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RESUMO 

 
 

O presente estudo destina-se a propor diretrizes para elaboração de políticas de inovação para 

Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) privadas, considerando as inovações 

legais trazidas pelo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil ao conferir às 

instituições de pesquisa privadas sem fins lucrativos o status de ICT. A pesquisa configura-se como 

exploratória, com coleta de dados e informações essencialmente bibliográficos e documentais. 

Buscou-se a revisão bibliográfica sobre o Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

sobre a cooperação universidade-empresa, sobre a transferência de tecnologia e sobre escritórios de 

transferência de tecnologia. Buscou-se políticas de inovação editadas por ICTs após o Marco Legal, 

identificando que, dentre as estudadas, há grande similaridade entre elas, não havendo diretrizes 

claras e efetivas para fazer frente às suas limitações legais, gerenciais e orçamentárias. Ao final, 

espera-se que o presente trabalho possa auxiliar as ICTs privadas na elaboração de suas políticas de 

inovação, com foco na efetiva transferência de tecnologia para a indústria e para a sociedade, 

desempenhando um papel fundamental como integrante de sistemas de inovação tendo em vista que  

na economia do conhecimento, a ciência é cada vez mais importante para que um país possa gerar 

riquezas e alcançar um desenvolvimento sustentável e a colaboração entre a academia, a indústria e 

o governo é a chave para transformar este conhecimento em inovação. No Brasil, esses atores não 

interagem de forma dinâmica e é neste cenário que as ICTs privadas possam figurar como um elo 

complementar entre a academia e as empresas. Neste sentido, são apresentadas diretrizes de políticas 

de inovação para ICTs privadas que consideram a estratégia de atuação institucional, o 

empreendedorismo e a incubação de empresas, a participação societária em empresas inovadoras, a 

extensão tecnológica e a prestação de serviços, o compartilhamento da infraestrutura de pesquisa, a 

gestão da propriedade intelectual e a transferência de tecnologia, a institucionalização dos escritórios 

de transferência de tecnologia, a capacitação de recursos humanos para a inovação e as parcerias com 

inventores independentes. 

 
 
Palavras-Chave: Marco Legal de Ciência Tecnologia e Inovação; Política de inovação; ICT privada; 
transferência de tecnologia. 
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ABSTRACT 

 

 

The present study aims to propose guidelines for innovation policies for Private Scientific, 

Technological and Innovation Institutions (ICTs), considering the legal innovations brought by 

Brazil's Legal Framework of Science, Technology and Innovation, which has conferred to non-profit 

private research institutions a status of ICT. The research is set as exploratory, with data collection 

and essentially bibliographic and documentary information. A bibliographic review was made on the 

New Legal Framework for Science, Technology and Innovation, on university-company cooperation, 

on technology transfer and on technology transfer offices. Some innovation policies issued by ICTs 

after the Legal Framework was sought and it was identified that among those policies found there 

were great similarity between them, and there were no clear and effective guidelines to meet their 

legal, managerial and budgetary limitations. Finally, it is expected that the present work will help 

private ICTs in the elaboration of their innovation policies, focusing on the effective transfer of 

technology to industry and to society, playing a fundamental role as a member of innovation systems. 

This is necessary taking into consideration that in a knowledge economy, science is increasingly its 

importance for a country in order to generate wealth and achieve sustainable development. 

Collaboration between academia, industry and government is key to transform this knowledge into 

innovation. In Brazil, these actors do not interact in a dynamic way and it is in this scenario that the 

private ICT can appear as a complementary link between academia and companies. In this sense, the 

guidelines of innovation policies for private ICT are presented, considering the strategy for 

institutional action, entrepreneurship and companies´ incubation, corporate interest in innovative 

companies, technological extension and service provision, sharing of infrastructure, intellectual 

property management and technology transfer, institutionalization of technology transfer offices, 

training of human resources for innovation and partnerships with independent inventor. 

 

Keyword: Legal Framework of Science, Technology and Innovation; Innovation Policy; private ICT; 

technology transfer. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A posse do conhecimento assumiu uma importância estratégica. A capacidade de um país gerar 

riquezas e alcançar um desenvolvimento sustentável, está intimamente relacionado com a sua 

capacidade de transformar conhecimento em inovação, e essa capacidade depende da atuação e da 

interação de múltiplos agentes institucionais, destacadamente empresas, universidades e governo 

(TOLEDO, 2015; FERREIRA, 2018). 

 

Inovação pode ser entendida como uma série de atividades dinâmicas, baseadas, 

primordialmente, em conhecimento. Saber como e onde ela mais acontece é uma importante diretriz 

para o desenvolvimento de um país. (JONES e BASSO, 2017). 

 

Para muitos autores a inovação é a chave para o sucesso de um empreendimento, o motor para 

o desenvolvimento de uma economia. Schumpeter (1949) identificou a inovação como a dimensão 

crítica da mudança econômica, argumentando que esta gira em torno da inovação, atividades 

empreendedoras e do poder de mercado.  

 

A partir dos anos 2000 ganhou força, no Brasil, o entendimento de que a inovação seria um 

dos caminhos para a retomada do crescimento econômico e melhoria da competitividade da indústria 

nacional. Assim como aconteceu em países desenvolvidos, discussões relacionadas a políticas 

tecnológicas passaram a fazer parte da agenda econômica no Brasil (JONES e BASSO, 2017) e a 

partir de então, verifica-se um incremento no número de políticas públicas para o fomento da Ciência, 

Tecnologia e Inovação. Além disso, foram promovidas significativas mudanças legais, destacando-se 

a promulgação da Lei de Inovação em 2004 e a Lei do Bem em 2005. 

 

Apesar do reconhecimento de que a inovação, definitivamente, passou a fazer parte da agenda 

governamental nos últimos anos, os esforços para o amadurecimento do Sistema Nacional de 

Inovação (SNI) não foram efetivos, constatando-se a fragmentação da política de ciência e tecnologia 

nacional, bem como a ausência de políticas industriais estabelecidas, implicando no distanciamento 

entre governo, universidade e empresas. Isto porque as políticas públicas voltadas à gestão da 

inovação tecnológica, devem abarcar conjunto de ferramentas, processos e estruturas de apoio à 

tomada de decisão para fazer frente aos sistemáticos desafios das organizações. 
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A sexta edição da Pesquisa de Inovação (PINTEC, 2014), que considera o triênio de 2012 a 

2014, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), fornece diversos 

indicadores que permitem análises do comportamento das empresas brasileiras no tocante à inovação. 

Segundo a Pesquisa, no Brasil predominam as inovações de processos em relação às de produto. A 

aquisição de máquinas e equipamentos continua sendo a mais relevante para a indústria (73,8%), 

seguida de treinamento (61,7%) e aquisição de software (31,7%). Já a aquisição externa de pesquisa 

e desenvolvimento foi indicada como menos importante para a indústria (5,4%). 

 
Tabela 1. Importância atribuída às atividades inovativas, pelas empresas que implementaram inovações 

de produtos, no setor indústria, no Brasil – período de 2012 a 2014 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ainda analisando os dados do PINTEC 2014, constata-se que apenas 0,17% da receita líquida 

de vendas gasto em atividades inovativas da Indústria foi direcionado para a aquisição externa de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D), enquanto que 0,85% correspondeu a aquisição de máquinas e 

equipamentos e 0,67% a atividades internas de P&D. 
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Tabela 2. Percentual de receita líquida de vendas gasto em atividades inovativa, no setor indústria, no 

Brasil - 2014 

  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os acanhados investimentos da indústria brasileira em inovação estão concentrados na 

aquisição de máquinas e equipamentos e/ou atividades internas de pesquisa e desenvolvimento, sendo 

a inovação externa preterida na maioria das vezes. Tal cenário decorre tambémda ausência de políticas 

públicas capazes de aproximar a academia da indústria e permitir maior interação entre esses atores.  

 

A discussão entre os diversos atores do SNI sobre as propostas de mudanças no arcabouço 

legal brasileiro de modo a reduzir obstáculos legais e burocráticos e conferir maior flexibilidade às 

instituições atuantes neste sistema não é recente. Foi nesse cenário que a Lei nº 13.243/2016 

(BRASIL, 2016) foi promulgada, dispondo sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à 

pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e alterando várias outras leis no seu bojo. 

A referida lei foi regulamentada pelo Decreto nº 9.283 de 2018 (BRASIL, 2018) e, por todas as 

alterações trazidas e as profundas mudanças nos diversos diplomas legais afetos à matéria da ciência, 

tecnologia e à inovação, a Lei nº 13.243/2016 e o Decreto nº 9.293/2018 passaram a ser tratados como 

o Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, representados não só pelos seus próprios 

textos, mas por, praticamente, substituir todo o arcabouço legal por eles alterado. 

 

Uma das inovações do Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação foi a ampliação 
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do conceito de ICT para englobar, também, as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos 

que tenham em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou 

aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou 

processos. O legislador, então, regulamentou expressamente a existência de ICTs privadas, com 

natureza jurídica distinta das Universidades públicas, ICTs tradicionais.  

 

A presente pesquisa visa destacar, também, as particularidades da ICT privada, que possui 

maior flexibilidade de atuação e na definição de suas políticas, em comparação com a ICT pública, 

para ao final propor diretrizes para elaboração de política de inovação capaz de resultar em uma maior 

inserção da ICT privada no cenário nacional da inovação, aproximando-a da sociedade. 

 

Foi feita extensa pesquisa bibliográfica sobre o novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, sobre a dificuldade da cooperação universidade-empresa, a importância da transferência de 

tecnologia e o papel dos escritórios de transferência de tecnologia. Essa fundamentação teórica é 

importante para a contextualização do papel da ICT privada no SNI brasileiro. 

 

Tendo em vista a fragmentação desse Sistema no Brasil, sugeriu-se a equiparação das ICTs 

privadas aos Research and Technology Organisations (RTO), instituições estrangeiras que funcionam 

como entes de ligação entre a academia e o setor produtivo, com maior foco na pesquisa aplicada e 

na transferência de tecnologia. 

 

Estabelecido os parâmetros para a atuação complementar das ICTs privadas, partiu-se para a 

análise de políticas de inovação editadas após a promulgação da Lei nº 13.243/2016. Não foram 

identificadas políticas de ICTs privadas, tendo sido analisadas apenas políticas de 05 ICTs públicas, 

sendo que 04 delas possuem texto e estrutura replicados do comando legal. A quinta ICT pública 

analisada, a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), optou por não editar uma política de 

inovação e sim diretrizes gerais, acompanhadas de resoluções que irão detalhar os itens da política e 

serão elaboradas ao longo do tempo. 

 

Diante da ausência de políticas de inovação de ICTs privadas, passou-se à análise do conjunto 

de normas que compõe a política do Massachuetts Institute of Technology – MIT para servir como 

benchmarking para o presente estudo. 
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A partir de toda a fundamentação teórica, buscou-se destacar a importância da ICT privada 

desempenhar um papel complementar ao da ICT pública no SNI brasileiro, sobretudo na aproximação 

com a indústria e como facilitadora da transferência de tecnologia, sejam as tecnologias 

desenvolvidas por elas, em cooperação com empresas ou em cooperação com as ICTs públicas. O 

primeiro passo para tal é o estabelecimento de uma política de inovação nos moldes do art. 15-A da 

Lei de Inovação, que irá funcionar como um código de conduta da ICT, permeando a sua atuação no 

sistema nacional de inovação.  

 

No Apêndice A, são apresentadas as diretrizes para elaboração de política de inovação para 

uma ICT privada, elaboradas neste trabalho, que estão estruturadas seguindo os incisos do artigo 15-

A da Lei de Inovação, com redação dada pela Lei nº 13.243/2016. Vale ressaltar que nem todas as 

seções são ou devem ser aplicadas a todas as ICTs privadas, devendo os formuladores das políticas 

avaliarem a aplicabilidade de cada uma das seções sugeridas à realidade institucional da Instituição. 

Seguindo os incisos do artigo 15-A, as seções sugeridas são: a) estratégias de atuação institucional 

no ambiente produtivo local, regional ou nacional; b) empreendedorismo, gestão de incubadoras e de 

participação no capital social de empresas; c) extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos; 

d) compartilhamento e permissão de uso por terceiros de laboratórios e equipamentos; e) gestão da 

propriedade intelectual e da transferência de tecnologia; f) institucionalização e gestão dos escritórios 

de transferência de tecnologia; g) orientações para ações institucionais e de capacitação de recursos 

humanos em empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de tecnologia e  propriedade 

intelectual e h) estabelecimento de parcerias para desenvolvimento de tecnologias de inventores 

independentes e empresas. 

 

 

2 RELATÓRIO DESCRITIVO 
 

O presente estudo destina-se a propor diretrizes para elaboração de políticas de inovação para 

ICTs privadas, considerando as inovações legais trazidas pelo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e 

Inovação. Na atual economia do conhecimento, a ciência é cada vez mais importante para que um 

país possa gerar riquezas e alcançar um desenvolvimento sustentável. A colaboração entre a academia, 

a indústria e o governo é justamente a chave para transformar este conhecimento em inovação 
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(TOLEDO, 2015; FERREIRA, 2018). 

No Brasil, esses atores, embora mais próximos do que no passado, ainda não interagem de 

forma dinâmica. É neste cenário que as ICTs privadas podem desempenhar um importante papel de 

elo entre a academia e as empresas. Por sua natureza jurídica, as ICTs privadas podem atuar de 

maneira complementar às ICTs públicas que enfrentam algumas dificuldades, notadamente em 

relação à burocracia para cooperação com o setor industrial (UCHOA, 2018). 

 

Em pesquisa de 2013, Schaeffer (2014) identificou que uma das principais dificuldades de 

interação entre estes atores é justamente a burocracia por parte das universidades, destacando que a 

média apresentada varia se considerada a universidade pública e a universidade privada, sendo o 

índice a primeira cerca de 23% superior ao da segunda. 

 

Assim, ao propor diretrizes para elaboração de política de inovação, busca-se auxiliar as ICTs 

privadas a estabelecerem um ambiente institucional com maior foco na efetiva transferência de 

tecnologia para a indústria, desempenhando um papel complementar ao da ICT pública no Sistema 

Nacional de Inovação (SNI), sobretudo considerando-se as grandes dificuldades que estas últimas 

encaram para transferência de tecnologia (GIANNOPOLOU, 2018). 

