de base tecnológica. Nesta compreensão, é de se notar que o empreendedor de 

empresas de base tecnológica é um inovador que apresenta o desenvolvimento de uma 

tecnologia inédita ou incremental. Empreender e inovar são faces da mesma moeda 

(PLONSKI, 2007). 

 

Uma definição para empreendedor de empresas de base tecnológica, dentre muitas 

que se pode enunciar, é aquela que o considera uma pessoa que se predispõe a 

iniciar qualquer tipo de empreendimento econômico e correr o risco inerente à 

atividade empresarial, enfrentando, muitas vezes, um ambiente hostil às suas 

pretensões (LEITE, 2000). 

  

Nessa direção, empresa de base tecnológica é aquela que focaliza sua estratégia 

competitiva na inovação, tendo no lançamento de novos produtos ou serviços no mercado, seu 

principal fator de competição (ABERNATHY & UTTERBACK, 1978). Para estes autores, 

como as empresas de base tecnológica fundamentam-se na inovação, requerem mão de obra 

altamente qualificada, plantas de pequena escala e próximas da fonte da tecnologia, 

equipamentos genéricos, controle empreendedor, etc. 

As características das empresas de base tecnológica diferem das empresas de base 

tradicional (EMRICH & BAÊTA, 2000) e apresentam particularidades que dificultam o 

processo de criação.  

 

O Empreendedorismo tecnológico caracteriza-se por um empreendedor mais bem 

qualificado (em termos de formação, mas não necessariamente de experiência 

profissional), pela presença de equipes empreendedoras e pela necessidade maior de 

recursos para bancar o desenvolvimento e constante atualização tecnológica dos 

produtos e serviços (BORGES-JR., BERNASCONI e FILION, 2003 apud BAÊTA, 

2004).  

 

Os elementos que identificam o perfil do empreendedor tecnológico são: 

 

 familiaridade com o mundo acadêmico; 
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 buscar oportunidades de negócios na economia digital e do conhecimento, 

sobretudo nos campos do ICT, eletrônica, computação e software, 

biotecnologia, tecnologia voltada para o meio mabiente; 

 uma cultura técnica predominante que os leva a arriscar-se investindo em um 

pequeno nicho do mercado onde a porcentagem de sobrevivência é baixa; 

 falta de visão dos negócios e conhecimento inadequado das forças competitivas 

do mercado. (FARAH, 2001) 

 

Assim é que, de olho no empreendedorismo tecnológico, é essencial a participação dos 

governos no estímulo à criação e crescimento dessas empresas (FARAH, 2001). 

Nesse contexto se insere o conceito da Tríplice Hélice
1
 da Inovação, onde governos, 

empresa e academia interagem produzindo e disseminando conhecimento, em prol do 

desenvolvimento econômico através da inovação, desde a fase pós-industrial (ETZKOWITZ; 

LEYDESDORFF, 1998). O eixo acadêmico, por exemplo, como vetor de fortalecimento da 

inovação, através, principalmente, da criação e proteção de bens de Propriedade Intelectual, 

transmitindo ao setor produtivo (por transferência de tecnologia ou spin-off acadêmico), 

ganhou importância tal no desenvolvimento econômico que se transformou em fonte de 

concorrência regional e internacional (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000). 

 Pode-se perceber que o papel do empreendedor está, acima de tudo, evidenciado na 

assunção de riscos, em defesa de uma ideia inovadora que, executada enquanto novo produto 

ou reorganização dos fatores de produção, torna-se mola propulsora da expansão econômica. 

Porém, há uma discrepância no entendimento de empreendedorismo quando analisado sob a 

ótica da necessidade e da oportunidade.  

Quando no país há falta de políticas de emprego e geração de renda, observa-se um 

exponencial número de empreendedores por necessidade, o que desvincula o negócio de um 

ideal de qualidade. Já quando é lançado no mercado um novo produto, processo ou serviço 

inovador, identifica-se um empreendedorismo por oportunidade. Neste caso, as instituições de 

ensino e pesquisa, por estarem diretamente relacionadas à capacitação e pesquisa 

experimental, são responsáveis diretas pelo fomento ao empreendedorismo por oportunidade 

(VOLPATO e PAROLIN, 2008). 

 No Brasil, procura-se manter em níveis satisfatórios a taxa de empreendedorismo por 

oportunidade que, em grau comparativo, seria conjugar empreendedor com o momento e o 

fomento certo para iniciar seu negócio. 

                                                           
1
 Preferiu-se adotar o conceito já consolidado de Hélice Tripla da Inovação. No entanto, há algumas correntes 

que discutem a quarta e até a quíntupla hélice. É o caso, no Brasil, da discussão levantada por Silvio Romero de 

Lemos Meira, no artigo intitulado “As três hélices da inovação – que são cinco, afinal”. Disponível em: 

www.ikewai.com. 
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De acordo com a GEM, a Taxa de Empreendedores em Estágio Inicial (TEA) 

brasileira manteve-se em torno de 12%, índice semelhante ao de nações como os 

Estados Unidos e outros países desenvolvidos. De 2001 a 2008, a TEA média 

brasileira foi 75% mais alta do que a média de todos os países participantes do 

estudo. Entre os 15 países do G-20 – grupo das 20 maiores economias do mundo – 

presentes no levantamento, o Brasil ocupou a terceira posição em 

empreendedorismo (MATIAS, 2009). 

 

De acordo com o relatório “GEM – Global Entrepeneurship Monitor: 

Empreendedorismo no Brasil 2012”, a Taxa de Empreendedores em Estágio Inicial (TEA) 

brasileira manteve-se em torno de 15,4%, índice semelhante ao de países desenvolvidos. A 

pesquisa identificou que 69,2% dos empreendedores iniciais do Brasil são por oportunidade, 

isto é, dos empreendedores iniciais no país existe 2,3 por oportunidade para cada 

empreendedor por necessidade. 

Existe um aumento na qualidade do empreendedorismo e, portanto, um 

amadurecimento do empreendedor brasileiro. O desafio para o país é manter essa taxa com 

elevados índices de empreendimentos por oportunidade, sendo que de natureza inovadora.  

 

1.2. O PESO DA INOVAÇÃO 

 

Alguns efeitos são percebidos nas empresas inovadoras, como saber lidar com o erro, 

ter uma política de reconhecimento e investir em capacitação e gestão do conhecimento. Na 

maioria das vezes, a inovação é tida como algo preso apenas a aspectos tecnológicos e, em 

outras, está mais vinculado à vontade de mudar. Inovação está direcionada a originar dinheiro 

novo, que quebre o modelo tradicional de empresa. A inovação que não produz dinheiro é 

vista apenas como novidade, não assumindo importância em se falando de negócios. 

Conforme o Manual de Oslo, principal fonte internacional de diretrizes para coleta e 

uso de dados sobre atividades inovadoras da indústria, in verbis: 

 

Inovações Tecnológicas em Produtos e Processos (TPP) compreendem as 

implantações de produtos e processos tecnologicamente novos e substanciais 

melhorias tecnológicas em produtos e processos. Uma inovação TPP é considerada 

implantada se tiver sido introduzida no mercado (inovação de produto) ou usada no 

processo de produção (inovação de processo). Uma inovação TPP envolve uma série 

de atividades científicas, tecnológicas, organizacionais, financeiras e comerciais. 

Uma empresa inovadora em TPP é uma empresa que tenha implantado produtos ou 

processos tecnologicamente novos ou com substancial melhoria tecnológica durante 

o período em análise (OCDE, 2005). 
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Foi estabelecida na Lei nº 11.196, de 21 de novembro 2005, Art. 17, a seguinte 

caracterização de inovação: 

 

§ 1
o
 Considera-se inovação tecnológica a concepção de novo produto ou processo de 

fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao 

produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de 

qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado 

(BRASIL, 2005). 

 

Nesta seara, as invenções são economicamente irrelevantes até serem transformadas 

pelos empreendedores, que buscam lucrar e ter um padrão de competitividade vigente, em 

inovações tecnológicas na forma de novos produtos, técnicas, processos produtivos e serviços 

incorporados à estrutura econômica, ou seja, uma inovação radical ou melhorias e 

aperfeiçoamento dos existentes, isto é, uma inovação incremental. 

O poder de monopólio no mercado é fundamental para que os empresários continuem 

inovando e as grandes firmas passaram a ser ponto chave de engrenagem do progresso 

tecnológico e da inovação, em razão de possuírem os recursos indispensáveis para 

empreender diferentes atividades tecnológicas impulsionadas pelo mercado competitivo. Tal 

competição mostra o perfil de firmas rivalizando pela capacidade de inovar e alcançar lucros 

extraordinários, que persistirão até o surgimento de outra inovação. 

A propriedade da inovação atribui o poder de monopólio que certifica altos lucros e 

retorno ao investimento – um monopólio temporário prolongado por direitos de propriedade 

intelectual – até o surgimento de outra inovação. 

No entanto, para o empresário brasileiro tem sido difícil acompanhar, pari pasu, as 

inovações tecnológicas mundiais (SBRAGIA, 2006). Além da escassez de capital e da 

prevalecente cultura não inovadora, ainda sobram juros elevados e burocracia. “Com isso, a 

presença, e em alguns casos a liderança, de empresa brasileira em certos mercados é 

explicável muito mais pela questão de custos do que por uma atitude inovadora” (SBRAGIA, 

2006). 

 

1.3. O PAPEL DAS INCUBADORAS 

 

As incubadoras de empresas são entidades que abrigam empresas nascentes, apoiando 

a instalação de pequenas empresas, durante prazo determinado, com valores subsidiados, 
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disponibilizando infraestrutura física, apoio técnico, gerencial e administrativo, necessários ao 

seu desenvolvimento (SEBRAE, 2001; ETZKOWITZ, 2001).  

Existe a concepção de que a incubadora é um braço colaborativo na execução de uma 

estratégia de desenvolvimento econômico por ser um microambiente impulsionador, onde 

uma empresa nascente pode desenvolver-se (LAHORGUE, 2006). 

É nestes ambientes que a empresa deve aperfeiçoar seus produtos e galgar as primeiras 

oportunidades de negócios. 

 

No contexto do desenvolvimento econômico, as incubadoras existem para apoiar a 

transformação de empresários potenciais em empresas crescentes e lucrativas. Ao 

reduzir os riscos durante o período inicial de formação da empresa, as incubadoras 

podem contribuir para o crescimento econômico e a revitalização regional através de 

empresas novas e criação de empregos associada (GUEDES & FORMICA, 1997). 

 

Em geral, as incubadas em incubadoras de empresas de base tecnológica (IEBTs) são 

spin offs acadêmicos, corporativos ou de centros de pesquisa, tendo como produto inicial um 

resultado de uma Pesquisa e Desenvolvimento (BAÊTA, 2008). As iniciativas partem da 

descoberta de nichos de mercado, normalmente, por parte de profissionais de centros de 

pesquisa ou grandes empresas, de alunos de pós-graduação ou pesquisadores de universidades 

que dominam determinada tecnologia. 

As IEBTs podem ser instituídas pela Administração Pública, pelo setor privado, pela 

sociedade civil organizada ou pela atuação consorciada de todos esses entes. Geralmente são 

compostas de conselhos onde participam representantes de Universidades, Institutos de 

Pesquisa e Associações e Sindicatos de empresas (MENDES, 2008). 

As características próprias das incubadoras de empresas de base tecnológica podem ser 

destacadas: 

 

· A intensa relação entre o setor produtivo e a pesquisa acadêmica; 

· O uso compartilhado de espaços, equipamentos e serviços; 

· A informalidade das comunicações; 

· A participação dos vários parceiros em que se apoia o processo de inovação; 

· A aprendizagem interativa que se apresenta como aspecto importante no ambiente 

das IEBTs; 

· A capacidade de lidar com dilemas organizacionais próprios dessa estrutura de 

parceria e do processo de inovação e que aparece como um fator importante na 

busca de gerenciar relações entre opostos (BAÊTA,1999). 

Com vistas à criação e fortalecimento de empresas baseadas em conhecimento, a 

Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores 

(ANPROTEC), atua como importante braço parceiro do Poder Público para estudar, pensar e 

implementar ações nesta área. É da ANPROTEC a identificação de impactos positivos 
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relacionados à atuação de incubadoras e parques tecnológicos no Brasil, quais sejam: 

disseminação da cultura do empreendedorismo, maior presença da universidade na vida 

comunitária, impacto modernizador da economia, criação de estruturas mais ágeis na 

instituição que administra a incubadora, geração de emprego e renda (GUEDES, 1997). 

Alinhavando ações que buscam unir empreendedorismo e inovação, servindo como 

base de um sistema complexo voltado à vocação econômica local, os Parques Tecnológicos e 

Incubadoras de empresas têm servido como relevante instrumento de apoio ao 

empreendedorismo inovador de base tecnológica no Brasil, promovendo o incentivo à criação 

de empresas inovadoras e oferta de apoio para a implantação de seus produtos e serviços no 

mercado. 

Assim, sendo o empreendedorismo inovador de base tecnológica bastante observado 

no ambiente das IEBTs, e requerendo competências diversas para um apoio consistente no 

que se refere às práticas de gestão, conhecimento em finanças, marketing, contabilidade, entre 

outras, é absolutamente necessário que a incubadora atue junto a esses empreendimentos na 

orientação quanto à gestão do capital intelectual e gestão do conhecimento. 
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2. PROPRIEDADE INTELECTUAL E GESTÃO 

 

Serão tratados, nesta seção, aspectos gerais da Propriedade Intelectual no Brasil, com 

foco na discriminação dos ativos de PI, para, em seguida, apresentar aspectos da gestão da 

Propriedade Intelectual nas empresas. 

 

2.1. PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Adotando o conceito de Propriedade Intelectual formulado pela Convenção da 

Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI)
2
, em seu artigo 2º, inciso VIII, tem-

se que: 

 

Entende-se por Propriedade Intelectual 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 (WIPO, 1967). 

 

Esta Convenção estatuiu a OMPI e lhe atribuiu as finalidades de promover a proteção 

da Propriedade Intelectual em todo o mundo, pela cooperação dos Estados, em colaboração, 

se for caso, com qualquer outra organização internacional e assegurar a cooperação 

administrativa entre as Uniões. Sua missão precípua é a de promover a criação, difusão, 

utilização e proteção de produtos da criação humana, visando o desenvolvimento econômico, 

cultural e social (WIPO, 2004). 

É a OMPI responsável pela administração de tratados, como a Convenção da União de 

Paris (CUP, 1883) e o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes
3
 (BARBOSA, 2003). 

A Propriedade Intelectual está numa crescente em termos de importância para a 

economia nacional (PARANAGUÁ; REIS, 2009). Sendo a PI uma ordem necessária à 

proteção dos ativos intangíveis e sua correta valorização e, inclusive, sendo estes ativos 

representações do conhecimento científico e tecnológico, alavancas para o crescimento 

                                                           
2
 Em inglês: World Intellectual Property Organization (WIPO) 

3
 Patent Cooperation Treaty (PCT) 
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econômico atual, não se pode desconsiderar a relevância da sua proteção (BUAINAIN et al., 

2004; CANDELIN-PALMQVIST et al., 2012). 

De acordo com o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, órgão federal vinculado 

ao Ministério da Indústria e do Comércio, incumbido da administração da política de 

propriedade industrial do Brasil, a Propriedade Intelectual enquadra-se como ramo do Direito 

que trata da propriedade de bens imateriais, frutos das manifestações intelectuais do ser 

humano. 

A Lei nº 11.648, de 11 de dezembro de 1970, que cria o INPI e dá outras providências, 

em seu artigo 2º: 

 

O INPI tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, as normas que 

regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, 

jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, 

ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre 

propriedade industrial.  

 

O INPI é a autarquia federal que analisa e julga os pedidos de patentes de invenção, 

modelos de utilidade, desenhos industriais e marcas, registra programas de computador, 

averba contratos de transferência de tecnologia, contratos de franquia empresarial, desenhos 

industriais e indicações geográficas (MATIAS-PEREIRA, 2010). 

No Brasil, a PI divide-se em propriedade industrial, direitos autorais e proteção sui 

generis. Já a propriedade industrial subdivide-se em patentes de invenção e de modelo de 

utilidade, modelos e desenhos industriais, marcas, indicações geográficas, repressão à 

concorrência desleal e segredo industrial. Os direitos autorais relacionam-se aos direitos de 

autor (copyright) e os direitos conexos. Quanto às proteções sui generis, englobam programa 

de computador (software), cultivares e topografias de circuitos integrados (INPI, 2008). 

As leis federais contendo a regulamentação para a proteção dos direitos acima 

descritos, discriminando requisitos, critérios e procedimentos para suas concessões são as 

seguintes: 

 Lei da Propriedade Industrial (nº 9.279, de 14 de maio de 1996), Regula 

direitos e obrigações relativos à propriedade industrial; 

 Lei de Direitos do Autor (nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998), que altera, 

atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras 

providências; 

 Lei da Proteção de Cultivares (nº 9.456, de 25 de abril de 1997), que institui a 

Lei de Proteção de Cultivares e dá outras providências; 
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 Lei de Software (nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998), que dispõe sobre a 

proteção da propriedade intelectual de programa de computador, sua 

comercialização no País, e dá outras providências; 

 Lei de Topografia de Circuitos Integrados (nº 11.484, de 31 de maio de 2007), 

que dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para TV Digital e 

de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à propriedade 

intelectual das topografias de circuitos integrados, instituindo o Programa de 

Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores – 

PADIS e o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria 

de Equipamentos para a TV Digital – PATVD; altera a Lei no 8.666, de 21 de 

junho de 1993; e revoga o art. 26 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 

2005; 

 Lei de Inovação (nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004), que dispõe sobre 

incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 

produtivo e dá outras providências. 

 

2.2. GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Aumentar a competitividade da empresa e obter vantagens estratégicas diante do 

mercado, eis duas consequências da gestão bem sucedida da Propriedade Intelectual na 

empresa. Não se trata apenas de proteger os ativos intangíveis da empresa, mas ter condição 

de negociá-los, transformá-los em fonte de receita, através do uso e/ou da transferência da PI 

na empresa. Lucrar com o conhecimento é um aspecto crucial na gestão da PI, principalmente 

para empresas de base tecnológica (CANDELIN-PALMQVIST et al., 2012; CARNEIRO, 

2000; SULLIVAN, 1999). 

Um conceito de gestão da PI dá conta de que é a tomada de decisões, planejamento, 

organização, controle e liderança, inovação e cultivo do conhecimento visando à geração de 

riqueza e estimular a competitividade (JING; SHUANG, 2011). 

O modelo de gestão estratégica dos ativos de PI cunhado por Mattioli & Toma (2009) 

baseia-se em seis pilares: 

1) avaliação de novos conhecimentos;  

2) gestão de portfólio de Propriedade Intelectual;  

3) disseminação da cultura Propriedade Intelectual;  
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4) estruturação do departamento jurídico;  

5) gestão de redes;  

6) estabelecimento de práticas de inteligência tecnológica. 

Assim sendo, analise-se cada elemento à luz da explicação dos autores. No que se 

refere ao primeiro item, “a avaliação dos novos conhecimentos”, esta pode ser estruturada em 

sete frentes de ação: 

(i) A avaliação da nova ideia deve procurar identificar suas aplicações e os 

riscos envolvidos no seu desenvolvimento; 

(ii) Análise do seu alinhamento com os objetivos da empresa e seu potencial de 

gerar valor; 

(iii) Realização de buscas de anterioridade e verificação de possibilidade de se 

infringir direitos proprietários de terceiros (restrição de direitos); 

(iv) Definição do melhor modelo de negócio para sua exploração; 

(v) Avaliação da facilidade com que concorrentes podem imitar ou copiar; 

(vi) Identificação dos fatores que permitem o estabelecimento de um melhor 

posicionamento da empresa para garantir a estratégia de geração de valor; 

(vii) Definição da forma de proteção do conhecimento (MATTIOLI & TOMA, 

2009). 

 

É possível que pequenas empresas intensivas em conhecimento busquem atingir 

primeiro o mercado, ao invés de proteger suas inovações (LEIPONEN & BYMA), optando 

por proteções informais por força da escassez de recursos. 

Quanto ao segundo elemento, “a gestão do portfólio”, devem ser estabelecidas rotinas 

quanto à manutenção da PI da empresa, abrangendo a provisão de taxas e anuidades e 

atualização dos conhecimentos da empresa. Neste sentido, a gestão de um portfólio de 

patentes, por exemplo, compreenderia o monitoramento, a aquisição e a comercialização de 

patentes e/ou tecnologias estratégicas para a empresa (ATKINSON & JONES, 2009). 

No terceiro ponto, a “disseminação de cultura da Propriedade Intelectual” pode ser 

estimulada por meio de palestras, capacitação de pessoas chaves e estabelecimento de 

recompensas (MATTIOLI & TOMA, 2009). 

O elemento do quarto ponto, “implementação de uma área jurídica”, preleciona que 

deve haver um setor especializado em PI (demandas administrativas e judiciais) que atue, 

especificamente, com a gestão de ativos de PI, principalmente, no que tange à gestão 

contratual. O quinto pilar, “estabelecimento de redes” é fundamental para todas as empresas e 

deve fazer parte de toda gestão estratégica (MATTIOLI & TOMA, 2009). 