 

2.1 Revisão bibliográfica 

 

Para um melhor entendimento dos desafios que a ICT privada precisa enfrentar na busca de 

uma maior inserção no SNI brasileiro foi necessária revisão bibliográfica sobre o Novo Marco Legal 

de Ciência, Tecnologia e Inovação, a cooperação universidade-empresa, a transferência de tecnologia 

(TT) e os escritórios de transferência de tecnologia (ETT). 

 

Tal revisão é importante para contextualizar a problemática da relação academia e setor 

produtivo e os entraves para maior transferência de tecnologia entre os tais atores, pontuando as 

inovações trazidas pelo novo diploma legal e a mudança na atuação dos Núcleos de Inovação 

Tecnológica (NIT) para fazer frente ao desafio de aproximação com as empresas. Considerando a 

pouco bibliografia específica sobre as ICTs privadas brasileiras, é através da revisão bibliográfica 

desses temas que se pode chegar a um melhor entendimento de alguns gargalos do SNI brasileiro e 

como a ICT privada pode desempenhar um papel complementar neste Sistema. 
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2.1.1 Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação 

 

A capacidade de um país de gerar riquezas e alcançar um desenvolvimento sustentável, está 

intimamente relacionado com a sua capacidade de transformar conhecimento em inovação, e essa 

capacidade depende da atuação e da interação de múltiplos agentes institucionais, destacadamente 

empresas, universidades e governo (TOLEDO, 2015; FERREIRA, 2018). Sistema Nacional de 

Inovação pode ser definido como um conjunto de diversos atores que interagem entre si para a 

produção, difusão e uso de conhecimento economicamente relevante.  

 

Para um processo colaborativo da inovação deve haver uma rede de atuação entre esses entes, 

permeada por políticas públicas que incentivem o comportamento e desempenho dessas instituições 

nesse sentido (BAMBINI, 2014). Esse conceito se pauta no entendimento de que inovação não é feita 

isoladamente, ela decorre da interação dos diversos atores: empresas, universidades, institutos de 

pesquisa, instituições financeiras, instituições governamentais, dentre outras. 

 

Moreira (2007) destaca inúmeras ações do Governo Federal nos últimos anos no sentido de 

assumir o papel de promotor, regulador e financiador de ciência, tecnologia e inovação, reconhecendo 

que o tema efetivamente passou a fazer parte da agenda governamental, em uma tentativa clara de 

maior coevolução das relações entre os atores do SNI nacional. Apesar desses esforços, o que se 

verifica na prática é que o arcabouço legal e as políticas públicas existente no Brasil não foram 

capazes de criar condições e estímulos suficientes para uma aproximação desses atores. 

 

Desde a promulgação da Lei de Inovação em 2004, muito festejada pelas suas inúmeras 

inovações, discute-se a limitação dos mecanismos previstos naquele diploma legal e a necessidade de 

ampliação das medidas, sobretudo na desburocratização dos processos e maior aproximação com o 

setor produtivo (MATIAS-PEREIRA; KRUGLIANSKAS, 2005). 

 

Finalmente em 2016, após muitos anos de discussão e inspirado em diplomas legais 

estrangeiros, o Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação foi promulgado com a promessa 

de proporcionar maior flexibilidade às ICTs brasileiras e de estimular, de forma mais efetiva, a 

cooperação universidade-empresa (RAUEN, 2016; CARVALHO, 2016; DALTRO, 2019). O novo 
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diploma legal traz a expectativa de que haverá um ambiente nacional mais favorável ao 

desenvolvimento de Ciência, Tecnologia e Inovação.  

 

De maneira geral, a lei foi recebida com muito entusiasmo, sobretudo pelos diversos 

dispositivos que visam promover maior cooperação entre instituições públicas e privadas para 

realização da atividade inovativa no Brasil (PACHECO, 2017). Percebe-se, ainda, que o Novo Marco 

Legal se baseia em três pilares: a criação de ambiente favorável para a cooperação entre ICTs e 

empresas; o estímulo para participação das ICT no processo de inovação; e o estímulo para inovação 

nas empresas (NIEHUES, 2016; DALTRO, 2019). 

 

Talvez esta possa ser considerada o grande desafio do Novo Marco Legal, considerando que 

a participação do setor produtivo em projetos de desenvolvimento e inovação ainda é pequena no 

Brasil. Segundo dados do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual – INPI, no ano de 2015, dos 

dez maiores depositantes residentes de patentes de invenção, sete são ICTs. A academia tem 

desempenhado seu papel de produzir conhecimento, contudo este conhecimento não vem sendo 

traduzido em inovação produtiva, sem a qual não há desenvolvimento econômico. Somente através 

da incorporação de novas direções estratégicas e gerenciais que as universidades e as ICTs aumentam 

suas chances de fazer parte mais efetiva do SNI. 

 

O Capítulo II da Lei de Inovação, que trata do estímulo à construção de ambientes 

especializados e cooperativos de inovação, foi todo alterado pelo Novo Marco Legal. Os três artigos 

anteriores foram alterados e quatro novos incluídos, a saber: 3-A, 3-B, 3-C e 3-D. O artigo 3º passou 

a ter a seguinte redação: 

 
“ Art. 3º A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas agências 
de fomento poderão estimular e apoiar a constituição de alianças estratégicas e o 
desenvolvimento de projetos de cooperação envolvendo empresas, ICTs e entidades 
privadas sem fins lucrativos voltados para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que 
objetivem a geração de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e a 
difusão de tecnologia. 
 
 Parágrafo único.  O apoio previsto no caput poderá contemplar as redes e os projetos 
internacionais de pesquisa tecnológica, as ações de empreendedorismo tecnológico e de 
criação de ambientes de inovação, inclusive incubadoras e parques tecnológicos, e a 
formação e a capacitação de recursos humanos qualificados” (BRASIL, 2016).(grifo 
nosso).      
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O legislador deu nova redação ao artigo para expressamente incluir transferência e difusão de 

tecnologia dentre os objetivos das alianças estratégicas entre os setores público e privado.  

 

Espera-se, portanto, que a alteração legislativa consubstanciada no Novo Marco Legal de 

Ciência e Tecnologia seja capaz de permitir maior interação entre os diversos atores do SNI, com 

vistas à maior geração de produtos, processos e serviços inovadores e a transferência e a difusão de 

tecnologias. 

 

Segundo Pacheco (2017, p. 235), 

 
No Brasil, embora a Lei n. 13.243/2016 tenha entrado em vigor na data de sua publicação, a 
instrumentalização dos dispositivos e procedimentos previstos no MLCTI e a formação de 
arranjos jurídico- institucionais que contribuam para azeitar as articulações entre os atores do 
SNI requerem empenho e decurso de tempo. Em outras palavras, não basta constar do texto 
da Lei que parcerias público-privadas promoverão ambientes propícios à inovação, mas sim 
é necessário o comprometimento dos atores envolvidos para que sejam criados os arranjos 
jurídico-institucionais necessários para instrumentalizar as parcerias almejadas. 

 

Outro ponto que merece destaque é a previsão legal, consubstanciada no artigo 15-A da Lei 

de Inovação, com redação dada pela Lei nº 13.243/2016, para que a ICT pública “institua sua política 

de inovação, dispondo sobre a organização e a gestão de processos que orientam a transferência de 

tecnologia e a geração de inovação no ambiente produtivo, em consonância com as prioridades da 

política nacional de ciência, tecnologia e inovação e com a política industrial e tecnológica nacional”. 

Apesar da exigência legal para que as ICTs públicas editem as suas políticas de inovação, as ICTs 

privadas também deverão fazê-lo se quiserem concessão de recursos públicos, à exegese do §2º do 

artigo 14 do Decreto nº 9.283/2018. 

 

O Novo Marco Legal de Ciência e Tecnologia consagra um processo legislativo, já antigo, 

para integrar, flexibilizar e simplificar as atividades de inovação no Brasil. Diversas foram as 

mudanças trazidas pelo legislador, capazes de desburocratizar parte das relações entre os atores do 

SNI, agilizar a execução dos projetos e facilitar a transferência de tecnologia, possibilitando um maior 

dinamismo na economia (NAZARENO, 2016). Há de se registrar, contudo, que a profunda mudança 

na legislação não é suficiente, sozinha, para alterar o cenário atual da ciência e tecnologia no Brasil. 

Sabe-se que os desafios ainda são imensos e que a edição da Lei nº 13.243/2016 é apenas um passo 

na direção certa. 
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2.1.2 Cooperação universidade - empresa 

 

Para Albuquerque (1996), o Brasil faz parte do grupo de países cujos sistemas de inovação 

não se completaram: são países que “construíram sistemas de ciência e tecnologia que não se 

transformaram em sistemas de inovação”. Historicamente, o SNI brasileiro carece de articulação 

entre as políticas governamentais de ciência, tecnologia e inovação e os esforços empresariais para 

desenvolvimento tecnológico (CLOSS; FERREIRA, 2012). Ainda segundo Albuquerque (1996), um 

sistema nacional de inovação devidamente integrado contribuirá para diminuir o hiato tecnológico 

com a fronteira internacional. Nesse contexto, o papel da ICTs é fundamental para fazer frente ao 

grande desafio que é possível vislumbrar: como mobilizar a capacidade das universidades e empresas 

brasileiras para gerar desenvolvimento tecnológico (GOMES, 2017). 

 

O modelo da Hélice Tríplice é uma das abordagens doutrinárias para tratar da interação entre 

academia, governo e indústria, sendo vasta a produção acadêmica sobre o tema. Esse modelo de 

interação é definido como aquele em que esses três atores se relacionam para promover o 

desenvolvimento econômico através da transferência de tecnologia dos conhecimentos gerados pelas 

universidades para o setor produtivo (CLOSS; FERREIRA, 2012; ETZKOWITZ e ZHOU, 2017; 

GOMES, 2017). 

 

Para Costa (2016), a expressão “cooperação universidade-empresa” refere-se à cooperação 

formal de universidades e empresas, com o propósito de promover melhoria incremental ou radical, 

em produtos ou processos, transferir tecnologia, criar empreendimentos de base tecnológica ou 

prestar serviço técnico especializado, tudo isso formalizado por meio de convênio, contrato ou outro 

instrumento legal. 

 

Em países com SNI em estágio incompleto de desenvolvimento, como é o caso do Brasil, a 

interação entre universidades e empresas passa a ter maior relevância porque a academia é a principal 

fornecedora de pesquisa tecnológica do sistema, sendo responsável por boa parte do conhecimento 

gerado, pelo apoio na identificação de oportunidades tecnológicas e pela absorção de tecnologias 

estrangeiras a partir de sua rede de cooperação internacional. 
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Segundo Toledo (2015, p. 56-57),  

 
“Universidades fazem parte da cadeia de fornecimento das empresas oferecendo 

conhecimentos e competências para inovar, contudo, para contribuírem com o seu 

crescimento, não podem ser acionadas por meio das relações tradicionais cliente-fornecedor. 

A força na contribuição das universidades para os negócios reside em grande parte na 

colaboração próxima, bidirecional e multidimensional, bem como na compreensão das 

prioridades e competências de cada parte”. 

 

O modelo de desenvolvimento cooperativo da inovação (interação governo, universidade e 

empresa) foi formalizado no Brasil com a Lei de Inovação, contudo, só foi com a promulgação do 

Marco Legal que ele foi reforçado e, embora o diploma legal ainda seja muito recente para avaliar na 

prática as alterações trazidas, o legislador incorpora, claramente o conceito de que deve haver maior 

aproximação entre universidades e empresas, com a consequente transferência de tecnologia. A partir 

de agora, deve-se buscar intensamente a cooperação efetiva entre a academia e o setor produtivo, 

lançando mão de todas as inovações legislativas trazidas pelo Novo Marco Legal. 

 

As A literatura nacional sobre as dificuldades de inserção das ICTs públicas no processo 

inovativo nacional é extensa e muito se discute sobre as limitações impostas pelo seu modelo jurídico 

restritivo, sua baixa autonomia e flexibilidade. Essas questões acabam por impactar na 

competitividade da ICT pública no SNI (SCHAEFFER,2014; COSTA, 2013; BUENO; 

TORKOMIAN, 2018; UCHOA,2018; TORKOMIAN, 2009; CLOSS, 2012). 

 

Em artigo que faz revisão bibliográfica sobre o tema no período de 2005 a 2009, Closs e 

Ferreira (2012) analisaram vários estudos que focaram na interação entre academia e setor produtivo, 

destacando as suas características, fatores motivadores e complicadores do processo. Apesar da 

potencialidade da TT, os estudos apontaram haver grande espaço para sua ampliação. Os autores 

entenderam que a interação universidade-empresa no Brasil apresenta desafios diferentes daqueles 

encontrados pelas ICTs dos países europeus e norte-americanos, em razão do contexto histórico, 

político, econômico, social e cultural brasileiro. Chamam, atenção, portanto, para o uso indistinto de 

bibliografia estrangeira, não sendo possível a replicação integral de experiências externas. 

 

Uma das alterações trazidas pelo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação foi 
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justamente a ampliação do conceito de Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação para 

englobar, também, as pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham em sua 

missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter 

científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos. O 

legislador, então, regulamentou expressamente a existência de ICTs privadas, com natureza jurídica 

distinta das Universidades públicas, ICTs tradicionais.  

 

Pouco se discute, ainda, sobre o papel das ICTs privadas neste contexto. Constituídas como 

pessoas jurídicas de direito privado, é possível que elas desempenhem papel fundamental na 

aproximação com a indústria, consagrando o modelo de desenvolvimento cooperativo da inovação 

(interação governo, ICT e empresa). O SNI do Brasil precisa contar com a participação de ICTs mais 

focadas na cooperação com as empresas, dada as dificuldades que a ICT pública enfrenta para tal. É 

justamente neste espaço que se espera que as ICTs privadas passem a ter maior destaque, com maior 

engajamento de tais instituições em alianças estratégicas público-privadas, complementando a 

atuação da ICT pública e concorrendo para o amadurecimento do SNI brasileiro. Apesar do modelo 

jurídico de maior agilidade e flexibilidade, é preciso, também, que a ICT privada tenha política de 

inovação capaz de superar os desafios gerenciais e organizacionais para a sua efetiva inserção no SNI. 

 

Poucos são os estudos empíricos sobre as ICTs privadas no Brasil. Em um dos poucos que 

tratam do tema, Closs (2012) avaliou a experiência da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul (PUCRS). A universidade criou o seu Escritório de Transferência de Tecnologia (ETT) em 

2005 e em 2006 estruturou a Rede INOVAPUC que tem como objetivo aproximar todos os atores 

envolvidos no ensino, pesquisa e extensão. Além disso, a PUCRS dispõe de um parque tecnológico 

(TECNOPUC) no campus universitário. 