O “estabelecimento de práticas de inteligência tecnológica” consiste na rotina de 

coleta de informação tecnológica nos instrumentos de patente. Esta ação é fundamental para 

aquisição de conhecimento, mas principalmente para o monitoramento tecnológico de 

concorrentes (BUAINAIN et al., 2004; MATTIOLI & TOMA, 2009).  
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Reitere-se, em suma, a importância da gestão estratégica da PI, por parte da empresa, 

que não se consuma apenas na proteção formal de um bem intelectual, mas no monitoramento 

de tecnologias concorrentes, prospecção e aquisição de tecnologias, inventário dos ativos 

existentes na empresa, difusão da cultura da gestão da PI, equilíbrio na escolha da melhor 

maneira de proteger os ativos de PI e, sempre que possível, atualização e conhecimento da 

legislação e mecanismos jurídicos de apoio aos interesses da empresa em PI. 

É evidente a vantagem competitiva de uma empresa que atua adequadamente na 

gestão da Propriedade Intelectual, pois que afasta concorrentes da exploração da tecnologia e 

posiciona estrategicamente a empresa no mercado. 

Visto isso, é papel da empresa fazer a gestão adequada da PI não apenas com o que já 

foi criado e protegido, mas preservando os seus ativos desde sua gênese, garantindo que 

futuros ativos possam ser protegidos e explorados da forma mais favorável à empresa. 

Outros teóricos desenharam diferentes modelos de proteção e gestão dos bens de PI 

das empresas, distinguindo-os em categorias dependentes do seu tipo de utilização e aplicação 

em processos corporativos e infraestrutura. Conforme a distinção elaborada por GRIMM & 

ANDERL (2013), há os meios repressivos e os preventivos. 

Os meios de proteção repressivos são os meios jurídicos, como as patentes, marcas, 

desenhos industriais, direitos autorais, etc. São instrumentos que dão segurança legal, 

estabelecendo um quadro jurídico para a utilização do conhecimento protegido e permitir ao 

titular os direitos de PI a defesa dos interesses econômicos, nos casos de usos não autorizados 

por terceiros. Estes meios seriam tidos como proteção repressiva porque não impedem a 

utilização indevida por terceiros, apenas asseguram os direitos de que os detém (GRIMM & 

ANDERL, 2013).  

É preciso ter em vista que, na busca pelos direitos legítimos, em demandas judiciais, 

por exemplo, a disputa pode levar anos e, mercadologicamente, pode não haver a 

compensação necessária ao titular dos direitos. Por isso mesmo, os autores acima evidenciam 

outros meios de proteção tidos como preventivos e mais eficazes para as empresas, são eles: 

estratégicos e organizacionais. 

Meios de proteção estratégicos são destinados a controlar o conhecimento e o portador 

do conhecimento, num contexto de uma estratégia empresarial a longo prazo, retendo 

empresas parceiras e fornecedores, bem como os próprios funcionários, que atuam como 

portadores de know-how (RUNDSTEDT apud GRIMM & ANDERL, 2013). 



          30 

 

 

          
 

Os meios organizacionais são métodos que se concentram em controlar o acesso dos 

Recursos Humanos ao conhecimento dentro e fora da empresa. Exemplos típicos para este 

tipo de medidas são: separação física da empresa em departamentos, vigilância (considerando 

aspectos jurídicos inerentes a este tipo de ação), identificação pessoal, controles de acesso 

físico e acordos de sigilo e confidencialidade (NDA). É recomendado que se examine, caso a 

caso, a eficiência destes métodos de proteção preventiva, seu custo de implementação e a 

razoabilidade na aplicação dos mesmos (MEIER apud GRIMM & ANDERL, 2013). 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS DA INVESTIGAÇÃO 

 

3.1. CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

 

Uma pesquisa caracteriza-se como o subsídio de maior importância para o 

desenvolvimento de teorias, visto que, através desta torna-se possível responder a questões 

submetidas ao decorrer do tempo, ou seja, o estudo em si, de algo que é proposto, já é 

pesquisa. Gil (2006) define a pesquisa como um procedimento racional e sistemático que tem 

como objetivo responder aos problemas que são propostos. Segundo o autor, a pesquisa é 

requerida quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema, ou 

quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem que não possa ser 

adequadamente relacionada ao problema.    

Para Vergara (2008), as pesquisas são classificadas basicamente através de dois 

critérios: quanto aos fins e quanto aos meios. 

Quanto aos fins, esta pesquisa é enquadrada sob a forma de pesquisa descritiva, para 

uma melhor abordagem do tema. De acordo com a concepção de Gil (2006), as pesquisas 

descritivas têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis. São 

inúmeros os estudos que podem ser classificados sob esse título e uma das características mais 

significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados, tais como 

questionário e a observação sistemática. 

Segundo Marconi & Lakatos (2003), as pesquisas descritivas “consistem em 

investigações de pesquisa empírica cuja principal finalidade é o delineamento ou análise das 

características de fatos ou fenômenos, a avaliação de programas, ou o isolamento de variáveis 

principais ou chave”. Para Bervian e Cervo (2002) a pesquisa descritiva “procura descobrir, 

com a precisão possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua relação e conexão 

com outros, sua natureza e características”. Salientando que, “neste tipo de pesquisa os fatos 

são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados, sem que o pesquisador 

interfira neles” (ANDRADE, 1998). 

Quanto aos meios, o presente trabalho se enquadra sob as categorias de pesquisa 

bibliográfica que, de acordo com Vergara (2008) “é o estudo sistematizado com base em 

material publicado em livros, jornais e redes eletrônicas, isto é, material acessível ao público 

em geral.” Assim, foi feita uma revisão sistemática da literatura disponível, ou seja, fontes 
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primárias de informação como livros, artigos, teses, dissertações, monografias, entre outros 

referentes ao tema. 

Classifica-se, também, como um estudo de caso, que segundo Fachin (2002), é 

caracterizado por um estudo intensivo, onde é levada em consideração, principalmente, a 

compreensão, como um todo, do assunto investigado. Já de acordo com Gil (2006), “consiste 

no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetivos, de maneira que permita seu amplo 

e detalhado conhecimento”.  

 Ainda quanto aos meios, classifica-se como pesquisa de campo por ser “investigação 

empírica realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenômeno ou que se dispõe de 

elementos para explicá-lo” (VERGARA, 2008). 

 Além da classificação de Vergara, também se utilizará da pesquisa qualitativa que 

segundo Roesch (2006) é apropriada para uma fase exploratória da pesquisa, onde “a postura 

do pesquisador é de captar a perspectiva dos entrevistados, sem partir de um modelo 

preestabelecido”. 

 

3.2. UNIVERSO E AMOSTRA 

 

O universo da pesquisa também pode ser denominado como população. De acordo 

com Gil (2006) o universo ou população da pesquisa é um conjunto definido de elementos 

que possuem determinadas características. Também pode ser definido como “um conjunto de 

elementos passíveis de mensuração, com respeito às variáveis que pretende levantar” 

(BARBETTA, 2001). 

No estudo, o universo caracterizou-se por um conjunto de empresas, notadamente, as 

empresas vinculadas à Incubadora Tecnológica de Campina Grande, no Estado da Paraíba. 

Porém, uma pesquisa, dependendo do tamanho do universo, não costuma ser feita com 

todos os elementos que o compõem. Assim, é que foi selecionada uma parte representativa, 

denominada ‘amostra’, de acordo com uma regra ou plano (RUDIO, 1998; VERGARA, 

2008). 

Assim sendo, a amostra do presente estudo correspondeu a um grupo de 15 empresas 

respondentes, tendo sido incubadas ou apenas recebido algum tipo de apoio de programa de 

fomento ao empreendedorismo inovador por parte da ITCG, através do critério de 

acessibilidade. Considerou-se que a amostra garantiu um resultado representativo para a 
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pesquisa, porque, de acordo com o Relatório Anual de Atividades da organização, referente 

ao exercício 2013, havia 15 empresas incubadas na ITCG. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETAS DE DADOS 

 

A coleta de dados consiste na fundamentação e concretização de instrumentos 

presentes no decorrer de toda a pesquisa, garantindo, dessa forma, a honestidade e a ética dos 

profissionais envolvidos. Segundo Borges (2003), dependendo do tipo de pesquisa, a coleta de 

dados poderá ser efetuada de várias maneiras. Assim sendo, foi utilizado o banco de dados da 

Incubadora Tecnológica de Campina Grande para se acessar as empresas através do endereço 

eletrônico (e-mail) ou no local de trabalho das mesmas. Para o estudo de caso, foram 

distribuídas entrevistas aos empreendedores, contendo questões objetivas e/ou abertas, 

semiestruturadas. A coleta de dados do presente estudo ocorreu no período de fevereiro a 

março de 2014. 
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4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Para atender aos objetivos propostos, aborda-se, adiante, a caracterização da 

Incubadora Tecnológica de Campina Grande, a natureza das vinculações que as empresas 

podem manter com a ITCG e o perfil das empresas de base tecnológica, incubadas ou não, 

que compuseram a amostra do universo da pesquisa, aspectos sobre seus produtos e/ou 

serviços e estratégias utilizadas para gestão da Propriedade Intelectual, seguido de uma 

análise e discussão dos dados. 

 

4.1. INCUBADORA TECNOLÓGICA DE CAMPINA GRANDE (ITCG) 

 

A Incubadora Tecnológica de Campina Grande – ITCG – é uma das unidades de 

negócios da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba – PaqTcPB. Completando 30 anos em 

21 de dezembro de 2014, esta Fundação é um dos quatro primeiros parques tecnológicos do 

Brasil e permanece apoiando empreendimentos inovadores nascentes com ênfase na geração e 

consolidação dos mesmos, bem como na sua capacitação e inserção no mercado. 

Desta maneira, antes do detalhamento das atividades da ITCG, é relevante apresentar 

um breve perfil do PaqTcPB. 

 

4.1.1. Fundação PaqTcPB 

 

O PaqTcPB é uma entidade privada, sem fins lucrativos, voltada para o avanço 

científico, tecnológico e a promoção do empreendedorismo inovador na Paraíba. É 

promovendo a articulação entre parceiros, entre as várias cadeias do conhecimento e as 

atividades produtivas que a instituição tem buscado novas formas de atrair e fixar 

competências no Estado. Tem sua finalidade posta no Capítulo III, Art. 8º de seu Estatuto: 

 

Constituem finalidades básicas da Fundação PAQTCPB, promover e apoiar a 

inovação tecnológica; projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento 

institucional, científico, tecnológico, social e cultural; a capacitação e a transferência 

tecnológica; a incubação de empresas; a prestação de serviços técnico – 

administrativo, científico, tecnológico, social e cultural. 

 

A Fundação PaqTcPB tem como uma de suas atribuições o fomento ao 

desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão, de desenvolvimento 
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institucional, científico e tecnológico de interesse das instituições, sendo uma de suas funções 

dar suporte administrativo e finalístico aos projetos institucionais. Entretanto, tem funções 

também específicas, especializando-se no conhecimento de políticas de atuação e 

procedimentos das agências de financiamento e fomento, nacionais e internacionais, no 

assessoramento à elaboração de projetos compatíveis com essas fontes e gerenciamento dos 

recursos obtidos, com a administração individualizada de projetos. Sua missão é: 

 

Promover o empreendedorismo inovador no Estado da Paraíba, apoiando a criação e 

crescimento de empresas de base tecnológica e de empreendimentos sociais, através 

da apropriação dos conhecimentos e tecnologias geradas nas Instituições de P&D e 

da inserção de produtos, serviços e processos no mercado – inclusive no exterior – 

contribuindo para o desenvolvimento do país
4
. 