 

Na pesquisa, Closs (2012) destacou que, ao contrário das ICTs públicas, a PUCRS possui 

políticas institucionais com o empreendedorismo e a inovação da sua base, isto constituindo-se como 

um fator facilitador da interação ICT-empresa. O destaque desses pontos nos normativos internos 

acaba por gerar um ambiente mais favorável para a cooperação. 

 

Por outro lado, os autores encontraram alguns obstáculos similares aos encontrados pelas ICTs 

públicas como a dificuldade dos pesquisadores conciliarem as atividades de docência e a pesquisa, a 
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falta de equipe especializada no ETT para a comercialização das tecnologias e a burocracia e 

centralização para a transferência de tecnologia. 

 

Closs (2012) resumiu em quadro comparativo os resultados encontrados na bibliografia 

internacional, na bibliografia sobre as ICTs públicas no Brasil e no estudo da PUCRS quanto aos 

fatores intervenientes na cooperação entre academia e o setor produtivo: 
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Tabela 3 – Intervenientes no Processo de Transferência de Tecnologia Universidade Empresa (TTUE): 

Síntese de Resultados de Pesquisas Internacionais, Nacionais e Caso PUCRS 

 
Fonte: Closs et al (2012) 
 

Percebe-se, portanto, que não há na literatura muitos estudos sobre o papel das ICTs privadas 

no SNI brasileiro, sendo necessário um maior aprofundamento das pesquisas relacionadas a este tema. 

 

2.1.3 Transferência de Tecnologia 

 

Desde a década de 70 discute-se no Brasil o modelo jurídico das instituições públicas de pes-

quisa e em que grau o cumprimento de suas missões é impactado por esses modelos. Diversos autores 

Intervenientes Estudos internacionais Estudos Brasil Estudo caso PUCRS

Motivadores para os 
pesquisadores

.Reconhecimento pela 
comunidade científica; fundos 
para pesquisa; ganhos 
econômicos

.Fundos para pesquisa; interação 
com o mercado; melhor uso de 
equipamentos; recompensas.

.Busca de solução para problemas; desafios 
científicos; reconhecimento social e entre 
pares; ganhos econômicos; fundos para 
pesquisa; competição entre pesquisadores; 
produção de artigos.

Políticas, 
características 
institucionais e 
procedimentos para
gerenciamento da 
TTUE

.Regras internas para 
patenteamento favorecem;
.Barreiras culturais e 
informacionais; burocracia e 
inflexibilidade geram 
insatisfações e relações 
informais de TTUE.

.Ausência de regras 
p/patenteamento; barreiras 
culturais e informacionais; 
burocracia administrativa; 
morosidade jurídico- 
administrativa; rigidez; 
regulamentação - processos 
informais de TT.

.Ambiente: empreendedorismo e inovação; 
políticas: valorização da pesquisa, PI e 
TTUE; informação, estrutura e equipes 
qualificadas; grupos de pesquisa 
multidisciplinares;
.Dificuldade em conciliar pesquisa, 
patenteamento e docência; barreiras 
informacionais e culturais; suporte 
administrativo/legal burocrático e 
centralizado.

Intermediários no 
processo de TTUE

.ETT: autonomia e experiência 
da equipe, conhecimentos 
técnicos; marketing, negociação 
e conhecimento de mercado.
.Parques tecnológicos: positivo 
para pesquisas e comercialização 
de resultados.

.ETT: dificuldades com 
comercialização e questões 
burocráticas; falta de autonomia, 
infra-estrutura e remuneração 
inadequadas; distância entre 
objetivos de marketing e ações de 
mercado; desinteresse dos 
pesquisadores;
.acessibilidade dos sites na 
internet, terceiros especializados, 
experiência da equipe, auto- 
sustentabilidade, pró- atividade e 
parceria com pesquisadores 
(modelo ETT Unicamp)

.ETT: valorizado pelos pesquisadores; 
dificuldades em valorar resultados de 
pesquisa, negociar com as empresas, 
identificar/se aproximar de parceiros 
comerciais;
.AGT facilita criação e gestão de contratos;
.Parque tecnológico: proximidade 
pesquisadores- indústria favorece inovação.

Papel crítico dos 
inventores no processo 
de TTUE

.Habilidade comercial; atitude 
favorável à TT; interação U-E; 
vivências, atuação do 
chefe/pares, reincidência na 
comercialização; alta produção 
acadêmica; relacionamentos 
pessoais/network, confiança.

.Conhecimento tácito; marketing; 
relacionamentos e comunicação: 
confiança e linguagem comum; 
vivências positivas em TT.

.Criatividade, curiosidade, persistência; 
formação; vivências no processo – 
aprendizagem; relacionamentos entre 
professores, alunos e técnicos – 
cooperação; relacionamentos com governo 
e empresas; comunicação: confiança e 
linguagem comum.
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já apontavam para a necessidade de discussão de um arcabouço legal mais flexível, capaz de aumentar 

o desempenho operacional das ICTs públicas (RIBEIRO, 2015). 

 

Desde a promulgação da Lei de Inovação, Lei nº 10.973/2004 (BRASIL, 2004), busca-se 

maior interação entre pesquisadores, universidades e empresas, sem sucesso, contudo. O arcabouço 

jurídico vigente até então não possibilitou uma forte cooperação público-privada, não dispondo de 

mecanismos efetivos para tal. O SNI do Brasil se ressente da ausência de fortes institutos de pesquisa 

e desenvolvimento que ajudem na concertação de parcerias entre academia e indústria. 

 

Conforme dito alhures, a mais recente tentativa de flexibilizar o ambiente inovativo brasileiro 

reside nas diversas alterações trazidas pela Lei nº 13.243/2016 (BRASIL, 2016), dispondo sobre es-

tímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação 

e trazendo a promessa de maior autonomia para os atores do SNI e de maior flexibilização nas rela-

ções entre eles. 

 

Um dos maiores desafios do Novo Marco Legal é promover maior cooperação entre institui-

ções públicas e privadas, já que a participação do setor produtivo em projetos de desenvolvimento e 

inovação ainda é pequena no Brasil. Somente através da incorporação de novas direções estratégicas 

e gerenciais que as universidades e as ICTs podem aumentar suas chances de fazer parte mais efetiva 

do SNI. 

 

Se o modelo cooperativo de inovação (universidade-empresa) é aquele que deve ser buscado 

no Brasil, a transferência de tecnologia é a sua principal consequência. Young (2005) restringe o seu 

o conceito de transferência de tecnologia como a comercialização de direitos de propriedade industrial 

de uma universidade para a indústria, que irá aplica-los comercialmente, gerando, assim, benefício 

para toda a sociedade.  

 

Ainda conforme Young (2005), a pesquisa acadêmica está na base da transferência da 

tecnologia porque ela que irá gerar potenciais produtos para as empresas. A universidade que não 

desempenha pesquisa, focando apenas no ensino, não terá suficiente produção acadêmica para 

transferir à indústria. 
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Do ponto de vista empresarial, o modelo cooperativo de inovação também apresenta diversos 

benefícios. Atualmente, as empresas sofrem grandes pressões competitivas e buscam fontes externas 

de inovação, não dependendo exclusivamente do desenvolvimento tecnológico produzido dentro do 

seu negócio. Isso permite, para as empresas, um processo inovativo mais eficiente, na medida em que 

ela não precisa possuir equipamentos e pessoal qualificado suficiente para participar dos estágios 

iniciais da pesquisa e desenvolvimento, compartilhando, assim, os riscos e custos com as 

universidades. (COSTA, 2016; HUNG e TANG, 2008; DIAS e PORTO, 2013). 

 

Este tema assumiu, nos últimos 30 anos, grande destaque na literatura, com as expressões 

“technology transfer” ou “technology diffusion” figurando no título de centenas de artigos e livros. 

Tal fenômeno também pode ser verificado nas políticas públicas voltadas para a inovação. Desde 

1980, o Congresso Americano aprovou 08 grandes políticas para promover a transferência de 

tecnologia (PERKMANN, 2012). Além disso, há pelo menos um jornal dedicado ao tema (Journal of 

Technology Transfer) (BOZEMAN, 2000). 

 

O compartilhamento entre universidade-empresa, pode ocorrer de diversas formas, dentre elas 

a pesquisa colaborativa, a pesquisa contratada e a consultoria. Não se pode deixar de destacar, ainda, 

a comercialização dos conhecimentos acadêmicos (patenteamento e licenciamento) e 

empreendedorismo (spinouts) (APAX, 2005). O ponto principal do modelo colaborativo de inovação 

é permitir maior utilização dos laboratórios, públicos e das ICT privadas, como progenitores de 

tecnologia e ciência aplicada. Isso geraria, ainda, maior sustentabilidade para as instituições de 

pesquisa. 

 

Dias e Porto (2013) sistematizaram em tabela as definições e mecanismos de transferência: 
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Tabela 4 – Canais formais de transferência de conhecimento tecnológico 
 
 
 
 

Fonte: APUD, Gils, M. van, Vissers, G.; & Wit, J. de (2009). Selecting the right channel for knowledge 
transfer between industry and science: consider the R&D-activity (p.500). European Journal of Innovation 
Management, 12(4), 492-511. doi:10.1108/14601060910996936 

 

Tradicionalmente, dá-se mais destaque ao licenciamento e cessão de patentes, mas não se pode 

olvidar das diversas outras modalidades de transferência de tecnologia entre universidade e empresas, 

tais como o compartilhamento de pessoal qualificado, compartilhamento de infraestrutura, criação de 

spin-offs, dentre outras. O Comitê da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento de 

Empresas Inovadoras (ANPEI) listou, em seu guia para interação ICT-Empresas os seus diferentes 

tipos: 

 

 

 

Canal de transferência Descrição 

Emprego temporário de um 
acadêmico 

Uma empresa emprega um acadêmico 
temporariamente. 

Consórcio de pesquisa 
Uma empresa participa de um consórcio de 

pesquisa de mais de uma universidade/instituto 
de pesquisa e de mais de uma outra empresa. 

Capital minoritário de uma empresa 
spin off 

Uma empresa compra parte de uma spin off 
acadêmica, mas não tem o controle majoritário. 

Consultoria e assessoria 
Uma empresa consulta um acadêmico em seu 

conhecimento acerca de uma questão 
específica. 

Joint venture de pesquisa 

Uma empresa estabelece uma joint venture de 
pesquisa com uma universidade/instituto de 
pesquisa e, juntos, criam uma entidade de 

pesquisa independente. 

Contrato de P&D A empresa paga por um trabalho requerido 
junto à universidade/instituto de pesquisa. 

Fundo de pesquisa A empresa financia pesquisa exploratória da 
universidade/instituto de pesquisa. 

Compra de uma licença/patente A empresa compra uma licença ou patente de 
uma universidade/instituto de pesquisa. 
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Tabela 5 – Exemplos de diferentes tipos de interação entre empresas e ICTs 
 

 

 

 

Atividades ligadas à P&D 

- Centros, programas ou projetos de P&D 

- Geração potencial de patente (cotitularidade) 

ou know-how (solução) 

- Licenciamento de tecnologia 

- Patente com ou sem desenvolvimento 

complementar 

- Know-how (fornecimento de tecnologia) com 

desenvolvimento complementar 

 

Serviços 

- Prestação de serviços especializados (ensaios, 

testes, validação) 

- Consultoria (caracterização, diagnostico, etc.) 

Capacitação - Cursos e treinamentos 

- Iniciação científica 

- Mestrado  

- Doutorado  

- Pós-Doc 

 

 

Apoios a eventos, programas e infraestrutura 

- Patrocínios a eventos  

- Workshops - Projetos culturais (Lei Rouanet) 

e do esporte (Lei de Incentivo ao Esporte) 

- Doação de recursos para infraestrutura na ICT 

(construção de laboratórios, equipamentos, 

etc.) 

Fonte: Anpei - Guia de Interação ICT – Empresa (2015). 
 

Assim, definir o processo de TT é muito complexo justamente porque a transferência pode se 

dar de inúmeras formas com diversos atores. Medir o impacto deste fenômeno também é algo que 

desafia os estudiosos. O sucesso da TT pode ter como parâmetro o seu impacto no mercado, na 

política, nas pessoas envolvidas no processo, na geração e disponibilização de recursos para outros 

fins, bem como outros objetivos técnicos e científicos. A literatura sobre o tema é vasta e os autores 

mostram que a medida deverá ser uma combinação de fatores, contudo, sem consenso em relação a 

qual combinação, havendo uma grande variedade de combinações para cada estudo (BOZEMAN, 

2000; TAKAHASHI; SACOMANO, 2002). 
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Em revisão da literatura clássica sobre o tema, Takahashi e Sacomano (2002) identificaram 

que estes fatores podem ser classificados em externos e internos. Os externos são: características de 

infraestrutura, competição no mercado, modos de transferência, fator cultural e papel do governo. Já 

os fatores internos são: capacidade de absorção, experiência da empresa; disponibilidade de 

treinamento, características estruturais da empresa e capacidades gerencias.  

 

Independentemente da complexidade de métrica do sucesso da TT, é quase unânime entre os 

estudiosos a importância de qualquer modalidade de cooperação entre ICT-Empresas de modo a 

assegurar que o conhecimento chegue à sociedade e beneficie a todos. Essa interação irá agregar valor 

a produtos e serviços e ampliar as possibilidades de negócio, dinamizando a economia daquele 

ecossistema de inovação (AGUSTINHO, 2018; ETZKOWITZ, 2017; SCHAEFFER, 2014). 

Contudo, é preciso avaliar como, na prática, está ocorrendo a transferência de tecnologia entre os 

diversos atores do SNI. 

 

No Brasil, com exceção de poucas ICTs, a transferência de tecnologia entre universidade e 

empresa ainda é pontual. Silva (2015), em estudo com 05 ETTs do Estado do Paraná concluiu que 

alguns aspectos são comuns a todos eles em relação aos desafios para a transferência de tecnologia. 

Os autores destacaram as dificuldades para proteção internacional da tecnologia, criando obstáculos 

para extensão aos mercados americano, europeu, japonês e chinês; para a retenção de pessoal 

qualificado, tendo todos os ETTS avaliados grande turnover dos seus membros; para a valoração das 

tecnologias, com vistas a não prejudicar as etapas de negociação e comercialização e, por fim, a 

burocracia foi indicada como a mais recorrente queixa. 