 

É, também, expertise da Fundação PaqTcPB estimular e acompanhar os projetos 

consorciados, em decorrência dos quais se tornou, ao longo dos anos, especialista na 

resolução de questões burocráticas como: a preparação de contratos e acompanhamento de 

desembolsos, deixando os escassos recursos humanos das universidades livres para se 

dedicarem às atividades substantivas da pesquisa. 

A força principal de atuação do PaqTcPB, ratificada mediante prerrogativa Estatutária, 

no mesmo Art. 8º, parágrafo único, I, é “promover a integração Universidades, Governos, 

Empresas, Fundações, Sociedade e outras entidades nacionais e internacionais no campo da 

inovação tecnológica, do conhecimento científico, tecnológico, social, educacional e 

cultural”.  

Ao longo dos anos, a instituição tem sido uma espécie de pilar, para dar suporte a 

projetos e programas do setor de Ciência, Tecnologia e Inovação. Através dos seus diversos 

serviços de apoio ao empreendedorismo inovador, o PaqTcPB facilita a transformação de 

ideias inovadoras em empresas viáveis, de qualidade e voltada para o futuro.  

A cada ano, novos projetos empresariais são acompanhados, aumentando suas chances 

de crescimento via os apoios técnicos e gerenciais acessíveis a cada empresa. Serviços como: 

orientação empresarial, elaboração de Plano de Negócios, informações tecnológicas e 

mercadológicas, registro e legalização de empresas e produtos, participação em eventos, 

treinamentos, cooperação com universidades e centros de pesquisa são exemplos de serviços 

diferenciados que a Fundação PaqTcPB disponibiliza aos empreendedores. 

                                                           
4
 Extraído do site da organização: www.paqtc.org.br 
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A Fundação, através da ITCG, é credenciada junto ao Comitê da Área de Tecnologia 

da Informação, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – CATI/MCT –, o que 

possibilita a celebração de convênios para que as empresas recebam os benefícios da Lei de 

Informática (Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991) e investimentos em P&D, conforme o 

Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006
5
. 

 

4.1.2. Histórico da ITCG 

 

Criada em 1986, a ITCG é o Programa de Incubação de Empresas de Base 

Tecnológica da Fundação PaqTcPB, tendo como missão apoiar ações para o desenvolvimento 

de novos empreendimentos de base tecnológica com suporte técnico e gerencial no âmbito 

empresarial, buscando o crescimento sustentável e o amadurecimento dessas empresas, como 

forma de promoção do desenvolvimento regional sustentável. 

A ITCG já apoiou de forma direta, por meio do Programa de Incubação, mais de 77 

empresas e, de forma indireta, contribuiu para a criação e operação de mais de 98 empresas 

beneficiárias de programas de subvenção econômica à inovação, operados pela Agência de 

Inovação, a Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP. 

Ao longo de sua trajetória, a ITCG passou a ser responsável pela execução das 

atividades de implantação de incubadoras em municípios no semiárido paraibano. Assim, com 

esta iniciativa, foi criada a REPARI, a Rede Paraíba de Incubadoras que apoia outras seis 

incubadoras de base tradicional em operação no Estado. Esta rede faz parte da RIDI, que é 

uma Rede de Incubadoras de Desenvolvimento Inclusivo, voltada para articulação e 

implementação de ações com vistas ao desenvolvimento de empreendimentos solidários. 

Desta forma, a ITCG tem compartilhado conhecimentos relativos à inovação tecnológica aos 

processos de desenvolvimento de produtos, dentro das vocações e potencialidades locais, 

agregando valor e promovendo sua inserção no mercado. 

Desde 2013, a ITCG apadrinha outras incubadoras, tanto na Paraíba, quanto em 

Pernambuco, dentro do convênio formalizado pelo Sebrae, em parceria com a Anprotec, 

funcionando como incubadora nucleadora no apoio a outras incubadoras que não apresentam 

                                                           
5
 Regulamenta o art. 4º da Lei nº 11.077, de 30 de dezembro de 2004, os arts. 4º, 9º, 11 e 16-A da Lei nº 8.248, 

de 23 de outubro de 1991, e os arts. 8º e 11 da Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001, que dispõem sobre a 

capacitação e competitividade do setor de tecnologias da informação. 
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condições necessárias para a implementação autônoma do modelo CERNE
6
 (Centro de 

Referência para Apoio a Novos Empreendimentos), bem como sua aplicação e manutenção 

das práticas chave, de forma a ampliar a capacidade da incubadora em gerar, 

sistematicamente, empreendimentos inovadores e bem sucedidos. 

 

4.1.3. Público Alvo 

 

   Podem participar Pessoas Físicas, individualmente ou em grupo, Pessoa Jurídica 

nascente, ou consolidada no mercado (desde que, neste caso, detenha perfil técnico para 

desenvolvimento de novos produtos inovadores), interessadas em transformar ideias em 

produtos/serviços inovadores, cujas propostas se enquadrem nos setores de atuação 

prioritários da ITCG. A Incubadora atua nos seguintes nichos de negócios: Tecnologias da 

Informação e Comunicação; Eletroeletrônica; Biotecnologia; Petróleo e Gás Natural; 

Biocombustíveis; Agroindústria; Tecnologias Limpas; Design; Energias Renováveis; Jogos 

Digitais; e Economia Criativa (Audiovisual, Música, Artes Visuais). 

 

4.1.4. Objetivos 

 

Incentivar o empreendedorismo, o desenvolvimento regional, a geração de empregos e 

o desenvolvimento tecnológico através do apoio técnico e gerencial a novos empreendimentos 

de base tecnológica. 

 

4.1.5. Localização 

 

A ITCG está sediada num lócus favorável para o desenvolvimento de novos 

empreendimentos intensivos em conhecimento. Sua sede localiza-se na zona especial de 

Ciência e Tecnologia, instituída pelo Plano Diretor do Município de Campina Grande, Estado 

da Paraíba, no bairro de Bodocongó. No ponto em que está, a ITCG fica a 7 km da Embrapa, 

5 km da Universidade Federal de Campina Grande, e a apenas 1 Km da Universidade 

                                                           
6
 O Cerne é um modelo de gestão criado pela Anprotec, em parceria com o Sebrae, que visa promover a 

melhoria dos resultados das incubadoras em termos quantitativos e qualitativos. A metodologia foi criada com 

inspiração em programas de apoio a micro e pequenas empresas americanas e europeias. O modelo possui quatro 

níveis de maturidade: o primeiro nível possui foco no empreendimento e a meta de gerar empresas inovadoras. O 

segundo concentra-se na própria incubadora, na sua gestão como organização. O terceiro enfoca as redes de 

relacionamento e o quarto a melhoria contínua da estrutura implantada. Disponível em: 

http://anprotec.org.br/site/2013/03/anprotec-lanca-novo-portal-do-cerne/ 
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Estadual da Paraíba. Nesta zona, também conhecida como Polo Tecnológico de Bodocongó, 

estão localizadas a Escola Técnica Redentorista, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado, a 

Fundação Assistencial da Paraíba (Hospital Escola), o Centro Nacional Tecnológico do Couro 

e Calçado e o Centro de Inovação e Tecnologia Telmo Araújo (CITTA). 

 

4.1.6. Programa de Incubação 

 

As empresas podem permanecer até três anos incubadas na ITCG, sendo que, em casos 

especiais, essa estada pode ser prorrogada por mais seis meses, dependendo do nível de 

maturidade da empresa. Esse período se divide nos quatro estágios estabelecidos na Figura 1: 

 

 

Figura 1: Estágios do Programa de Incubação da ITCG 

Fonte: http://www.paqtc.org.br/portal_novo/3versao/html_itcg/como_incubar.jsp 

 

A ITCG oferece duas modalidades de incubação: residente e virtual. A diferença 

fundamental entre os dois tipos é a disponibilização à empresa incubada residente de uma área 

para uso exclusivo desta, geralmente uma sala nas instalações da ITCG, com a infraestrutura 

prevista no plano de incubação. Assim, incubadas virtuais usufruem dos demais serviços 

fornecidos pelo Programa de Incubação, exceto a sala própria. 

No período de pré-incubação, que pode durar até seis meses, o empreendedor fica na 

incubadora para concluir seu Plano de Negócios e formalizar  sua empresa. O principal 

objetivo da fase de pré-incubação é oferecer apoio para que os empreendedores transformem 
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suas ideias em uma empresa formalizada juridicamente e planejem os cinco eixos de sucesso 

do empreendimento, que são: Pessoal, Tecnologia, Mercado, Gestão e Finanças. 

No período de incubação, a empresa fica na ITCG para  desenvolver e/ou aperfeiçoar o 

seu produto ou serviço. Nesta fase, a incubadora organiza e oferece os serviços necessários 

para a minimização dos problemas apontados pela empresa.  

 

4.1.6.1. Apoio disponibilizado pela ITCG 

 

Com o intuito de proporcionar um ambiente favorável à troca de experiências e 

networking, o Programa de Incubação oferece produtos e/ou serviços de acompanhamento 

que permeiam as seguintes ações: Desenvolvimento e Aprimoramento do Perfil 

Empreendedor; Assessoria para Desenvolvimento da Estratégia e do Plano de Negócio; 

Prospecção Tecnológica; Assessoria para Registro de Patente; Assessoria na busca de 

orientação Jurídica e Financeira; Assessoria Técnica em Design, Comunicação e Marketing; 

Auxílio nos processos de “Compras Governamentais”; Realização e apoio para participação 

em Feiras, Rodadas de Negócios e Workshops; Suporte na elaboração de Projetos para 

Acesso a Fomento; Auxílio para proposta, multiempresas e parcerias PaqTcPB/Empresa; 

Treinamento/aperfeiçoamento dos empreendedores; Informações sobre oportunidades de 

negócios e investimento; Uso da Marca PaqTcPB, associada à empresa incubada; Orientação 

quanto a incentivos fiscais; Organização de missões e eventos;  Interface com instituições 

científicas e tecnológicas e/ou Universidades, centros de ensino para formação de parcerias 

estratégicas;  Apoio na identificação de pesquisadores que possam aprimorar os produtos e 

serviços da empresa incubada; entre outros. 

Vale esclarecer que alguns destes acompanhamentos disponibilizados, dependendo do 

grau de especialização exigida, a exemplo da assessoria para registro de patentes, prospecção 

tecnológica, importará em ônus para a empresa incubada, que poderá ser subsidiada pela 

Incubadora ou não. 

Para o caso de incubação residente, a ITCG disponibiliza sala com espaço físico de 

30m² (e mobília, quando disponível), espaço físico de uso compartilhado tais como: 

recepção/secretaria, auditório, sala de reuniões e eventos, copa, estacionamento próprio, 

serviços de comunicação, segurança, limpeza, acesso à internet de alta conectividade (fibra 

óptica) via Rede Comunitária Metropolitana de Educação e Pesquisa de Campina Grande – 

METRO CG. 



          40 

 

 

          
 

 

4.1.6.2. Como se Incubar 

 

Periodicamente,  de acordo com o número de vagas disponíveis é divulgado um Edital 

para Chamada de Novos Projetos. As etapas para seleção de novos empreendimentos seguem 

três etapas, que são: 

 

 

Figura 2: Etapas de seleção do Programa de Incubação da ITCG 

Fonte: http://www.paqtc.org.br/portal_novo/3versao/html_itcg/como_incubar.jsp 

 

A Etapa 01 tem caráter eliminatório e consiste no preenchimento e envio do 

formulário online, no site www.paqtc.org.br, e envio do currículo dos sócios via e-mail. O 

candidato deve apresentar, inicialmente, um resumo do Projeto que pretende desenvolver na 

incubadora segundo roteiro disponibilizado pela ITCG. Serão selecionadas as propostas que 

apresentem produto/serviço inovador. 

Na Etapa 02, que também é eliminatória, é promovido para os 

empreendedores/empreendimentos selecionados na primeira etapa um curso de capacitação 

para a elaboração do Plano de Negócio. 

A terceira e última etapa possui caráter eliminatório e classificatório. Nesta fase há 

uma “defesa” do Plano de Negócios perante uma Banca de Avaliação (representantes da 

ITCG e consultores externos). Os critérios adotados como parâmetros de julgamentos para as 

apresentações estão definidos no Quadro 1: 

 

Quadro 1: Critérios adotados como parâmetros de julgamento das apresentações e dos Planos de Negócio dos 

empreendimentos participantes de seleção do Programa de Incubação da ITCG 
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EIXO CRITÉRIOS NOTA PESO 

PESSOAL 

Formação técnica da equipe/candidato 1-10 

2,0 

Formação administrativa da equipe/candidato 1-10 

Experiência da equipe/candidato na área do empreendimento 1-10 

Disponibilidade e comprometimento da equipe/candidato 1-10 

Perfil empreendedor da equipe/candidato 1-10 

TECNOLOGIA 

Grau de Inovação do produto/serviço 1-10 

3,0 

Viabilidade tecnológica do empreendimento 1-10 

Tempo de desenvolvimento da solução 1-10 

Capacidade de adaptação a novas tecnologias 1-10 

Impacto da solução na economia local, nacional e 
internacional 1-10 

MERCADO 

Identificação de clientes, concorrentes e fornecedores 1-10 

2,0 

Potencial de atendimento a uma necessidade de mercado 
não atendida ou atendida de forma insatisfatória pelas 
soluções existentes 1-10 

Tamanho e conhecimento do mercado alvo 1-10 

Qualidade e consistência da estratégia de marketing 1-10 

Vantagem competitiva do produto/serviço comparado à 
concorrência 1-10 

GESTÃO 

Análise estratégica da empresa 1-10 

1,5 

Clareza quanto ao Plano Operacional 1-10 

Clareza quanto ao Plano de Recursos Humanos 1-10 

Clareza quanto ao funcionamento da empresa 1-10 

Parcerias firmadas para o desenvolvimento do 
produto/serviço 1-10 

FINANÇAS 

Definição do Investimento Inicial 1-10 

1,5 

Capacidade de investimento próprio 1-10 

Recurso próprio para capital de giro 1-10 

Precificação do produto/serviço e identificação de custos e 
despesas 1-10 

Viabilidade econômico-financeira do empreendimento 1-10 

Fonte: http://www.paqtc.org.br/portal_novo/3versao/html_itcg/como_incubar.jsp 

 

Em linhas gerais, pode-se afirmar que a análise da Banca visa identificar propostas 

com objetivo de desenvolvimento de produtos, de processos ou serviços com conteúdo 

tecnológico inovador; avaliar o perfil do empreendedor candidato; a viabilidade tecnológica, 

técnica e econômica do empreendimento; a capacidade gerencial e técnica dos candidatos; o 

grau de comprometimento e disponibilidade dos candidatos no desenvolvimento do projeto. 

 

4.1.7. Associação de Empresas à ITCG e PaqTcPB 

 

Ainda que uma empresa já tenha concluído seu processo de incubação (diz-se empresa 

graduada), ou mesmo aquela que nunca passou pelo Programa de Incubação, é possível 

manter vínculo com a ITCG, através da associação à Fundação PaqTcPB. Com isto, a 

empresa associada terá direito a uma série de benefícios proporcionados pela expertise da 
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ITCG e, também, decorrentes de algumas credenciais conferidas ao PaqTcPB que possibilita, 

dentre outras ofertas:  

a) A interveniência do PaqTcPB em convênios, contratos e outros tipos de 

cooperação celebrados com entes da Administração Pública ou outras empresas; 

b) Dispor do pacote básico de serviços da Central de Projetos da ITCG, obedecendo a 

regras específicas de operação da Central; 

c) Figurar no portfólio da Fundação PaqTcPB, tendo seus produtos e serviços 

divulgados no site e em eventos da área; 

d) Ter acesso a informações sobre mercado, eventos de interesse, treinamentos, 

cursos, linhas de financiamento; 

e) Utilizar as instalações físicas da ITCG/PaqTcPB, com custos diferenciados, para 

eventos da empresa (reuniões, workshops e treinamentos); 

f) Ter acesso facilitado a programas especiais;/ 

g) Usufruir de eventos (feiras, exposições, workshops, entre outros) organizados ou 

com a participação da ITCGPaqTcPB, com custos diferenciados. 

 

4.1.8. Outras formas de vinculação com a ITCG e PaqTcPB 

 

Há, ainda, outro grupo de empresas que, tendo sido incubada ou não, associada ou 

não, teve acesso a programas de incentivo ao empreendedorismo inovador de base tecnológica 

e/ou de fomento à inovação, por meio da ITCG/PaqTcPB. 

Exemplo dessa vinculação foram as empresas selecionadas em programas que 

utilizavam recursos de subvenção econômica
7
, agenciados pela Financiadora de Estudos e 

Projetos – FINEP –, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e 

Inovação, com uso de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico – FNDCT, compartilhando os custos e os riscos inerentes às atividades (projetos) 

de inovação. Podemos citar três desses programas: 

                                                           
7
 O marco regulatório que viabiliza a concessão de subvenção econômica foi estabelecido a partir da aprovação 

da Lei 10.973, de 02.12.2004, regulamentada pelo Decreto 5.563, de 11.10.2005 (Lei da Inovação), e da Lei 

11.196, de 21.11.2005, regulamentada pelo Decreto no. 5.798 de 07 de junho de 2006 (Lei do Bem). Essa 

modalidade de financiamento permite a alocação de recursos não reembolsáveis diretamente em empresas 

brasileiras que desenvolvam projetos de inovação em áreas estratégicas para o Brasil. Disponível em: 

http://www.finep.gov.br/pagina.asp?pag=programas_subvencao 
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1) Programa Primeira Empresa Inovadora – PRIME, que teve 98 empresas 

selecionadas pelo PaqTcPB. Este Programa teve como objetivo criar condições 

financeiras favoráveis para a consolidação da fase inicial de desenvolvimento de 

empreendimentos inovadores nascentes; 

2) Programa PAPPE Integração, que foi operado pela Fundação de Apoio à Pesquisa 

do Estado da Paraíba – FAPESQ – mas contou com sólida participação da 

ITCG/PaqTcPB em todas as etapas da operacionalização do Programa. O PAPPE 

visava estimular a capacidade inovativa das micro empresas e das empresas de 

pequeno porte das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a fim de agregar valor 

aos seus negócios e ampliar seus diferenciais competitivos, ocupando novos 

mercados, destinando recursos aos projetos de desenvolvimento de novos 

produtos, serviços e processos que auxiliem as empresas dessas regiões; 

3) Programa Tecnova, também executado pela FAPESQ, com co-execução da 

ITCG/PaqTcPB, atualmente em operacionalização em todo o país (nos Estados em 

que foi possível o aporte de contrapartida por parte dos seus governos), pretende 

criar condições financeiras favoráveis e apoiar a inovação e desenvolvimento 

tecnológico para o crescimento rápido de empresas de micro e pequeno porte.  

Compreenda-se que não apenas programas criados pelo Poder Público, mas da 

iniciativa privada também, possibilitam a vinculação de empresas de base tecnológica com a 

ITCG/PaqTcPB. Um destes programas foi o Microsoft SOL (Startups OnLine), programa da 

Microsoft formatado para atender empresas desenvolvedoras de soluções de pequeno porte. 

Conforme diretrizes do próprio Programa, as principais beneficiárias seriam as empresas 

incubadas. Os benefícios do Programa incluíam trabalhar três fatores de relevância para este 

tipo de empresa: visibilidade (no mercado nacional e internacional), capacitação 

(treinamentos presenciais técnicos e de negócios), licenciamento (as empresas tinham acesso 

gratuito a produtos Microsoft). 

 Neste sentido, é que se estabelecem pontos de vinculação com a ITCG, mesmo que as 

empresas não tenham passado, necessariamente, pelo Programa de Incubação ou pela 

associação. O espectro de atuação da ITCG é amplo e, por este motivo, foi considerada nesta 

pesquisa toda e qualquer empresa que utilizou, de alguma das formas citadas neste capítulo, 

dos serviços e produtos ofertados pela ITCG. 
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4.2. PERFIL DAS EMPRESAS RESPONDENTES VINCULADAS À ITCG 

 

Para instrumentalização desta pesquisa, foi aplicado um questionário a empresas 

vinculadas à ITCG. O formulário foi construído a partir da ferramenta Google Docs e 

encaminhado aos endereços de e-mails das empresas constantes no banco de dados da 

Incubadora. Composto por perguntas semiestruturadas objetivas e/ou abertas, os 27 

questionamentos feitos às empresas geraram respostas que proporcionaram análises 

quantitativas e qualitativas que serão demonstradas através dos gráficos e inferências a seguir. 

Foi garantido o sigilo da identidade da empresa para as 15 respondentes, destacam-se 

adiante apenas os quesitos de interesse da pesquisa, que possam caracterizar o 

empreendimento de base tecnológica e suas estratégias de gestão da Propriedade Intelectual.  

Em relação à idade da empresa, apurou-se que 80% das respondentes têm até seis anos 

de existência. É o que se avista na Figura 3: 

 

 

Figura 3: Idade da empresa 

Fonte: Dados trabalhados pela autora 

 

A Figura acima evidencia que boa parte do grupo já ultrapassou a fase de consolidação 

do negócio prevista nas etapas do Programa de Incubação. Um terço do total está em estágio 

inicial do empreendimento. 