 

Em pesquisa de 2013, Schaeffer (2014) também identificou que uma das principais 

dificuldades de interação do setor produtivo com ICTs é justamente a burocracia por parte das 

universidades, destacando que a média apresentada varia se considerada a universidade pública e a 

universidade privada, sendo o índice a primeira cerca de 23% superior ao da segunda. Diversos são 

os estudos que apontam a burocracia e morosidade dos processos internos das ICTs públicas como 

um dos fatores organizacionais que mais afetam a atuação dos ETTs e, consequentemente a 

transferência de tecnologia (SCHAEFFER,2014; COSTA, 2013; BUENO; TORKOMIAN, 2018; 

UCHOA, 2018; TORKOMIAN, 2009; DALTRO, 2019). 
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Além disso, a pesquisa destacou que, do ponto de vista das universidades, as outras 

dificuldades seriam o alto grau de incerteza dos projetos, o direito de propriedade da patente e dos 

resultados das pesquisas e as diferenças no nível de conhecimento entre as pessoas da universidade e 

da empresa envolvida na interação. As empresas estudadas também indicaram a burocracia e a 

diferença dos níveis de conhecimento entre as equipes envolvidas no projeto e acresceram as barreiras 

da localização geográfica das universidades e a duração muito longa dos projetos (SCHAEFFER, 

2014). 

 

No estudo do Paraná, Silva (2015) identificou que um dos ETTs estudado tinha uma atuação 

diferenciada em relação aos demais, o que o levou a ser considerado o melhor Escritório do Estado. 

Este Escritório destacou-se por possuir, desde a sua criação em 2008, política de propriedade 

intelectual estabelecida e em consonância com o arcabouço jurídico-normativo vigente e estrutura 

mais robusta com 03 coordenações, sendo uma delas dedicada à transferência de tecnologia. Essa 

coordenação possuía quadro de pessoal capacitado e multidisciplinar, capaz de dar conta das 

complexas atividades necessárias para a transferência. Os autores do estudo puderam perceber, ainda, 

um certo grau de descentralização das decisões relacionadas à comercialização dos ativos de PI, 

ficando estas a cargo do ETT em conjunto com o pesquisador. 

 

Um dos ETT de maior sucesso no Brasil é o da Universidade de Campinas (Unicamp), que 

possui experiência em transferência de tecnologia desde 1984 e um escritório dedicado ao tema desde 

1990 (SIMÕES; SANTOS, 2018). Entre 2000 e 2010, a Unicamp depositou 551 pedidos de patentes 

e assinou 68 contratos de licenciamento, apresentando média de licenciamento em torno de 12% 

(DIAS; PORTO, 2013). Os indicadores da Unicamp divulgados em sua página eletrônica oficial, dão 

conta que, até 2017, a Universidade possuía 1121 patentes vigentes, 100 contratos de licenciamento 

vigentes, 81 pedidos de patentes depositados e 701 empresas-filhas cadastradas (UNIVERSIDADE 

DE CAMPINAS, 2017). 

 

Em estudo que avalia dos fluxos da transferência de tecnologia na Unicamp e na Universidade 

de Brasília (UnB), Simões (2018) destaca que essas duas ICTs podem ser tidas como exemplo de 

sucesso na TT por terem conseguido uma ininterrupta aplicação da gestão da inovação. Em ambos os 

casos, identifica-se que para que a transferência possa ser efetivamente parte dos processos das ICT, 

é indispensável a aproximação com o setor produtivo, não podendo este ser desconhecido pelos 
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pesquisadores e pelos integrantes dos respectivos ETT (SIMÕES; SANTOS, 2018; SILVA, 2015). 

 

Outro ponto que merece destaque para o sucesso da transferência da tecnologia em ICTs 

brasileiras é a capacitação da equipe que compõe os ETTs. Vários estudos destacam que os ETTs 

geralmente são formados por pessoal não permanente à instituição, bolsistas muitas vezes, o que 

dificulta sobremaneira o processo contínuo de capacitação necessário a fazer frente à complexidade 

da TT (SILVA, 2015; GARNICA, 2009; SIMÕES; SILVA, 2018; PIRES; QUINTELLA, 2015; 

SCHAEFFER, 2014).  

 

A transferência de tecnologia é um processo complexo que depende de diversos fatores. Além 

da identificação de qual tecnologia poderá ser transferida, os participantes precisam decidir por qual 

modo se dará a transferência (cooperação de pesquisa, licenciamento, fusões, spin-offs, etc), o 

mecanismo de transferência (treinamento, seminários, intercâmbio de profissionais, etc), até a sua 

completa implementação e absorção da tecnologia (TAKAHASHI; SACOMANO; 2002). Por tudo 

isso, as equipes envolvidas na TT devem ser multidisciplinares e em contínuo aprendizado, afinal, o 

sucesso da TT será resultado de um processo estruturado e permanente de aprendizado e aproximação 

do setor produtivo. 

 

Não é suficiente, portanto, apenas a mudança legislativa, sem que haja uma maior articulação 

estratégica dos agentes do SNI para um planejamento tecnológico integrado. É preciso superar bar-

reiras culturais, estruturais, financeiras, gerenciais e políticas para uma gestão compartilhada da ino-

vação. 

 

2.1.4 Escritório de Transferência de Tecnologia 

 

Até a promulgação da Lei nº 10.973/2004 (BRASIL, 2004), não havia no país nenhum 

dispositivo legal que regulasse a a criação de estruturas responsáveis pela gestão dos ativos de 

propriedade intelectual e interação com as empresas. As tímidas iniciativas neste sentido surgiram 

mais por iniciativa própria das instituições, diferentemente do que ocorreu em países com um sistema 

nacional de inovação maduro, onde desde o início as políticas públicas incentivaram a criação desses 

órgãos (TOLEDO, 2015). 
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Com a entrada em vigor da Lei de Inovação, passou a haver maior estímulo governamental à 

estruturação de núcleos de inovação tecnológica. Conforme o Artigo 16 da mencionada Lei “para 

apoiar a gestão de sua política de inovação, a ICT pública deverá dispor de NIT, próprio ou em 

associação com outras ICTs”. Apesar da norma utilizar a nomenclatura Núcleo de Inovação 

Tecnológica, para fins do presente trabalho será utilizada a nomenclatura Escritório de Transferência 

de Tecnologia (ETT) por estar mais aderente aos modelos encontrados nos Estados Unidos e Europa, 

modelos estes mais amplos em relação ao escopo e papel dos NITs brasileiros. 

 

Os ETTs assumem relevante papel no modelo da hélice tríplice da gestão da inovação, pois o 

processo inovador deve aproveitar o conhecimento tecnológico novo e antigo, considerando as 

oportunidades nacionais e internacionais, a demanda da indústria e da comunidade. Os ETTs são 

organizados, também, para fazer uma gestão da inovação das universidades de forma mais 

profissional, devendo ter certa autonomia para negociar contratos, valores, tipos de licenças, portfolio 

de patentes, dentre outros. Há de se avaliar, ainda, os setores correlatos em busca de tecnologias 

complementares e a possibilidade de parcerias tecnológicas com outros atores do SNI afim de 

compartilhar habilidades e diminuir custos e riscos (COSTA, 2016). 

 

Batalia (2006) e Corwell (2006) apud  AXANOVA (2006) destacam que, tradicionalmente, 

essas estruturas possuem como missão atender às necessidades das universidades, servir ao público 

trazendo novos produtos ao mercado, ajudar no desenvolvimento social e econômico (através de 

suporte a empresas nascentes, por exemplo) e gerar receitas extras para a Instituição. Daltro (2019) 

indica que os ETTs podem ter uma atuação mais voltada para a prestação de serviços, com foco em 

demandas dos pesquisadores e do setor produtivo, uma atuação mais comercial, voltada ao retorno 

financeiro ou ainda uma atuação de maior impacto econômico regional e nacional com maior 

destaque para que o seu desenvolvimento chegue à sociedade. A depender do perfil da ICT em que o 

ETT esteja incluído, uma ou mais dessas atuações serão privilegiadas e terá maior relevância para o 

núcleo. 

 

O processo de transferência de tecnologia é complexo e a atuação do ETT igualmente. Este 

será responsável por gerenciar os ativos de propriedade intelectual da ICT, fazer a interação com 

empresas e outras ICT, além de ser responsável pela sensibilização dos pesquisadores quanto à 

importância da transferência de tecnologia e desenvolvimento institucional de ações voltadas à 
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construção de uma cultura inovadora. 

 

Apesar de constar como política pública desde a Lei de Inovação, os ETTs brasileiros possuem 

pouca atuação mercadológica e produzem tímida transferência de tecnologia. A falta de agilidade e 

flexibilidade, necessárias para uma melhor interação com a indústria foi apontada como o principal 

entrave para uma melhor atuação dos ETTs brasileiros.  

 

Boa parte dos ETTs brasileiros preocupam-se, primordialmente, com a proteção da 

propriedade intelectual e do conhecimento acadêmico, ainda distante de tornar-se uma organização 

de ligação, a fim de auxiliar, amparar e promover o processo de transferência de tecnologia e de 

conhecimento da universidade para o setor produtivo. Para tanto, eles devem possuir características 

diferentes da rigidez burocrática típica das ICTs públicas. 

 

Em pesquisa com diversos ETTs estrangeiros, Bueno e Torkomian (2018) levantaram os perfis 

de atuação de cada um dos escritórios estudados que podem ser consolidados no quadro abaixo: 
Tabela 6 – Quadro comparativo características ETTs 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Os escritórios estudados variam em suas naturezas jurídicas. O ETT da Universidade da 

Geórgia é vinculado à Fundação de Pesquisa da Universidade da Geórgia, entidade sem fins 

lucrativos. Os escritórios da Universidade Politécnica de Valência e da Universidade do Porto não 

Características identificadas
Universidade da 

Geórgia
Universidade 
da California

Universidade 
Politécnica de 

Valência

Universidade 
do Porto

Universidade 
de Strathclyde

Universidade 
de Bristol

Universidade 
de Cambridge

Pouca hierarquia (delegação de 
competências e agilidade de 
decisão) 

X X X X X

Autonomia administrativa e 
financeira

X X X X X

Flexibilização na gestão de ativos X X X X X
Terceirização de atividades para 
escritórios especializados X X X X

Ambiente acadêmico e empresarial 
consciente da importância da 
PI/Empreendedorismo

X X X X X

Gestão contratual e contábil dos 
royalties

X X X X

Equipe multidisciplinar e 
qualificada X X X

Documento formal de Política de 
Inovação X X X
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possuem personalidade jurídica própria e estão ligados à administração central das próprias 

universidades. Os escritórios das Universidades de Califórnia, Strathclyde e Bristol também não 

possuem personalidade jurídica própria mas gozam de ampla autonomia administrativa e financeira 

em relação à Universidade ao qual estão ligados. Por fim, o escritório da Universidade de Cambridge, 

o Cambridge Enterprise Limited, constitui-se como uma empresa criada especificamente para 

facilitar a comercialização do conhecimento e da inovação gerada na Universidade. 

 

De uma análise do estudo desenvolvido por Bueno e Torkomian (2018) depreende-se que, 

independente do modelo jurídico adotado pelo ETT, este deve adotar um modelo gerencial que seja 

flexível, ágil e que incorpore os princípios da qualidade e eficiência nos serviços prestados. Sua gestão 

financeira também deve ser desburocratizada, com autonomia contábil e operacional de modo a 

permitir tomada de decisões rápidas e estruturadas. 

 

O Novo Marco Legal vem justamente tentar que os ETTs brasileiros possam ter uma 

configuração jurídica mais ágil ao prever a possibilidade de se estabelecerem com personalidade 

jurídica própria, permitindo, dentre outras vantagens, maior flexibilidade na gestão dos seus recursos 

financeiros, possibilidade de atração e retenção de pessoal qualificado e maior autonomia na interação 

com as empresas. As alterações trazidas pelo novo diploma legal tentam reduzir significativamente 

pontos críticos de insegurança jurídica na atuação dos ETTs, tentando fortalecer os mecanismos de 

interação universidade-empresa. 

 

Apesar dessas inovações legais, o modelo jurídico das ICTs públicas ainda apresenta muitas 

limitações, baixa autonomia e flexibilidade, implicando em ameaças à competitividade destas no 

mundo globalizado. 

 

Com a diminuição cada vez mais acentuada das fontes públicas de financiamento, as ICTs 

precisam buscar outras fontes de financiamento e “profissionalizar” as suas gestões. Cooperações, 

comercialização de produtos, licenciamentos, oferta de cursos e treinamentos, registro de patentes e 

marcas, recebimento de royalties, marketing institucional, gestão por resultados, dentre outras com-

petências, não são realidades das ICTs brasileiras (SALLES-FILHO, 2010). A gestão das ICTs deve 

ser adequada a este ambiente mais complexo, seletivo e competitivo, o que deve acarretar em um 

modelo mais autônomo e flexível, com estruturas que permitam respostas mais rápidas e eficientes a 
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este cenário mais desafiador e limitante. 

 

As ICTs devem buscar possuir um sistema estruturado para condução dos processos de suas 

atividades, com ferramentas de gestão capazes de conduzir as iniciativas de inovação ao setor produ-

tivo e de avaliar sistematicamente seus resultados (SILVA, 2015; GUERREIRO, SOUZA, 2019). No 

modelo jurídico brasileiro atual, o sucesso da gestão das ICTs decorre, em grande parte, da eficiência 

de atuação dos ETTs, incluindo a sua autonomia e qualificação de sua equipe (SIMÕES; SILVA, 

2018; CLOSS, 2012). 

 

Um dos grandes desafios para tal é estruturar um eficiente sistema de gestão da inovação, 

considerando que as suas atividades necessitam de conhecimento profundo, não só da instituição 

como também de uma multidisciplinariedade de assuntos a fim de atender às demandas internas e 

externas (CLOSS, 2012). Este desafio torna-se ainda mais crítico diante da ausência de pessoal 

qualificado nos ETTs brasileiros. Em estudo de 2009, Garnica (2009) aponta que 82% dos ETTs no 

país não dispunham de mais de dez pessoas na sua equipe. O próprio Inova, ETT da Unicamp, tido 

como melhor exemplo de sucesso de atuação no Brasil, possui cerca de 50 pessoas em seus quadros, 

sendo a metade dela contratada temporariamente para projetos (DIAS; PORTO, 2013). É verdade que 

muitos dos ETTs brasileiros tem buscado estratégias de capacitação para suas equipes e pessoal da 

ICT como todo, mas este é um dos grandes desafios a ser superado com vistas à uma melhor eficiência 

na transferência de tecnologia.  