Quanto às áreas de atuação das empresas, 80% dos empreendimentos enquadram-se no 

setor de Tecnologias da Informação e Comunicação. 

Até 3 anos 
33% 

Até 6 anos 
47% 

Mais de 6 anos 
20% 
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Figura 4: Áreas de atuação das empresas respondentes 

Fonte: Dados trabalhados pela autora 

 

Considerando que todas as respondentes estão sediadas na Paraíba, a concentração de 

sua atuação no segmento de TIC reforça a ideia da vocação do estado para a cadeia produtiva 

das TIC e o aumento de sua presença no cenário mundial do setor. Esta consolidação de 

competências para o setor se fundamenta na base científica e tecnológica da Paraíba, que 

possui reconhecidos cursos de graduação e pós-graduação e excelentes laboratórios de P&D a 

serviço de projetos estratégicos para empresas nacionais e estrangeiras. O lastro de empresas 

de base tecnológica tem aumentado ao redor destas instituições, manejando parcerias 

essenciais para o seu crescimento, desenvolvendo soluções inovadoras para o mercado e 

ocupando mão de obra altamente qualificada. 

Para identificar o tipo de vinculação existente (ou que já existiu) entre as empresas e a 

ITCG, foi questionado se a empresa está ou já esteve incubada na ITCG: 

 

TIC – 
Tecnologias  

da Informação  
Comunicação 

80% 

Biotecnologia 
6% 

Prototipagem 
7% 

Consultoria 
7% 
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Figura 5: Empresas que estão ou já estiveram incubadas na ITCG 

Fonte: Dados trabalhados pela autora 

 

Perguntou-se, também, se a empresa foi beneficiária de algum programa de 

fomento/incentivo através da ITCG: 

 

 

Figura 6: Empresas beneficiárias de programa de fomento através da ITCG 

Fonte: Dados trabalhados pela autora 

 

Pode-se destacar, a partir das respostas moduladas nas Figuras 5 e 6, que mais da 

metade das empresas foi (ou está) incubada na ITCG e que a mesma proporção já foi (ou é) 

beneficiária de algum programa de fomento operacionalizada pela ITCG. Sendo assim, existe 

uma intersecção de vinculações, onde parte das respondentes tanto aparece como incubada, 

quanto como beneficiária dos programas de incentivo ao empreendedorismo inovador 

oferecidos pela ITCG. 

Incubadas 
33% 

Estiveram 
incubadas 

67% 

Não 
participaram 
de programas 

40% 

Foram 
beneficiárias 

de algum 
programa de 

fomento 
60% 
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Ainda no que tange ao perfil das empresas entrevistadas, a pesquisa quis saber sobre 

aspectos dos Recursos Humanos disponibilizados. Neste sentido, a Figura 7 mostra a 

porcentagem de quantas empresas detém no seu corpo, seja de sócios ou empregados, pessoas 

com pós-graduação: 

 

Figura 7: Empresas com sócios ou empregados pós-graduados 

Fonte: Dados trabalhados pela autora 

 

É importante destacar que, na identificação do grau de escolaridade, houve 

respondente que identificou até oito pessoas com mestrado na empresa. Verificou-se uma 

média de 2,5 mestres para cada empresa, fora a presença de especialistas e doutores. As 

grandes áreas de formação destes empreendedores entrevistados são, na maioria, as Ciências 

Exatas e da Terra (Ciências da Computação) e as Engenharias (predomínio da Engenharia 

Elétrica). 

Os dados fornecem um espectro promissor dessas empresas, pois apontam que 

possuem forte base educacional e de pesquisa. Assim, pode-se afirmar que estes novos 

empreendedores possuem um DNA direcionado à apropriação de conhecimento. 

Sendo assim, questionou-se sobre o produto (principal ou secundário) da empresa é 

resultado (melhorado ou não) de alguma pesquisa e desenvolvimento no âmbito acadêmico. 

Na Figura 8 vê-se que mais da metade das empresas pode ter desenvolvido seu próprio 

produto: 

 

Figura 8: Empresas com produto(s) resultantes de P&D 

Fonte: Dados trabalhados pela autora 

NÃO 
13% 

SIM 
87% 

NÃO 
53% 

SIM 
47% 
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Isto demonstra que quase metade dos empreendimentos aproveitaram resultados de 

P&D realizados no âmbito das universidades ou instituições científicas e tecnológicas locais, 

reforçando o seu perfil intensivo em conhecimento.  

Já a inferência de que mais da metade não utilizou resultados de P&D feitos nas 

universidades, pode estar associado diretamente ao corpo técnico altamente qualificado destas 

empresas. Quando consultados sobre a existência de parceria com a academia ou institutos de 

P&D, as empresas responderam que só existe tal vínculo se forem demandadas para 

desenvolver algum produto ou prestarem serviços. 

 

4.3. GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NAS EMPRESAS  

 

Identificado o perfil das empresas, passou-se a inquiri-las sobre questões mais 

relacionadas, especificamente, aos ativos de Propriedade Intelectual e gestão dos mesmos.  

Perguntados sobre se consideravam inovador o produto/processo/serviço oferecido 

pelo empreendimento, um número expressivo de empresas sustentou que sim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Empresas consideram seu produto inovador e o grau de inovação dos mesmos 

Fonte: Dados trabalhados pela autora 

 

O grupo de 13% que afirmou que não fornecia produto inovador inclui empresas 

prestadoras de serviços de consultoria e de prototipagem. 

Da parcela de empresas que alega que possui produto inovador, 62% delas informa 

que a inovação de seu produto é radical, em face de 38% que afirmam que a inovação de seus 

produtos é de ordem incremental. 

No entanto, ao responder se o produto da empresa seria passível de proteção, houve 

uma pequena contradição, é o que se vê na Figura 10. 

SIM  
87% 

NÃO 
13% 

Radical 
62% 

Increme
ntal 
38% 
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Figura 10: Empresas consideram ser o produto passível de proteção como PI 

Fonte: Dados trabalhados pela autora 

 

A princípio, esta incoerência entre o número de empresas que afirma ter desenvolvido 

uma inovação radical e o que alega ser o produto passível de proteção, indica uma 

insegurança quanto à compreensão do tema Propriedade Intelectual, pois há certeza quanto à 

inovação do produto, mas não há em relação à sua proteção. 

Para a questão de se a empresa recebeu algum treinamento, palestra ou orientação 

sobre gestão de ativos de Propriedade Intelectual, por parte da ITCG, pouco mais da metade 

das respondentes afirmou que sim. 

 

 

Figura 11: Empresas que receberam treinamento da ITCG em gestão de ativos de Propriedade Intelectual  

Fonte: Dados trabalhados pela autora 

 

Passando-se a perguntas relativas à Propriedade Intelectual em sentido estrito, buscou-

se saber se a empresa possuía marca. 

NÃO 
33% 

SIM 
67% 

NÃO 
47% 

SIM 
53% 
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Figura 12: Empresas que possuem marca 

Fonte: Dados trabalhados pela autora 

 

Quis-se saber, inclusive, se o produto e/ou serviço da empresa possuía marca: 

 

Figura 13: Empresas que possuem produto e/ou serviço com marca 

Fonte: Dados trabalhados pela autora 

 

Por entender que a marca compõe o elenco de outros planos estratégicos da empresa, 

como o de marketing, por exemplo, esta pesquisa considerou a marca como o ativo de PI de 

mais provável existência em um número maior de empresas. Observa-se, ainda, que não há 

equilíbrio entre a importância dada à existência de uma marca para a empresa e marca para 

seus respectivos produtos e/ou serviços. Este dado parece evidenciar que, de fato, não está 

disseminada a cultura da construção de ativos intangíveis para a maior parte das empresas, 

mas apenas a de existência de identidade visual. 

A inferência acima encontra algum respaldo na observação da Figura 14, que 

representa a porcentagem das empresas que utilizaram, ao menos uma vez, serviço fornecido 

pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. 
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Figura 14: Empresas que utilizaram serviço oferecido pelo INPI e quais os serviços acessados 

Fonte: Dados trabalhados pela autora 

 

Verificaram-se as seguintes proporções de empresas do grupo de respondente que 

acessaram os serviços do INPI: 

a) Marca – 78% das empresas; 

b) Desenho Industrial – 11% das empresas; 

c) Indicação Geográfica – nenhuma empresa; 

d) Programa de Computador – 11% das empresas; 

e) Topografia de Circuitos Integrados – nenhuma empresa; 

f) Patente – 33% das empresas; 

g) Averbação de Contratos – 22% das empresas; 

h) Informação Tecnológica – 11% das empresas. 

O mesmo questionamento foi feito no que tange à utilização de serviço de proteção 

aos ativos de Propriedade Intelectual no exterior. Três empresas do grupo de respondentes 

afirmaram já ter acessado serviços no exterior, duas delas fizeram aplicação de patentes no 

United States Patent and Trademark Office – USPTO – o escritório de patentes dos Estados 

Unidos, registro de software (copyright) e registro de marca. Outra empresa fez registro de 

marca em Portugal, Espanha e Austrália. 

Na Figura 15, resposta se a empresa licenciou algum ativo de Propriedade Intelectual: 

SIM 
60% 

NÃO 
40% 
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Figura 15: Empresas que licenciaram ativos de PI 

Fonte: Dados trabalhados pela autora 

 

Neste caso, ainda que o ativo não seja protegido, ou sequer seja passível de proteção, é 

possível que licencie com exclusividade ou não algum ativo para uso e exploração por um 

terceiro. 

Sendo as entrevistadas, empresas de base tecnológica, buscou-se saber se a empresa 

havia utilizado documento de patente como fonte de informação tecnológica. 

 

Figura 16: Empresas que utilizaram patente como informação tecnológica 

Fonte: Dados trabalhados pela autora 

 

A grande maioria nunca utilizou uma patente como meio de informação tecnológica. 

Um total de 27% das empresas utilizou patentes como vetor de conhecimento de alguma 

tecnologia, sendo que 14% usaram o recursos apenas uma vez, 13% acessou mais de uma vez 

documentos de patente. 
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Em relação à celebração de contrato de Serviços de Assistência Técnica e Científica, 

quase metade das empresas já realizaram esse tipo de trabalho. Aqui são fornecidos alguns 

serviços especializados e/ou técnicas para elaboração de estudos e projetos. 

 

 

Figura 17: Empresas que celebraram contrato de Serviços de Assistência Técnica e Científica 

Fonte: Dados trabalhados pela autora 

 

Na Figura 18, 67% das respondentes afirmam que realizaram contrato de fornecimento 

de tecnologia. Neste caso, as empresas estabelecem condições para repassar o seu know how 

sobre determinado conhecimento ou técnica, ainda que tais conhecimentos não estejam 

amparados por direitos de PI. 

 

Figura 18: Empresas que firmaram contrato de fornecimento de tecnologia 

Fonte: Dados trabalhados pela autora 

 

Em relação à proteção, propriamente dita, dos ativos de PI das empresas, sem 

possibilidade de qualquer oposição por terceiros na esfera administrativa, perguntou-se se o 

empreendimento possuía ativo de Propriedade Intelectual protegido. 
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Figura 19: Empresas com ativos de PI protegidos 

Fonte: Dados trabalhados pela autora 

 

As empresas que detém ativos de PI protegidos, elencaram sobre que direitos são 

titulares: marcas, patentes, desenho industrial e programa de computador. Quando inquiridas 

sobre se utilizou serviço especializado em Propriedade Intelectual, 75% das empresas 

informaram que nunca utilizaram de tal expediente, conforme visto na Figura 20. 

 

Figura 20: Empresas que utilizaram serviço especializado em PI 

Fonte: Dados trabalhados pela autora 

 

Saliente-se que as empresas que lançaram mão de serviços especializados em 

Propriedade Intelectual, parte usou serviços de Agente de Propriedade Industrial, outra 

parcela utilizou serviços advocatícios no exterior. 

Uma das perguntas consideradas como mais importantes pela pesquisadora (pelo nível 

de transparência nas respostas e o que elas representam na realidade fática da empresa), no 
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formulário de questões, foi se a empresa executa alguma política de aquisição, exploração 

e/ou monitorização de ativos de PI, que segue na Figura 21: 

 

Figura 21: Empresas que adotam política de aquisição, exploração e/ou monitorização de PI 

Fonte: Dados trabalhados pela autora 

 

O pequeno grupo que respondeu afirmativamente informou que a política de 

aquisição, exploração e/ou monitorização de ativos de PI adotados pela empresa são 

executados por serviços terceirizados ou por entes do próprio empreendimento, fazendo 

buscas nas bases dos escritórios de patentes nacional e internacionais. 

Na Figura 22, a pesquisa confronta a opinião dos entrevistados quanto à importância 

da proteção dos ativos de PI por parte da empresa, e o grau de relevância da orientação sobre 

gestão de ativos de Propriedade Intelectual dada pela Incubadora. 
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Figura 22: Graus de importância da proteção de ativos de PI por parte da empresa e da relevância da orientação 

da Incubadora quanto ao tema 

Fonte: Dados trabalhados pela autora 

 

O primeiro destaque se dá ao fato de que aqui se usou uma escala Likert para medir o 

nível de relevância dado pelo entrevistado acerca do tema. No polo negativo da escala estava 

a resposta “nada importante”, que incluía os níveis 1 e 2 e que não foram escolhidos em 

nenhuma ´das duas situações perguntadas. 

Frise-se que as empresas consideraram de suma importância a proteção dos ativos de 

Propriedade Intelectual e de importante a muito importante a participação da Incubadora na 

orientação sobre o tema. 

Finalmente, perguntados sobre que tipo de ação a ITCG poderia adotar para colaborar 

com a gestão da PI destas empresas, a maioria das respostas se concentrou nas seguintes 

sugestões: 

I. Cursos/palestras/treinamento para a orientação das empresas do que é sua PI e 

de como protegê-la, seja através de patentes, marca e conteúdo de seus 

produtos, seja através da preparação de contratos de licenciamento que 

protejam a empresa e seus produtos; 

II. Criar uma cartilha explicando como criar um núcleo de PI dentro da empresa e 

como melhor utilizar os serviços oferecidos pelo ITCG. Um passo-a-passo; 

III. Oferecer consultoria especializada em PI com orientação e acompanhamento 

nos processos de pesquisa, elaboração e encaminhamento de uma patente; 

IV. Contratar um especialista responsável que resolvesse na prática as 

necessidades da empresa relacionadas às questões de PI; 

V. Formar parceria com o INPI para ações de atendimento programado na ITCG. 

Por exemplo, duas vezes ao ano; 

VI. Discutir estratégias para que empresas brasileiras possam superar os restritos 

critérios de patenteabilidade, principalmente na área biotecnológica. 

 

4.4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Foram entrevistadas empresas que, diante dos dados apresentados, possuem forte base 

tecnológica e são intensivas em conhecimento. Estas empresas possuem uma população de 

2,5 mestres por empresa, o que denota que boa parte do empreendedorismo daquela região é 
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egresso das instituições de ensino locais, tendo robusta base científica e tecnológica, diante do 

reconhecido polo de tecnologia do entorno. 

A maioria das empresas revelou explorar o setor de TIC, o que reforça o crescimento 

da exploração da cadeia produtiva do segmento no Estado da Paraíba. Esta vocação tem um 

contexto histórico ilustrado na chegada, em 1968, do primeiro computador em universidades 

das Regiões Norte-Nordeste, instalado na Escola Politécnica de Campina Grande, e a quarta 

cidade do país a contar com a criação do curso de Tecnólogo em Processamento de Dados, no 

ano de 1973
8
. 

Apesar da consolidada base acadêmica dos empreendedores, mais da metade das 

empresas não trouxeram do meio acadêmico o escopo dos seus negócios, não tendo realizado 

qualquer transferência de tecnologia desenvolvida nestes ambientes. As empresas que 

apresentam um produto resultado de P&D, nas universidades, apontam que seus produtos já 

são melhoramentos dos frutos desenvolvidos nestas pesquisas. Apenas uma empresa tem o 

licenciamento de uma patente de tecnologia desenvolvida em âmbito de P&D. E quase um 

terço do total nunca utilizou patente como fonte de informação tecnológica. 

Verificou-se que a frequência de acesso aos serviços fornecidos pelo INPI e outros 

escritórios de patentes no mundo é baixa e que a maior parcela da procura pelos serviços de 

proteção de ativos de PI está relacionada à proteção da marca da empresa e/ou do produto. 

Este dado leva a crer que a busca pela proteção da marca (ou a simples existência dela, ainda 

que não enseje a devida proteção pela ausência dos requisitos legais para isto) está mais 

relacionada a estratégia de marketing de identidade visual da empresa do que propriamente 

pela preocupação enquanto direito de Propriedade Intelectual e geração de ativos intangíveis. 

Outro fato importante, observado entre as respondentes, é que na medida em que elas 

amadurecem e consolidam suas atividades mercadológicas é que cresce o interesse e a 

consciência da necessidade da proteção de seus ativos de PI. Pode-se afirmar isto porque, da 

amostra da pesquisa, apenas uma empresa com idade até três anos realizou depósito de 

patentes, as demais possuem seis anos em diante. Vale ressaltar que a empresa nascente que 

promoveu o depósito da patente do seu produto explora o setor de Biotecnologia, que está em 

franca ascensão mundial e possui um mercado de ferrenha concorrência. 

A pesquisa demonstra que empresas em estágio inicial não empreendem energia 

relacionada à proteção dos ativos de PI, porventura existentes. Esta ausência de interesse ou 

                                                           
8
 Mais em: http://www.computacao.ufcg.edu.br/departamento/historia 
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consciência para a geração de negócios e receitas a partir dos ativos de PI pode se dar por 

vários fatores. Estas empresas elencaram alguns deles: 

1. Dificuldade em definir o que é passível de proteção; 

2. Dificuldade na preparação das patentes; 

3. Dificuldade de definição do processo de registro/copyright de software; 

4. Ausência de recursos para custeio de serviços para elaboração de contratos de 

licenciamento e uso de PI por terceiros; 

5. Pessoal especializado e comprometido com a responsabilidade que deve ser 

tratada o assunto proteção intelectual e registros; 

6. Tempo escasso para realização de acesso às bases de patentes; 

7. Altos custos dos serviços especializados em PI; 

8. Burocracia demasiada; 

9. Excessiva demora; entre outros. 

Neste sentido, com diversas barreiras encontradas, demonstrando insegurança do 

empreendedor já na etapa de definição do que é passível de proteção enquanto ativo de 

Propriedade Intelectual, parece natural que estes empreendimentos não desprendam esforços 

nessa direção. 

Fica claro que, não tendo recursos suficientes para lançar mão de auxílio profissional 

especializado na área de PI, e tendo, inclusive, que utilizar os recursos então existentes para 

buscar a posição do seu produto ou serviço no mercado, utilizando as estratégias de gestão 

tradicionais, estas empresas nascentes, estando incubadas ou não, necessitam da orientação de 

uma unidade de negócios voltada, prioritariamente, às questões pertinentes à proteção da 

Propriedade Intelectual e à gestão dos ativos de PI da empresa.  

O ideal é que esta unidade de negócios em PI esteja localizada na Incubadora, a fim de 

que atenda empresas que, comprovadamente, estejam dentro do escopo da incubadora e em 

estágio inicial, com uma tolerância de até 5 (cinco) anos de existência. Este tipo de atividade 

se justifica porque a natureza e missão de qualquer incubadora é dialogar com o meio 

empresarial e inserir empreendedores no mercado, em sinergia com a vocação local das 

instituições de ensino e tendências mercadológicas. 
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CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

A cultura da utilização de ativos intangíveis por parte da empresa como mais um 

negócio a ser explorado como fonte de geração de receitas ainda é emergente no Brasil. 

Diante dos dados coletados nesta pesquisa, a afirmação acima também se aplica às empresas 

de base tecnológica, notadamente, as que estão em estágio inicial. Os empreendedores 

egressos, principalmente, do meio acadêmico têm sólida formação educacional, potencial 

criativo e desenvolvem negócios intensivos em conhecimento e tecnologia. 

Entretanto, mesmo a maioria dos empreendimentos tendo considerado seus produtos 

inovadores, a parcela que possui ativos intangíveis protegidos no âmbito da PI é pouco 

expressiva. Observou-se que as mesmas empresas que protegeram seus bens de PI executam 

alguma política de aquisição, exploração e/ou monitorização da Propriedade Intelectual. 

Diagnosticou-se, contudo, que as empresas que desenvolvem estratégias de PI ou 

dispõem de meios para, pelo menos, acessar serviços de proteção de seus ativos intangíveis, 

são empresas com mais de seis anos de existência que, portanto, já ultrapassaram outros 

estágios críticos de inserção no mercado, enfrentados pelas empresas nascentes. 

Entre as principais dificuldades elencadas para a gestão da Propriedade Intelectual por 

empresas em estágio inicial estão os problemas na definição do que é passível de proteção, os 

altos custos dos serviços especializados e a burocracia e demora nas análises dos pedidos.  

Como estas empresas se encontram em fase de posicionamento no mercado ou em 

processo de consolidação no mundo negocial, é fundamental a orientação e o assessoramento, 

de forma permanente, por parte da ITCG (ou de qualquer incubadora de empresas), para 

questões relacionadas à PI. Este tipo de ação pode gerar novos modelos de interação da 

empresa para com a sociedade e com o próprio mercado. 

Assim, a recomendação desta pesquisa é de que a ITCG (e as incubadoras de um 

modo geral) possa oferecer serviços relacionados à Propriedade Intelectual a empresas em 

estágio inicial, ou mesmo até cinco anos de idade, que estejam nas áreas prioritárias de escopo 

de atuação da incubadora. 