 

Diversos autores apontam para a diversidade de habilidades necessárias em uma equipe do 

ETT, dentre elas marketing, negociação, empreendedorismo, administração, desenvolvimento de 

empresas, gestão do conhecimento, comunicação, trabalho em equipe e direitos de propriedade 

intelectual (COSTA, 2013, PIRES; QUINTELLA, 2015; SCHAEFFER, 2014; GARNICA; 

TORKOMIAN, 2009; CLOSS, 2012). Percebe-se, portanto, que um ETT deverá possuir equipe 

multidisciplinar, com conhecimentos específicos em diversas áreas e a falta dela pode ajudar a 

explicar o baixo rendimento dos ETTs brasileiros (COSTA, 2013). 

 

Um ETT devidamente estruturado pode ser de grande valia para diminuição da assimetria de 

informações entre as ICTs e as empresas, uma vez que estas geralmente possuem informações 

incompletas para avaliar a qualidade das pesquisas desenvolvidas pela Instituição. Dispondo de 
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pessoal qualificado, o ETT poderá identificar, dentre as pesquisas desenvolvidas pela ICT, aquelas 

que possuem maior potencial de mercado, optando por não proteger aquelas que não possuem grande 

apelo comercial. Essa triagem faz com que a aproximação das empresas se dê de forma mais efetiva 

e direcionada, conferindo ao ETT maior credibilidade no mercado e, consequentemente, maior 

prestígio à ICT (SCHAEFFER, 2014). 

 

Heiey e Adelman (2011) apud COSTA (2013) estudaram 192 universidades americanas por 

um período de 13 anos e concluíram que o perfil das equipes dos ETTs tem influência direta no 

sucesso da TT, sendo que aqueles que possuíam o maior número de funcionários também tiveram o 

maio rendimento gerado pelo licenciamento (COSTA, 2013). 

 

Como o processo de estruturação dos ETTS no Brasil é recente, não há grande disponibilidade 

de mão de obra qualificada. Além disso, o processo seletivo para ingresso em ICTs públicas é 

burocrático e inflexível, dificultando a retenção de pessoal e o pagamento de salários mais 

competitivos. Como resultado, a maior parte dos ETTs brasileiros possuem quadros com perfil 

técnico-administrativo voltados para as atividades de proteção da propriedade intelectual. Faltam 

profissionais com experiência comercial e de análise de mercado, por exemplo (BAMBINI, 2014; 

COSTA, 2013). 

 

Desde 2004 as ICTs públicas buscam desempenhar relevante papel na promoção do desenvol-

vimento econômico e social do país, intensificando a interação universidade-empresa-governo, con-

tudo, sem muita efetividade e aquém das necessidades do Brasil. Com algumas poucas exceções, as 

ICTs públicas não dispõem de mecanismos eficientes para a gestão de suas políticas tecnológicas, 

com dificuldades para a proteção intelectual de tecnologias e sua transferência a setores produtivos 

que possam aproveitá-las (PIRES E QUINTELLA, 2015).  

 

Na prática, a maioria dos ETTs brasileiros existentes acabam por priorizar as atividades de 

proteção da propriedade intelectual e a gestão da inovação gerada pelos pesquisadores, atuando de 

forma tímida na efetiva transferência de tecnologia. Esse foco na proteção da propriedade intelectual 

acaba por sobrecarregar a atuação do NIT, geralmente mal estruturados e com poucos recursos hu-

manos, sacrificando outras atividades de aproximação com o setor produtivo que irão desenvolver o 

sistema de inovação como um todo. 



 

Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de 
Tecnologia 

 
PROFNIT - Mestrado Profissional  

 

35/84 
 

 

2.2 Problema 

 

A colaboração entre os diversos atores do SNI é uma das saídas para o crescimento econômico 

e social de um país, sobretudo em uma economia baseada no conhecimento. Essa interação deve ser 

estruturada, organizada, conjunta e complementar, resultando em um sistema de inovação eficaz 

(FERREIRA, 2018). 

 

Neste sentido, as ICTs devem buscar que as suas atividades de pesquisa sejam capazes de 

serem desenvolvidas em riquezas passíveis de serem identificadas pela sociedade, daí a necessidade 

de aproximação com as empresas, cuja vocação nata é transformar produtos inovadores em produtos 

comerciais. 

 

Contudo, as ICTs públicas, únicas reconhecidas pela legislação brasileira até 2016, encontram 

algumas dificuldades para uma maior interação com as empresas, sobretudo porque o relacionamento 

universidade-empresa costuma receber pouco apoio institucional nas ICTs públicas. Os seus ETTs 

costumam ter pouco recursos financeiros e estruturais, além da alta rotatividade de seus profissionais 

e da dificuldade de capacitação de suas equipes, sem esquecer, por fim, de todos os entraves legais e 

burocráticos para sua atuação. 

 

2.3 Objetivos 

 

O objetivo geral do presente trabalho é propor diretrizes para elaboração de política de 

inovação, segundo as disposições do Novo Marco Legal, para pessoas jurídicas de direito privado 

sem fins lucrativos, que incluam em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário 

a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos 

produtos, serviços ou processos. 

 

Para alcançar o objetivo geral, torna-se necessário: 
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 Verificar as inovações trazidas pela Lei nº 13.243/2016 (BRASIL, 2016), sobretudo 

o disposto no artigo 15-A que dispõe sobre as diretrizes e objetivos da Política de 

Inovação de uma ICT; 

 Analisar as repercussões do Decreto nº 9.283/2018 para as ICTs privadas;   

  Analisar o funcionamento de alguns Núcleos de Inovação Tecnológica brasileiros, 

destacando as suas estruturas, as suas dificuldades para implementação da política 

de inovação, para a transferência de tecnologia e para retenção de pessoal qualifi-

cado 

  Levantar experiências internacionais de sucesso para benchmarking. 

 

2.4 Vantagens da proposta 

 

Muitos estudos demonstram que em países desenvolvidos, os diversos atores que integram o 

SNI apresentam alta capacidade de interação e vínculos sistêmicos entre si, o que resulta em intenso 

intercâmbio tecnológico e rápido desenvolvimento. Os países em desenvolvimento, por seu turno, 

costumam apresentar atores pouco capacitados e um sistema fragmentado, os colocando em posições 

distantes tecnologicamente. 

 

Neste sentido, as ICTs privadas podem desempenhar um importante papel nos sistemas naci-

onais de inovação dos países em desenvolvimento. Isto porque em tais países, as empresas normal-

mente possuem baixa capacidade tecnológica e as ICTs privadas podem servir de elo entre os princi-

pais acadêmicos do país e a indústria local (INTARAKUMNERD, 2011). 

 

As ICTs podem ser classificadas segunda a natureza de suas pesquisas. Enquanto algumas tem 

um perfil mais inovador, com atuação mais competitiva e produtiva em áreas do conhecimento que 

naturalmente geram mais tecnologias e patentes, outras possuem um perfil menos intensivo em pes-

quisa e mais próximo do mercado de trabalho. Para estes últimos casos, a transferência de tecnologia 

se dará, por exemplo, através de cursos à comunidade, consultorias, incubadores e parques tecnoló-

gicos (COSTA, 2013). A ICT privada tem vocação natural para o perfil inovador e o presente estudo 

dará ênfase a isto, sem deixar de considerar que as demais modalidades de TT também são executadas 

por ela. 
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Na literatura estrangeira, as ICTs privadas podem ser equiparadas aos Research and Techno-

logy Organisations (RTO). Segundo a European Association of Research and Technology Organiza-

tions (EARTO)1 os RTOs são provedores de inovação tanto para o governo como para a indústria, 

tendo como missão utilizar a ciência e a tecnologia para melhorar a qualidade de vida e ajudar a 

competitividade da indústria. Em geral, os RTOs funcionam como “intermediários”, como uma ter-

ceira parte, capaz de aproximar os diversos atores do SNI e estimular a inovação ao facilitar essa 

interação (SHIN, 2015). A sua principal atividade é a pesquisa aplicada e a comercialização dessas 

tecnologias desenvolvidas em parceria com as empresas. Assim como as universidades se diferenciam 

nos diversos países, os RTOs também possuem modelos diversos. Tais instituições podem ser públi-

cas, semi-públicas ou privadas. Algumas possuem maior orientação tecnológica enquanto outras pos-

suem atuação mais focada em serviços sociais e econômicos. 

 

Usando os RTOs como modelo de atuação, as ICTs privadas devem buscar desempenhar um 

papel complementar ao da ICT pública no SNI, pois possui mecanismos mais ágeis para aproximação 

da indústria, facilitando o entendimento das suas necessidades e direcionando as pesquisas para estes 

fins. Além disso, a ICT privada também pode servir de elo de ligação com a ICT pública, provedora 

tradicional de pesquisas básicas. Essa aproximação com esses dois atores, academia tradicional (ICT 

pública) e o setor produtivo, revela-se primordial para a atuação da ICT privada, ajudando no ama-

durecimento do sistema brasileiro de inovação. 

 

No Japão e no leste asiático, os RTOs desempenharam justamente o importante papel de in-

termediários no processo de desenvolvimento tecnológico da indústria local e tiveram sucesso na 

transferência de tecnologia, fortalecendo a capacidade de absorção tecnológica da indústria através 

de vários mecanismos, incluindo treinamento, consórcios de pesquisa e desenvolvimento com insti-

tuições e empresas estrangeiras, apoio a startups e spin-offs (INTARAKUMNERD, 2011). 

 

Além disso, as ICTs privadas não devem ser vistas apenas como instituições capazes de gerar 

inovação, mas dada as suas particularidades jurídicas, elas podem desempenhar um importante papel 

na difusão e uso de novas tecnologias na economia, muitas delas inicialmente desenvolvidas pelas 

ICTs públicas. Essas ICTs podem ser responsáveis por efetivar a transferência de tecnologia para a 

                                                   
1 Fonte: Página oficial da EARTO (http://www.earto.eu/about-rtos.html). Acessado em 22 de outubro de 2018. 
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indústria, desempenhando um papel que a ICT pública tem grande dificuldade para fazer (GIANNO-

POLOU, 2018). 

 

Por sua flexibilidade jurídica, capital humano e recursos disponíveis, as ICTs privadas podem 

ter uma atuação mais sistêmica entre os diversos atores do SNI, ao contrário da ICT pública que 

costuma atuar bilateralmente, mesmo que a preocupação com a transferência de tecnologia esteja 

cada dia mais presente nas agendas de tais instituições. 

 

Outro ponto que a ICT privada pode ter uma atuação destaca é na prestação de serviços tec-

nológicos, já que a ICT pública enfrenta diversas amarras legais para colocar seu parque de equipa-

mentos e capital intelectual à disposição da comunidade. Dessa forma, a ICT privada pode oferecer 

consultorias, assistências técnicas, diagnósticos, estudos, dentre outros, às indústrias e empresas, de 

modo a facilitar o acesso destas ao conhecimento que elas não possuem e que não estão dispostas a 

investir. 

 

Assim, embora dos atores do SNI brasileiro estejam mais próximos do que no passado, ainda 

não interagem de forma dinâmica. É neste cenário que as ICTs privadas podem desempenhar um 

importante papel de elo entre a academia e as empresas. Por sua natureza jurídica, as ICTs privadas 

podem diminuir os entraves que as ICTs públicas enfrentam, notadamente em relação à burocracia 

para cooperação com o setor industrial (UCHOA, 2018). 

 

O presente trabalho avaliará as particularidades da ICT privada, com destaque para sua maior 

flexibilidade na transferência de tecnologia e, ao final, tem como objetio propor diretrizes para a 

elaboração de política de inovação para tais entes. 

 

Apesar do Marco Legal de Ciência e Tecnologia trazer obrigatoriedade apenas para as ICTs 

públicas promulgarem suas políticas de inovação, faz-se necessário que as ICTs privadas também 

busquem a edição de suas políticas, de forma a sistematizar e incentivar a sua relação com os diversos 

integrantes do SNI brasileiro. 

 

2.5 Materiais, Métodos e Procedimentos 
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Em que pese este trabalho objetive apresentar diretrizes balizadoras para um corpo nor-

mativo que dê conta do estímulo e amparo às iniciativas de inovação tecnológica no país e, para tanto, 

resultar de determinantes de várias áreas do conhecimento (Administração, Economia, Engenharia, 

Sociologia, Política), é, entretanto, na área do Direito em que se materializam as respostas obtidas às 

diversas questões levantadas durante a pesquisa. 

 

Na área das ciências sociais encontramos vários métodos e técnicas de pesquisa, porém 

no campo do Direito, como lembra (SILVA, 2013) a metodologia da pesquisa tem propiciado o “sur-

gimento e o desenvolvimento de métodos específicos que devem ser conhecidos pelos profissionais 

do âmbito jurídico”.  É o que, por outras palavras, afirma Queiroz (2017). 

 
Assim como “a” Metodologia da Pesquisa em Direito, como campo consensual de 

orientações científicas, não existe, tampouco existe “a” teoria da argumentação jurídica ou 

“a” metodologia da pesquisa empírica em direito. Uma das primeiras tarefas de pesquisadoras 

e pesquisadores é explorar as diferentes vertentes dessas teorias e identificar, motivadamente, 

aquela que melhor parece se ajustas a suas necessidades investigativas.  

 

Quanto aos objetivos, esta pesquisa caracteriza-se como exploratória uma vez que  
 

“tem como escopo a familiarização do investigador com o problema, caracterizando-se como 

um estudo preliminar com vistas a: facilitar a delimitação do tema de trabalho; tornar o 

objetivo mais explícito; constituir hipóteses; descobrir novos enfoques etc.” (PINTO, 2014) 

 

Por ser de natureza multidisciplinar, a classificação desta pesquisa baseia-se nas ênfases 

pretendidas em cada passo do seu desenvolvimento. Partindo-se do problema objeto da pesquisa que 

determinou os procedimentos aqui adotados, podemos classificá-la, dentro de: um determinado mo-

delo teórico, uma linha metodológica, o tipo da pesquisa e as técnicas utilizadas. 

 

Dessa forma, quanto ao modelo teórico, segue uma abordagem argumentativa pois esta-

belece premissas a partir do exame detalhado de uma situação/caso e não partindo do conteúdo de 

uma norma jurídica. Quanto à linha metodológica, trata-se de uma tecnologia social científica, uma 

vez que conduz o pensamento jurídico para questões sociais, priorizando os fins e os efeitos em rela-

ção a valores e fundamentos. Quanto ao tipo de investigação, tem caráter jurídico-propositivo por ter 
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por “objeto primordial o questionamento de determinada norma, conceito ou instituição jurídica, com 

o fito de propor mudanças ou reformas legislativas concretas” (SILVA, 2013). 

 

As técnicas utilizadas tipificam-na como pesquisa bibliográfica. Como se depreende da 

leitura desta pesquisa, foi realizada extensa pesquisa em livros e publicações como artigos científicos 

e resenhas já elaborados, o que a torna uma pesquisa essencialmente bibliográfica na medida em que 

analisa a legislação, debruçando-se sobre o teor da Lei nº 13.243/2016, realizando uma leitura analí-

tica (PINTO, 2014) de forma original. Para poder conhecer as dificuldades das ICTs privadas, sobre-

tudo, em relação à transferência de tecnologia, foram abordados artigos científicos disponibilizados 

na plataforma de periódicos da CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Su-

perior, ferramenta de busca Thomson, em outras bases de indexação, bem como teses, dissertações e 

documentos legislativos. 

Buscou-se, também, políticas ou documentos similares de ICTs privadas brasileiras, sem 

sucesso. Foi feito contato com o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR), a 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC RS) e a Pontifícia Universidade Cató-

lica do Paraná (PUC PR), A primeira ICT não retornou o contato, enquanto que as duas últimas 

informaram não dispor de políticas de inovação editadas, mas apenas de políticas de proteção da 

propriedade intelectual e repartição de resultados. A PUC PR informou não vislumbrar necessidade 

de edição de uma política de inovação adequada às exigências do Marco Legal de Ciência e Tecno-

logia e que o website da Agência de Inovação da Instituição seria reformulado para passar a conter 

alguns normativos. 

Internacionalmente, buscou-se, além do Massachusetts Institute of Technology – MIT, as 

políticas do Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI), do Infectious Disease 

Research Institute (IDRI) e do TNO. Apesar de extensas buscas online, não foi possível encontrar 

disponível nenhum documento que tivesse conteúdo similar à política de inovação. Os Institutos dis-

ponibilizam, apenas, a sua missão e estratégia de atuação. Mesmo com o MIT, que possui web página 

dedicada às suas políticas, houve dificuldade de acesso ao referido conteúdo. O mesmo só foi encon-

trado após a indicação da página por um dos pesquisadores do Instituto.  

Assim, a presente pesquisa utilizou-se, apenas, das políticas do MIT como benchmarking 

internacional e das políticas das ICTs públicas abaixo identificadas. Considerando a dificuldade de 

acesso a política de inovação de ICTs privadas, o presente estudo baseou-se em artigos científicos 

sobre o funcionamento dessas Instituições privadas. 
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2.6 Proposta 

 

A partir da análise da pesquisa bibliográfica levantada, bem como dos estudos de caso para 

benchmarking, foram extraídas as bases para as diretrizes para elaboração de políticas de inovação 

para ICTs privadas de acordo com o Novo Marco de Ciência, Tecnologia & Inovação. 

 

As diretrizes para a elaboração dessas políticas consideraram muito mais que apenas a 

normatização e o estabelecimento de processos internos para as ICTs privadas. Elas devem tornar a 

Instituição mais proativa na colaboração com a empresa, com destaque para a efetiva transferência 

de tecnologia, para o empreendedorismo e para um ETT atuante e bem estruturado, devendo, ao final, 

ser capaz de inserir a ICT em um contexto muito mais amplo no Sistema de Inovação nacional. 

 

Guerreiro e Souza (2019) destacaram a importância do planejamento estratégico para todas as 

instituições, mas sobretudo para a área da inovação e transferência de tecnologia. O conceituam como 

o “processo administrativo que permite examinar uma organização sob várias perspectivas, definindo 

seus rumos através de um direcionamento passível de ser acompanhado e verificado em suas ações”. 

 

A elaboração de uma política de inovação por uma ICT é um processo que será fortemente 

influenciado pelo planejamento estratégico daquela Instituição. As diretrizes propostas por este 

trabalho, constantes no Apêndice A, consideram esta correlação e recomendam que a política deve 

considerar o ambiente em que a ICT está inserida e deverá incorporar os seus objetivos estratégicos 

ao seu texto. 

 

Por isso, a política de inovação deverá considerar a diversidade de fatores, internos e externos, 

do local onde a ICT está estabelecida para melhor atender às suas necessidades e características, 

devendo a ICT refletir neste instrumento os seus objetivos e atividades essenciais que serão 

desenvolvidas prioritariamente. Por tal razão, o presente trabalho indica, ao final, diretrizes para 

elaboração de uma política, não sendo possível a sugestão de uma política de inovação única para 

todas as ICTs privadas. 

 

Como poderá ser verificado abaixo, as políticas de inovação editadas após o Marco Legal e 

analisadas no presente estudo apresentam alto nível de similaridade entre elas, demonstrando que os 
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elaboradores destas políticas possivelmente não consideraram o planejamento estratégico de suas 

respectivas instituições, tampouco as particularidades de seus ambientes locais.  

 

Como já exposto anteriormente, o Marco Legal não estabeleceu a obrigatoriedade das ICTs 

privadas editarem políticas de inovação, estabelecendo a exigência apenas para as públicas. Contudo, 

o Decreto nº 9.283/2018, em seu artigo 14, parágrafo 2º estabeleceu que a “concessão de recursos 

públicos considerará a implementação de políticas de inovação por parte das ICTs públicas e 

privadas”. Percebe-se, portanto, que as ICTs privadas que busquem recursos públicos também 

deverão editar políticas de inovação, nos moldes do Marco Legal. 

 

Apesar do foco legal ser a ICT pública, é preciso que as Instituições privadas estejam atentas 

às disposições do Marco Legal, não apenas a este item específico, para servir de base para sua atuação 

no SNI brasileiro, adequando a norma legal às particularidades de suas atuações. 

 

Ademais, as ICTs privadas também devem buscar a edição de políticas de inovação para 

instituir e formalizar os seus objetivos e meios de interação com os demais atores do SNI. O 

estabelecimento desse conjunto de normas institucionais propicia uma melhor cooperação entre os 

diversos atores do processo de inovação (PIRES; QUINTELA, 2015). 

 

O documento contendo as diretrizes tem caráter acadêmico e servirá como um compilado de 

orientações/etapas/sugestões aos gestores das ICTs privadas para que estes possam elaborar, 

considerando as particularidades de cada uma das Instituições, as suas próprias Políticas de Inovação. 

 

 

2.7 Análise 

 

Ao longo da coleta de dados, bibliográficos e documentais, para a presente pesquisa, pôde-se 

perceber que as ICTs privadas devem procurar explorar as possíveis complementaridades com outras 

ICTs, particularmente com as à da ICTs públicas, sobretudo na pesquisa aplicada e na transferência 

de tecnologia, onde estas últimas geralmente apresentam limitações legais, gerenciais e orçamentá-

rias. Buscando nos exemplos internacionais, as ICTs privadas podem se assemelhar aos Research and 



 

Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de 
Tecnologia 

 
PROFNIT - Mestrado Profissional  

 

43/84 
 

Technology Organisations (RTO) que, dentro de um SNI, funcionam como elo mais próximo da in-

dústria, com foco justamente em pesquisa aplicada e a comercialização dessas tecnologias desenvol-

vidas em parceria com as empresas.  

 

A edição de uma política de inovação alinhada a tais objetivos, urge-se necessária de modo a 

sistematizar a sua consecução, bem como definir quais os programas que serão desenvolvidos, metas 

a serem alcançadas e as relações entre a ICT privada e os diversos outros atores do SNI. 

 

Considerando o relativo pouco tempo de promulgação do Marco Legal de Ciência e Tecnolo-

gia, não existe uma grande variedade de políticas de inovação, promulgadas após tal diploma legal, 

tendo sido identificadas, até o momento, as seguintes: 

 
Tabela 7 – Políticas analisadas 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Após análise das políticas identificadas, pode-se perceber que, com exceção da política da 

UFMG, todas as demais guardam grande similaridade entre elas, tanto em estrutura quanto em con-

teúdo. Em quase todas elas, a sua estrutura segue o quanto disposto no artigo 15-A da Lei de Inovação, 

sem muito detalhamento do seu conteúdo e/ou de quais instrumentos as Instituições deverão lançar 

mão para alcançar as diretrizes estabelecidas na política. 

 

Em sua grande maioria, as políticas analisadas trazem diretrizes copiadas integralmente do 

Marco Legal, sem a necessária adequação à particularidade de cada uma das ICTs que as promulgou. 

Trazem em seu bojo expressões genéricas como “deverá estimular”, “adotar mecanismos”, “conceder 

apoio sistêmico”. 

Instituição
Data de publicação da 

política
 Natureza jurídica da Instituição

Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Paraíba - IFPB

10/04/2017 ICT Pública

Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN

01/06/2017 ICT Pública

Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ 17/10/2018 ICT Pública
Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia - INMETRO
17/05/2017 ICT Pública

Universidade Federal de Minas Gerais 06/03/2018 ICT Pública
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Na contramão da tentativa de flexibilização das normas relacionadas à inovação, algumas das 

políticas estabelecem procedimentos bastante burocráticos para a transferência de tecnologia pela 

ICT. O Instituto Federal do Rio Grande do Norte, por exemplo, define que “será requerida na fase 

inicial de negociação a demonstração por parte da empresa interessada na tecnologia quanto a capa-

cidade jurídica, regularidade fiscal, capacidade técnica e econômico-financeira e de gestão, tanto ad-

ministrativa como comercial, previamente ao acerto contratual”. Pode-se perceber, portanto, a grande 

burocracia que a transferência de tecnologia implicará nesta Instituição, afastando possíveis empresas 

interessadas em cooperar com ela. 

 

Nessa mesma esteira, a política de inovação da Fiocruz estabelece que previamente à transfe-

rência de tecnologia e à prestação de serviços técnicos, as unidades da Entidade deverão justificar os 

requisitos da conveniência e oportunidade da decisão, restringindo, a autonomia do gestor neste par-

ticular. O Instituto Federal da Paraíba, por seu turno, também engessa o processo de transferência de 

tecnologia ao vincular a prestação de serviços à aprovação do representante legal máximo da institui-

ção. 

 

Diferentemente das demais, a UFMG optou por aprovar na sua política de inovação apenas as 

diretrizes que nortearão as atividades da Instituição, deixando o detalhamento de cada item da política 

para resoluções específicas que serão editadas paulatinamente. Até o momento, a ICT apenas editou 

02 resoluções: a) a que regulamenta a relação jurídica da UFMG com sociedades empresárias cons-

tituídas com a participação de servidores da UFMG, no que se refere à celebração de contratos de 

transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de 

invenção por ela desenvolvida isoladamente ou por meio de parceria; e b) a que define os critérios 

para o compartilhamento e permissão de uso da infraestrutura e de capital intelectual da UFMG. 

 

Em nenhuma das políticas avaliadas pode-se encontrar qualquer detalhamento em relação aos 

instrumentos de estímulo à inovação nas empresas que poderiam ser utilizados pelas ICTs públicas e 

que estão detalhados no artigo 19, §2ª-A, da Lei nº 10.973/2004 e no Capítulo IV do Decreto nº 

9.283/2018.  

 

Não foi possível identificar na bibliografia disponível, políticas de inovação de ICTs privadas 

editadas após o Marco Legal. Conforme já exposto anteriormente, poucos estudos debruçam-se sobre 
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as atividades e particularidades das ICTs privadas. Em um dos poucos estudos disponíveis, Closs 

(2012) avaliou o caso da PUCRS que possui, desde 2007, política de propriedade intelectual e trans-

ferência de tecnologia. Os autores destacaram que, ao contrário do que acontece nas ICTs públicas, a 

PUCRS objetivamente considera a pesquisa, a transferência de tecnologia e a proteção da propriedade 

intelectual, havendo políticas e incentivos claros, o que motiva a geração de novas pesquisas.  

 

Considerando a dificuldade de identificação de bibliografia a respeito de políticas de inovação 

para ICTs privadas no Brasil, buscou-se, então, a análise de políticas do Massachusetts Institute of 

Technology – MIT, ICT estrangeira, de modo a auxiliar na sugestão de diretrizes institucionais claras 

para o desenvolvimento de um ambiente empreendedor e de estímulo à mudança cultural necessária 

para tal. 

O MIT foi fundado em 1861 em Boston, nos Estados Unidos e em 1916 mudou-se para a 

cidade de Cambridge. Desde o seu início, o Instituto sempre teve uma atuação muito próxima da 

indústria, com foco inicial na formação de mão de obra para atender à indústria emergente americana. 

Logo em seguida, o MIT passou a focar a sua formação em pesquisas científicas de base e inovação 

tecnológica, dando maior ênfase à pesquisa aplicada. O Instituto possui, desde o seu nascimento, forte 

cultura empresarial e de empreendedorismo. Como bem pontuado por Toledo (p.150), “vale destacar 

o papel do MIT que, aliando princípios teóricos a atividades práticas, buscou ser, desde a sua criação, 

uma alternativa aos modelos das instituições norte-americanas da época”. 

 

Justamente por esse viés de desenvolvimento de relações com firmas, o MIT foi escolhido 

como modelo para análise de suas diretrizes de modo a compor o presente trabalho. 

 

 

2.7. 1 Massachusetts Institute of Technology - MIT 

 

O MIT não possui uma única política de inovação, mas uma séria de políticas específicas que 

tratam dos mais variados temas2, desde política contendo a sua estrutura, política para proteção e 

comercialização de direitos de propriedade intelectual, para conflito de interesses, para relações com 

                                                   
2 Todas as políticas estão disponíveis em https://policies.mit.edu/ 
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a comunidade, dentre outras. As suas políticas destacam que o objetivo principal do MIT é o desen-

volvimento do conhecimento e aprofundamento da educação, destacando que a instrução e a pesquisa 

são interdependentes e não devem ser executadas separadamente. Por tal razão, a Instituição estabe-

lece que tais atividades, ensino e pesquisa, são interligadas e entrelaçadas em toda a sua estrutura 

acadêmica e administrativa. 

 

Ainda sobre o tema, o MIT estabelece que o encorajamento da pesquisa em áreas intelectuais 

de grande promessa é uma de suas obrigações mais básicas e, portanto, como regra geral das suas 

políticas, as pesquisas serão abertas ao público e haverá livre intercâmbio de informações entre os 

estudiosos. As exceções à esta regra são tratadas como exceção e o MIT só aceitará participar de 

pesquisas não livres se for crucialmente importante para a Instituição e restar cabalmente demons-

trado o bem nacional nesta situação. 