A existência de uma unidade de negócios em PI, na sede da incubadora, se justifica 

porque, além de todas as dificuldades levantadas pelos empreendimentos da amostra desta 

pesquisa, a natureza e missão de qualquer incubadora é dialogar com o meio empresarial e 

inserir empreendedores no mercado, em sinergia com a vocação local das instituições de 

ensino e tendências mercadológicas. 



          60 

 

 

          
 

Esta unidade de negócios dentro da incubadora teria uma gradação de custos, a 

depender do serviço prestado, gerando receita para a manutenção da própria incubadora ou da 

unidade de negócios em PI. A gradação partiria de ações difusas, mais gerais, que seriam 

gratuitas, até serviços em sentido estrito, com pessoal especializado permanente na 

incubadora, para tentar auxiliar na resolução de questões de ordem prática enfrentadas pela 

empresa, tanto no âmbito de proteção da PI, quanto na geração de recursos a partir desses 

ativos. 

As ações difusas englobariam atividades de cunho educativo, como cursos, palestras, 

ou treinamentos para orientar as empresas de como identificar seus ativos intangíveis, 

protegê-los e explorá-los, visando estimular o aumento da competitividade. Estas atividades 

também teriam foco em aumentar a demanda pelas informações tecnológicas e estimular a 

prospecção e/ou monitoramento de tecnologias, no intuito de congregar novos produtos e/ou 

processos. 

As atividades em sentido estrito da unidade de negócios em PI atingiriam necessidades 

específicas de cada empresa, como a gestão contratual, pedidos de registro e/ou negociação de 

ativos, demandas de PI administrativas e judiciais, prospecção tecnológica entre outras. Cada 

demanda geraria ônus para a empresa, tendo valores determinados pela complexidade exigida 

para cada caso demandado pela mesma. Estes custos seriam abaixo dos valores de mercado, 

por terem uma parcela subsidiada pela incubadora. As empresas poderiam negociar, 

dependendo da demanda, a sua contrapartida pelos serviços prestados, em forma de produtos 

ou serviços oferecidos pela empresa à incubadora. 

Outras sugestões: 1) a própria ITCG prospectar este tipo de demanda relacionada à 

gestão da PI, até que se estabeleça a cultura inversa, da empresa demandar da Incubadora; 2) a 

inserção da Gestão da Propriedade Intelectual no Plano de Negócios da empresa candidata à 

incubação, nos critérios adotados como parâmetros de julgamento das apresentações e dos 

Planos de Negócio dos empreendimentos participantes de seleção do Programa de Incubação 

da ITCG. O Curso de Plano de Negócios fornecido pela Incubadora, na Etapa 02 da seleção 

de novos empreendimentos, contemplaria a temática da PI. Isso estimularia, desde a 

concepção da empresa, a necessidade de se manter rotinas estratégicas de gestão da PI, 

refletindo em dois outros eixos da empresa: tecnologia e mercado. 
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APÊNDICE 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM CIÊNCIA DA 

PROPRIEDADE INTELECTUAL 

Prezado Empreendedor, 

No intuito de verificar as estratégias de gestão da Propriedade Intelectual utilizadas pelas 

empresas de base tecnológica, vinculadas ou não à Incubadora Tecnológica de Campina 

Grande, encaminho este questionário curto (com a maioria das questões objetivas) para que a 

empresa possa participar da pesquisa. 

Trata-se de projeto no âmbito do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Propriedade Intelectual da Universidade Federal de Sergipe. 

Eu me chamo Rafaela e sou assessora jurídica da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba. 

Agradeço sua valiosa contribuição e me disponibilizo para qualquer esclarecimento 

necessário. 

Muito grata. 

Rafaela Silva 

Mestranda em Ciência da Propriedade Intelectual 

Universidade Federal de Sergipe 

 

Se tiver problemas para visualizar este formulário, você poderá preenchê-lo on-line:  

https://docs.google.com/forms/d/1v8pnkFamU8yVTTxoyncK5Qw9kSbJYNauyRvkoeyrUws/

viewform?sid&c=0&w=1&token&usp=mail_form_link 

 

Questionário - Gestão da Propriedade Intelectual 

Caro empreendedor, este breve formulário faz parte da pesquisa "Gestão da Propriedade 

Intelectual em Empresas de Base Tecnológica", no âmbito do Mestrado em Ciência da 

Propriedade Intelectual da Universidade Federal de Sergipe.  

Nome da Empresa * 

O sigilo será resguardado. Identificar a empresa apenas para controle da pesquisadora. 

 

Área de atuação da empresa * 

https://docs.google.com/forms/d/1v8pnkFamU8yVTTxoyncK5Qw9kSbJYNauyRvkoeyrUws/viewform?sid&c=0&w=1&token&usp=mail_form_link
https://docs.google.com/forms/d/1v8pnkFamU8yVTTxoyncK5Qw9kSbJYNauyRvkoeyrUws/viewform?sid&c=0&w=1&token&usp=mail_form_link
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Indique a área (ex.: TIC, Biotecnologia, Design etc) e que tipo de produto(s) e/ou serviço(s) a 
empresa fornece 

 

Idade da empresa * 

o  Até 1 ano 

o  2 anos 

o  3 anos 

o  4 anos 

o  5 anos 

o  Outro:  

 

Algum sócio e/ou empregado da empresa possui pós-graduação? * 

Em caso positivo, indicar quantos e os níveis (especialização, mestrado, doutorado) 

 

A empresa está (ou esteve) incubada na Incubadora Tecnológica de Campina 
Grande? * 

o  Sim 

o  Não 

A empresa foi beneficiária de algum programa de fomento/incentivo via Incubadora 
Tecnológica de Campina Grande?* 

Considerar a resposta positiva nos casos em que a participação em programas tenha 
acontecido através da Fundação Parque Tecnológico da Paraíba 

o  Sim 

o  Não 

A empresa recebeu algum treinamento, palestra ou orientação sobre gestão de ativos 
de Propriedade Intelectual por parte da ITCG? * 

o  Sim 

o  Não 

O produto (principal ou secundário) da empresa é resultado (melhorado ou não) de 
alguma pesquisa? * 

o  Sim 

o  Não 

Você considera o produto/serviço da empresa inovador? * 

Caso positivo, comente se a inovação é incremental ou radical (isto é, um produto 
completamente novo) 
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Você considera que o produto da empresa é passível de proteção? * 

Considere qualquer proteção no âmbito da Propriedade Intelectual 

o  Sim 

o  Não 

A empresa possui marca? * 

o  Sim 

o  Não 

O produto e/ou serviço da empresa possui marca? * 

o  Sim 

o  Não 

 

A empresa utilizou (ao menos uma vez) algum serviço fornecido pelo Instituto Nacional 

da Propriedade Industrial? * 

Em caso positivo, marque as opções de serviços utilizados (que compreendem pedidos de 
registros de marcas, desenhos industriais, indicações geográficas, programas de computador 
e topografias de circuitos, concessões de patentes e as averbações de contratos de franquia 
e das distintas modalidades de transferência de tecnologia) 

o  Não utilizou 

o  Marca 

o  Desenho Industrial 

o  Indicação Geográfica 

o  Programa de Computador 

o  Topografia de Circuitos Integrados 

o  Patente 

o  Averbação de Contratos (licenciamento de direitos de PI, fornecimento de tecnologia, 

serviços de assistência técnica e científica, franquia)  

o  Informação Tecnológica 

o  Outro:  

A empresa utilizou algum serviço de proteção aos ativos de Propriedade Intelectual no 
exterior? 

Em caso positivo, indique o tipo de pedido, o escritório e os países em que solicitou a 
proteção) 

 

A empresa licenciou algum ativo de Propriedade Intelectual? * 

(autorização para terceiros explorarem direitos sobre patente, desenho industrial, uso de 
marca etc) 

o  Sim 
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o  Não 

o  Outro:  

A empresa realizou algum contrato de fornecimento de tecnologia? * 

(Know How) 

o  Sim 

o  Não 

o  Outro:  

A empresa celebrou algum contrato de Serviços de Assistência Técnica e Científica? 

o  Sim 

o  Não 

o  Outro:  

A empresa utilizou documento de patente como meio de informação tecnológica? * 

o  Nunca 

o  Apenas uma vez 

o  Mais de uma vez 

A empresa possui algum ativo de Propriedade Intelectual protegido? 

Em caso de pedidos ainda não avaliados, use o campo "Outro" para identificar 

o  Sim 

o  Não 

o  Outro:  

 

No caso afirmativo da pergunta anterior, utilize o espaço abaixo para indicar o tipo de 

proteção concedida ao(s) ativo(s) da empresa 

(exemplo: patente, marca etc) 

 

Que dificuldade/necessidade relativa à gestão da PI a empresa encontrou/encontra? 

 

A empresa utilizou algum serviço especializado em Propriedade Intelectual? * 

(marque mais de uma opção, se for o caso) 

o  Nunca 

o  Núcleo de Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia 

o  Agente de Propriedade Industrial 

o  Serviços Advocatícios no País 

o  Serviços Advocatícios no Exterior 



          68 

 

 

          
 

o  Outro:  

A empresa executa alguma política de aquisição, exploração e/ou monitorização de 
ativos de Propriedade Intelectual? * 

o  Sim 

o  Não 

Se a resposta à pergunta anterior foi afirmativa, exemplifique as estratégias usadas 
pela empresa. 

 

A empresa considera importante a proteção dos ativos de Propriedade Intelectual? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nada importante      Muito importante 

A empresa considera importante a orientação relativa à gestão de ativos de 
Propriedade Intelectual por parte de incubadoras de empresas de base tecnológica? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nada importante      Muito importante 

Que tipo de ação a ITCG poderia adotar para colaborar com a gestão da PI de 
empresas de base tecnológica (incubadas ou não)? 

Sugira ações que poderiam ajudar a empresa neste sentido 

 

Deixe seu comentário ou observação sobre qualquer aspecto relativo ao tema da PI 
que não tenha sido abordado noquestionário e que a empresa ache relevante. 

 

Enviar
 

Nunca envie senhas em Formulários Google. 

Powered by  
Este formulário foi criado em Fundação Parque Tecnológico da Paraíba.  
Denunciar abuso - Termos de Serviço - Termos Adicionais 

 

https://docs.google.com/forms/d/1v8pnkFamU8yVTTxoyncK5Qw9kSbJYNauyRvkoeyrUws/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/1v8pnkFamU8yVTTxoyncK5Qw9kSbJYNauyRvkoeyrUws/viewform?sid%3D59321c071d44a8de%26c%3D0%26w%3D1%26token%3D9P7ZzkUBAAA.f8WSn_yBFvt3ShcxqwB5Dw.Z21RFre1h4IXg4mp5ux5Aw
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
http://drive.google.com/?usp=form_footer