Apesar de destacar que a atividade acadêmica e a pesquisa são os seus objetivos principais, 

ao MIT também é permitido prestar serviços técnicos e tecnológicos, sempre que tal atividade for 

compatível com as suas funções primárias e quando houver disponibilidade de pessoal e instalações 

para tal. As políticas estabelecem, ainda, a possibilidade de apoio público ou privado para construção 

e reforma de instalações, para custeio de bolsas e estágios, para aprimoramento de currículos e trei-

namento de pesquisadores e professores e outros programas destinados a fortalecer a pesquisa e o 

ensino da graduação e pós-graduação. 

 

O MIT estabelece como diretrizes gerais para a pesquisa: 

 

a) Não competição com a indústria ou agências governamentais na pesquisa industrial. O 

MIT atuará como auxiliar nestas esferas; 

b) Como instituição privada, a Administração do Instituto é a responsável por manter o con-

trole das atividades a serem desenvolvidas, de modo a assegurar a liberdade de operação 

sem restrições que comprometam ou reduzam a sua eficácia; 

c) O ambiente vantajoso para pesquisa existente no Instituto decorre de fatores como a inde-

pendência e relativa simplicidade na administração, aí incluídos os processos de contrata-

ção de pessoal, subcontratação e contabilidade, assim como a retenção de pessoal qualifi-

cado e instalações adequadas às pesquisas. As Políticas proíbem qualquer acordo de pes-

quisa que contenha cláusulas restritivas que possam comprometer o ambiente que o MIT 
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considere essencial para a condução eficaz da pesquisa; 

d) Os projetos de pesquisa em cooperação devem estabelecer as bases contratuais e adminis-

trativas para a sua execução, bem como custear todas as atividades, uma vez que os recur-

sos do MIT não poderão ser empregados para tal fim, devendo o Instituto ser reembolsado 

de todos os seus custos, diretos e indiretos; 

e) Nenhuma pessoa está autorizada a usar as instalações do MIT para o desenvolvimento de 

pesquisa a menos que tenham sido adotadas todas as providências administrativas neces-

sárias para formalizar a sua participação junto ao MIT. 

 
 

2.7. 1.1 Pesquisas colaborativas 

 
O MIT possui várias estruturas diferentes para a gestão da inovação, não apenas o seu NIT, 

chamado de Technology Licensing Office (TLO). Uma dessas estruturas é o Escritório de Programas 

Patrocinados – Office of Sponsored Programs (OSP) que possui a competência para estabelecer 

políticas e procedimentos para a pesquisa colaborativa, tendo a liberdade para negociar e formalizar 

contratos. Caberá ao diretor do OSP a responsabilidade pela celebração dos acordos de pesquisa em 

colaboração, incluindo a negociação para reembolso dos custos indiretos e benefícios para a equipe. 

As diretrizes para o estabelecimento de parcerias para desenvolvimento de pesquisa são: 

 

a) Negociações preliminares podem ser conduzidas por um pesquisador, mas nenhuma 

proposta ou compromisso deverá ser feito; 

b) Qualquer pesquisador que busque financiamento externo, de qualquer tipo, deve obter 

aprovação prévia do Pró-Reitor de Desenvolvimento, a fim de garantir que não haja 

conflito com os contratos existentes ou com outras propostas já submetidas pelo MIT; 

c) Os orçamentos para todas as propostas devem cobrir, integralmente, os custos diretos, os 

custos de instalações e as taxas administrativas nos valores atualizados; 

d) Após a aprovação do departamento, a proposta deverá ser submetida ao Pró-Reitor 

responsável, a depender de cada caso, para endosso e avaliação da adequação do projeto a 

todo o programa de pesquisa do Instituto; 

e) Após todas as aprovações técnicas internas, a proposta é enviada ao OSP para revisão final 

e submissão ao parceiro externo; 

f) Todos os contratos são negociados pelo OSP e uma vez que a negociação estiver concluída, 
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o Escritório emitirá número do projeto e estabelecerá conta correspondente, notificando os 

departamentos envolvidos e adotando quaisquer outras medidas necessárias para que o 

supervisor do projeto possa iniciar a pesquisa. O OSP também ficará responsável por 

acompanhar a gestão financeira do projeto e emitirás as cobranças aos parceiros. 

 
 

2.7. 1.2 Política de Propriedade Intelectual 

 
Qualquer propriedade intelectual desenvolvida por pesquisadores, professores, estudantes ou 

terceiros, aí incluídos visitantes do MIT participantes de programas, só serão do MIT quando qualquer 

uma das situações ocorrer: 

 

a) A PI foi desenvolvida no decorrer ou em função de um acordo de pesquisa patrocinada; 

b) A PI foi desenvolvida com significativo uso de instalações ou recursos do MIT, conforme 

estabelecido em política própria; 

c) A PI foi desenvolvida no curso de contrato de emprego. 

 

Quando nenhuma das hipóteses acima ocorrer, a propriedade intelectual pertencerá ao 

inventor/autor. 

 

 Nas pesquisas patrocinadas pelo Governo, a titularidade da PI pertencerá ao MIT e uma 

licença não exclusiva será concedida ao Governo, mantendo o MIT o direito de explorar as aplicações 

práticas da tecnologia, inclusive com outros licenciamentos. Quando a pesquisa for patrocinada por 

empresas, o MIT também irá reter a titularidade da tecnologia e a empresa patrocinadora terá a opção 

de adquirir licenças, prioritariamente. 

 

Em relação às produções acadêmicas, o MIT só terá titularidade das teses caso o aluno tenha 

recebido apoio financeiro do MIT ou caso a pesquisa tenha sido realizada, no todo ou em parte, 

utilizando equipamentos ou instalações fornecidas pelo MIT. 

 

Em qualquer das hipóteses de titularidade, a Política estabelece que o MIT pode abrir mão de 

seus direitos sempre que não houver conflito de interesses e quando acreditar que há mais 

possibilidade de transferência da tecnologia para sociedade. 
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2.7. 1.3 Avaliação tecnológica, proteção e transferência de tecnologia 

 

O ETT do MIT (TLO) tem como objetivos principais: a) facilitar a transferência de tecnologia 

para uso público e b) ser fonte adicional de renda para apoiar pesquisas e educação no MIT. Compete 

ao TLO a responsabilidade pela avaliação, proteção e comercialização das tecnologias desenvolvidas 

pelo MIT, ajudando no desenvolvimento comercial das mesmas e identificando potenciais mercados 

e negociando acordos de licenciamento. O Instituto não irá proteger invenções que não são 

comercialmente atraentes, mesmo que intelectualmente meritórias. 

 

O passo inicial para estabelecer contato com o TLO é a submissão de formulário de divulgação 

de tecnologia (“Disclosure”). A partir daí será designado um oficial de licenciamento, que deve ter 

formação e experiência em área correlata a da tecnologia, e este iniciará o processo de avaliação da 

tecnologia, fará reuniões com o inventor, busca de anterioridade e análise do estado da arte. Em 

seguida, o Escritório investigará a possibilidade de proteção, definirá a estratégia de proteção, a 

capacidade de detectar infrações à patente e plano de comercialização da tecnologia, observando o 

disposto nos contratos quando se tratar de invenção decorrente de pesquisa em cooperação. 

Considerando o imenso volume de inovações reportados ao TLO, não é possível fazer uma análise 

de mercado detalhada para cada uma delas, sendo que a possibilidade de comercialização vai ser 

determinada, na maioria dos casos, pela experiência do oficial de licenciamento e em conversas com 

os inventores sobre as experiências destes com empresas do mercado. Verificada a viabilidade 

comercial da tecnologia, o TLO fará a proteção da PI e identificará a possibilidade de criação de 

empresas a partir desta tecnologia ou de terceiros interessados na sua comercialização, negociando as 

licenças apropriadas ou outros acordos. Também compete ao TLO o monitoramento do progresso da 

tecnologia e distribuição de royalties aos inventores/autores. A depender do caso, o MIT poderá 

aceitar participação societária (“equity”) ao invés de royalties pagos em dinheiro. 

 

Vale destacar que durante todo o processo de proteção e transferência de tecnologia, o inventor 

tem papel fundamental e complementar ao do TLO, auxiliando na divulgação e marketing da 

tecnologia, seja através de apresentações em conferências e publicações em periódicos 

especializados, ou através de atividades complementares ao desenvolvimento da tecnologia ou 

prestação de consultoria pos-comercialização (TOLEDO, 2015). 
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Por fim, é permitido aos pesquisadores, empregados e/ou alunos a solicitação ao MIT de 

licenças para comercialização das tecnologias por eles desenvolvidas. Essas licenças poderão ser 

concedidas desde que seja provado que este licenciamento poderá aumentar a possibilidade de 

transferência da tecnologia, não viole obrigações do MIT perante terceiros e não envolva conflito de 

interesses, conforme definido em política específica. Esse licenciamento incluirá o pagamento de 

royalties ao MIT e a obrigação do licenciado adotar as medidas necessárias para a disseminação da 

tecnologia. 
 

Figura 1 – Processo de Proteção e Licenciamento MIT 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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2.7. 1.4 Distribuição de royalties 

 

Segundo a Política do MIT, os royalties são distribuídos entre os inventores, departamentos e 

centros. Os royalties recebidos pelos departamentos/centros serão obrigatoriamente usados para fins 

educacionais e de pesquisas. 

 

Os royalties dos inventores serão calculados após o abatimento de 15% de taxa administrativa 

a título das despesas do TLO e dos custos diretos com a proteção da PI (redação, taxas de proteção e 

manutenção, marketing, etc). Após tais abatimentos, 1/3 da receita líquida será destinada aos 

inventores/autores, devendo ser dividido igualmente entre eles, a menos que todos concordem, por 

escrito, com uma distribuição diferente. 

 

Para distribuição dos royalties aos departamentos/centros é preciso calcular: 

 

 “royalties do caso” – receita bruta menos os custos diretos e indiretos e a parte dos 

inventores/autores. Deve-se subtrair, também, os royalties devidos a terceiros 

coproprietários  ou outros terceiros, se houver; 

 “royalties do departamento/centro” – soma de todos os “royalties do caso” daquele 

departamento/centro; 

 “total de royalties do MIT” – soma de todos os “royalties do caso” de todos os 

departamentos/centros; 

 “despesas líquidas totais” – todas as despesas do TLO no ano fiscal, abatidos os 

ressarcimentos dessas despesas a partir dos licenciamentos; 

 “contribuição total do Programa” – “total de royalties do MIT” menos “despesas 

líquidas totais” 

 

Metade da “contribuição total do Programa” será distribuída entre os departamentos/centros 

na proporção de suas contribuições. A outra metade será destinada do Fundo Geral do MIT. 

 

Ao analisar as diversas políticas que compõem o arcabouço normativo do MIT para a 

inovação, percebe-se um alto grau de organização institucional, com competências bem definidas e, 

ao mesmo tempo, flexíveis para garantir mais efetividade às ações do Instituto. Para o MIT as 
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pesquisas e atividades acadêmicas são para domínio público e livre divulgação. As exceções a estas 

regras, aquelas que merecem proteção por um dos direitos de propriedade intelectual, devem 

demonstrar a sua viabilidade comercial. O sistema de inovação do MIT conta com diversas estruturas 

responsáveis pelas diversas atividades de apoio à inovação e empreendedorismo. O seu ETT (TLO) 

é responsável apenas pela gestão da propriedade intelectual e a transferência de tecnologia. 

 

 

3 CONCLUSÕES 
 

Após muitos anos de discussões doutrinárias, em 2016 foi promulgada a Lei nº 13.243/2016, 

regulamentada em 2018 pelo Decreto nº 9.283/18. Esses dois diplomas passaram a ser considerados 

o Novo Marco Legal de Ciência e Tecnologia por terem trazidos alterações em diversas legislação 

relacionadas à inovação, ciência e tecnologia. 

 

O Novo Marco Legal foi inspirado em diplomas legais estrangeiros e trouxa a expectativa de 

criar ambiente mais propício para a cooperação universidade-empresa e dar maior flexibilidade às 

ICTs brasileiras (RAUEN, 2016; CARVALHO, 2016). Outra inovação trazida pelos diplomas legais 

em referência foi a ampliação do conceito de ICT para incluir as pessoas jurídicas de direito privado 

sem fins lucrativos que tenham em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário 

a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos 

produtos, serviços ou processos. 

 

O Marco Legal trouxe exigência, também, para que as ICTs editassem políticas de inovação 

com vistas a regulamentar a organização e a gestão dos processos de transferência de tecnologia e a 

geração da inovação do ambiente produtivo e a presente pesquisa dedicou-se a estudar como a ICT 

privada poderá desempenhar um papel diferente no SNI nacional e como isso deverá ser refletido na 

sua política. 

 

O legislador reforçou a diretriz normativa de maior promoção da cooperação universidade-

empresa, consagrada com a transferência de tecnologia para o setor produtivo, objetivos estes que 

deverão constar nas políticas de inovações das ICTs. Muito já se discutiu sobre as inúmeras 

dificuldades de aproximação da ICT pública com a indústria e o seu baixo desempenho quanto à TT 
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(SCHAEFFER,2014; COSTA, 2013; BUENO; TORKOMIAN, 2018; UCHOA,2018; 

TORKOMIAN, 2009; CLOSS, 2012). 

 

No campo legislativo, houve a implantação de um diversificado e significativo conjunto de 

medidas com o objetivo explícito de promover o processo de inovação no país. Sem aprofundar a 

discussão da efetividade de tais medidas, o que não é objeto deste trabalho, há de se considerar que 

as ICTs devem buscar montar o seu aparato institucional mais adequado ao estímulo da inovação. A 

migração de uma política de apenas proteção da propriedade intelectual para uma política de 

inovação, nos moldes do art. 15-A da Lei nº 13.243/2016, é o primeiro passo neste sentido (VIOTTI, 

2008). 

 

É preciso reconhecer que não é fácil substituir a visão prevalente há décadas do papel pouco 

pró ativo da Universidade. Os gestores das ICTs, sobretudo das privadas, devem buscar vencer as 

forças da inércia ao repensarem o papel das suas Instituições no SNI nacional. Não há como olvidar-

se que no modelo da hélice tríplice da inovação, a empresa é um dos atores centrais de indução da 

inovação e em países onde a atividade inovativa da indústria é acanhada, tal qual o Brasil, o 

estreitamento dos laços entre o setor produtivo e as ICTs assume uma importância anda maior. 

 

Os mecanismos de TT devem dar conta de modelos mais complexos, capazes de englobar não 

só a transferência direta da inovação criada pela ICT para indústria, mas também de modelos 

interativos que requeiram esforço conjunto, as idas e vindas do processo de compartilhamento de 

conhecimento e contínuo aprendizado e intercâmbio de pessoal com a indústria. 

 

A política de inovação de uma ICT, portanto, servirá como um código de conduta, um quadro 

normativo estabelecido e assentado, dando maior segurança jurídica para as possibilidades de 

interações entre os diversos atores do SNI. Isso porque o entendimento prévio das regras do jogo 

facilita o processo de escolha e negociação com o parceiro, criando um ambiente mais favorável para 

a TT. Para desenvolver um ambiente empreendedor e estimular a mudança cultural necessária para 

tal, a ICT deverá estabelecer em sua política as diretrizes para patenteamento, para a transferência de 

tecnologia, para recompensa aos pesquisadores, para divisão das atividades entre ensino e pesquisa, 

dentre outras. O estabelecimento dessas normas internas afeta positivamente contratos de pesquisa e 

desenvolvimento e de licenciamento, por exemplo. (CLOSS, 2012). 
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Propõe-se na presente pesquisa que as ICTs privadas tenham a sua atuação equiparada aos 

Research and Technology Organisations (RTO), instituições que tem o papel primordial a pesquisa 

aplicada e a comercialização dos resultados das pesquisas elaboradas em cooperação com a indústria. 

Espera-se que as ICTs privadas possam se espelhar nestes modelos e passarem a ser melhor inseridas 

no SNI brasileiro, uma vez que dispõem de mecanismos mais ágeis para aproximação com o setor 

produtivo. 

 

Em função do pouco tempo de promulgação do Marco Legal, não existem muitas políticas de 

inovação editadas após tais normas a fim de subsidiar a presente pesquisa. As poucas encontradas, 

todas de ICTs públicas, mostraram-se muito parecidas com o texto de lei, sem muito detalhamento 

em relação aos instrumentos de estímulo à inovação nas empresas que poderiam ser utilizados pelas 

ICTs públicas e que estão detalhados no artigo 19, §2ª-A, da Lei nº 10.973/2004 e no Capítulo IV do 

Decreto nº 9.283/2018. Os modelos encontrados, até o momento, também não trazem procedimentos 

menos burocráticos, como era a expectativa após a promulgação do Marco Legal. 

 

Como não foi possível identificar políticas de inovação de ICTs privadas editadas após 2016, 

buscou-se a análise da política de inovação do MIT como possível parâmetro para sugestão de 

política. O MIT não possui um único documento contendo todas as disposições relativas à sua política 

de inovação, mas sim uma série de normativos contemplando os mais diferentes aspectos 

relacionados à geração da inovação, sua proteção e organização institucional. Percebe-se uma diretriz 

institucional muito forte de interdependência entre as atividades acadêmicas e de pesquisa, com ampla 

divulgação das ações com vistas à grande intercâmbio de informações entre a comunidade 

acadêmicas, pesquisadores, empresas e comunidade em geral. Outro ponto que merece destaque é a 

relativa simplicidade na administração do Instituto e a independência para contratação de pessoal, 

retenção de pessoal qualificado, disponibilização de instalações para pesquisa.  

 

Assim como o MIT, as ICTs privadas devem buscar estabelecer um arcabouço normativo com 

alto grau de organização institucional, mas também com certa flexibilidade para permitir maior 

agilidade e respostas aos inúmeros desafios que a transferência de tecnologia impõe. Deve-se buscar, 

portanto, ao formular uma política, o desenvolvimento de alternativas possíveis para ações destinadas 

a tratar o objeto da política. Os formuladores das políticas devem considerar não apenas o que fazer, 
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mas também como fazer, dotando a política de ferramentas para tal. Para tal, os formuladores 

precisam ter uma noção clara dos objetivos que se espera que a política alcance. 

 

Por fim, deve-se pontuar que não existe uma única estrutura de ICT, de instrumentos ou mesmo 

de políticas que sejam as mais corretas para a promoção da inovação, assim como inexistem modelos 

internacionais que sirvam na integralidade para a realidade brasileira. É preciso propor uma solução 

adequada considerando as condições históricas, os projetos estratégicos e o ambiente cultural em que 

a ICT está inserida.  

 

Assim, as diretrizes propostas no presente trabalho devem ser consideradas como opinativas, 

cabendo aos gestores das ICTs adaptarem as recomendações às realidades culturais, locais e 

institucionais das cada uma das suas Instituições. As diretrizes estão detalhadas no Apêndice A e estão 

estruturadas segundo os incisos do art. 15-A da Lei de Inovação, com redação dada pela Lei nº 

13.243/2016. Seguindo a lógica do diploma legal, sugere-se que a política trate, inicialmente, das 

estratégias de atuação institucional da ICT no ambiente em que ela está inserida e naquele de sua 

influência, seja local, regional ou nacional. A seguir, a ICT poderá trazer o seu direcionamento quanto 

ao incentivo ao empreendedorismo, a gestão de incubadoras e à possibilidade de participação no 

capital social de empresas de base tecnológica. Se possível, recomenda-se que a ICT indique os 

mecanismos de implementação destes temas, tais como incentivos à criação de novas empresas, 

inserção de disciplinas sobre o assunto em seus cursos regulares; alinhamento das atividades de 

extensão universitária para tal, criar mecanismos de incentivo ao fluxo de conhecimento entre a ICT 

e as empresas nascentes para geração de projetos conjuntos, dentre outros. 

 

Outra seção sugerida nas diretrizes e que pode ser de grande importância para a ICT privada 

é aquela dedicada à extensão tecnológica e à prestação de serviços técnicos, uma vez que estas podem 

ser importantes fontes de receita para tais Instituições. De igual sorte, recomenda-se que a política 

também contenha capítulo dedicado ao compartilhamento e permissão de uso por terceiros de 

laboratórios e equipamentos. 

 

Sem dúvida, as seções mais importantes da política de inovação de uma ICT são aquelas 

dedicadas à gestão da propriedade intelectual, transferência de tecnologia e gestão do ETT. A ICT 

privada, considerando os modelos jurídicos existentes e a sua maior flexibilidade de atuação, deverá 



 

Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de 
Tecnologia 

 
PROFNIT - Mestrado Profissional  

 

56/84 
 

buscar alternativas para uma melhor gestão da PI, com estruturas de gestão mais ágeis e 

desburocratizadas. Se possível, a ICT privada deve considerar todas as formas de transferência de 

tecnologia, desde o clássico licenciamento da propriedade intelectual, à prestação de consultorias, 

assistências técnicas, diagnósticos, estudos, treinamentos, dentre outros, tudo de forma a ofertar às 

firmas o acesso ao conhecimento que elas não possuem ou que não estão interessadas em 

desenvolverem internamente.  

 

Para fazer frente a este complexo desafio, o presente estudo recomenda que as ICTs privadas 

decidam quais os papéis que ficarão a cargo do ETT, qual o seu grau de autonomia em relação à 

administração geral da ICT e qual o melhor modelo jurídico a ser adotado a partir daí. Uma vez que 

tais definições tenham ocorrido, é preciso que a equipe do ETT seja devidamente qualificada e 

multidisciplinar, buscando-se uma multidisciplinariedade de formações, com especial destaque para 

aquelas pessoas que possuam experiência empresarial prévia. 

 

As duas últimas seções da política sugeridas pelo presente trabalho referem-se à orientações 

institucionais e de capacitação de recursos humanos em empreendedorismo, gestão da inovação, 

transferência de tecnologia e propriedade intelectual e ao estabelecimento de parcerias para o 

desenvolvimento de tecnologias com inventores independentes e empresas. 
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APÊNDICE A – DIRETRIZES PARA POLÍTICA DE INOVAÇÃO PARA INTITUIÇÕES DE 
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PRIVADAS DE ACORDO COM O NOVO MARCO 
REGULATÓRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA &INOVAÇÃO DO BRASIL 
 
 

As diretrizes constantes no presente apêndice constituem orientações opinativas aos 

formuladores de políticas de inovação para as ICTs privadas e devem ser ajustadas conforme a 

realidade fática de cada Instituição. Os subitens contemplam todas as alíneas do artigo 15-A da Lei 

de Inovação, com redação dada pela Lei nº 13.243/2016. Vale registrar tratar-se de um roteiro 

exemplificativo para política de inovação, sendo possível que, na prática, a política de uma ICT não 

contenha todos os subitens ou contenha mais itens que os aqui sugeridos. 

 

 

1. Estratégias de atuação institucional no ambiente produtivo local, regional ou nacional. 

 

Neste tópico inicial da Política, a ICT deverá instituir e formalizar suas diretrizes de modo a 

responder quais são os objetivos e meios disponíveis que deverão guiar a alocação de recursos 

financeiros, de pessoal e de patrimônio para promover a inovação. De igual sorte, a ICT deverá em 

que medida o desenvolvimento, a transferência de conhecimento e a criação ou aperfeiçoamento de 

produtos e serviços consubstanciarão a missão a ser concretizada mediante a Política. 

 

Sugere-se que neste tópico inicial também sejam trazidos alguns conceitos para melhor 

entendimento da Política e ao que ela se destina. O artigo 2º da Lei de Inovação, com as alterações 

do Marco Legal, traz os seguintes conceitos: 

 
“Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
 
I - agência de fomento: órgão ou instituição de natureza pública ou privada que tenha entre 
os seus objetivos o financiamento de ações que visem a estimular e promover o 
desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação; 
II - criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, 
topografia de circuito integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer 
outro desenvolvimento tecnológico que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo 
produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores; 
III - criador: pessoa física que seja inventora, obtentora ou autora de criação;          
III-A - incubadora de empresas: organização ou estrutura que objetiva estimular ou prestar 
apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador e intensivo em 
conhecimento, com o objetivo de facilitar a criação e o desenvolvimento de empresas que 
tenham como diferencial a realização de atividades voltadas à inovação;            
IV - inovação: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social 
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que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de 
novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa 
resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho;              
V - Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT): órgão ou entidade da 
administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins 
lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua 
em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou 
aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, 
serviços ou processos;               
VI - Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT): estrutura instituída por uma ou mais ICTs, com 
ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão de política 
institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas nesta 
Lei;               
VII - fundação de apoio: fundação criada com a finalidade de dar apoio a projetos de 
pesquisa, ensino e extensão, projetos de desenvolvimento institucional, científico, 
tecnológico e projetos de estímulo à inovação de interesse das ICTs, registrada e credenciada 
no Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos 
da Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, e das demais legislações pertinentes nas esferas 
estadual, distrital e municipal;              
VIII - pesquisador público: ocupante de cargo público efetivo, civil ou militar, ou detentor 
de função ou emprego público que realize, como atribuição funcional, atividade de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação;              
IX - inventor independente: pessoa física, não ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou 
emprego público, que seja inventor, obtentor ou autor de criação. 
X - parque tecnológico: complexo planejado de desenvolvimento empresarial e tecnológico, 
promotor da cultura de inovação, da competitividade industrial, da capacitação empresarial 
e da promoção de sinergias em atividades de pesquisa científica, de desenvolvimento 
tecnológico e de inovação, entre empresas e uma ou mais ICTs, com ou sem vínculo entre 
si;             
XI - polo tecnológico: ambiente industrial e tecnológico caracterizado pela presença 
dominante de micro, pequenas e médias empresas com áreas correlatas de atuação em 
determinado espaço geográfico, com vínculos operacionais com ICT, recursos humanos, 
laboratórios e equipamentos organizados e com predisposição ao intercâmbio entre os entes 
envolvidos para consolidação, marketing e comercialização de novas tecnologias;             
XII - extensão tecnológica: atividade que auxilia no desenvolvimento, no aperfeiçoamento 
e na difusão de soluções tecnológicas e na sua disponibilização à sociedade e ao 
mercado;             
XIII - bônus tecnológico: subvenção a microempresas e a empresas de pequeno e médio 
porte, com base em dotações orçamentárias de órgãos e entidades da administração pública, 
destinada ao pagamento de compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa e 
desenvolvimento tecnológicos, de contratação de serviços tecnológicos especializados, ou 
transferência de tecnologia, quando esta for meramente complementar àqueles serviços, nos 
termos de regulamento;            
XIV - capital intelectual: conhecimento acumulado pelo pessoal da organização, passível 
de aplicação em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação”. (grifo nosso)            

 
 

Toledo (2015) classifica as atividades de inovação da ICT em três grandes grupos que aliados 

à atividade de ensino e pesquisa irão fortalecer a atuação da ICT de modo a melhor inseri-la no SNI 

nacional. O primeiro grupo refere-se às atividades da gestão da proteção da propriedade intelectual e 

sua transferência, tais como a própria proteção da PI, a comercialização das tecnologias e seu 

licenciamento, a apuração e distribuição de royalties, dentre outras. O segundo grupo é composto 
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pelas iniciativas de estímulo ao empreendedorismo tecnológico, tais como incubação e aceleração de 

empreendimentos, centros de inovação e parques tecnológicos, programas e cursos de estímulo ao 

empreendedorismo. Por fim, o último grupo de ações está relacional à gestão das demais iniciativas 

de relacionamento da ICT com a comunidade e as empresas, aqui inseridas as ações para cooperação 

em projetos e desenvolvimento, prestação de serviços técnicos e tecnológicos, compartilhamento de 

infraestrutura e capital intelectual. A ICT deverá avaliar, portanto, se a Política a ser elaborada 

englobará as 03 esferas de gestão da inovação e detalhar em capítulos específicos de que forma as 

atividades ocorrerão. 

 

 

2. Empreendedorismo, gestão de incubadoras e de participação no capital social de em-
presas. 
 

Como parte do processo de maior inserção das ICTs no SNI brasileiro, deve-se buscar um 

maior fomento à cultura empreendedora. Nesse cenário, surgem mecanismos para que a ICT possa 

dar conta desse desafio: criação de parques tecnológicos, incubadora de empresas, incentivo para 

criação de empresas de base tecnológica, formação de novos empreendedores e a participação no 

capital dessas novas empresas (TOLEDO, 2015). Essa diversificação será ainda mais crucial para as 

ICTs privadas que não possuem orçamento assegurado e precisam de diferentes fontes de 

financiamento, impondo a essas Instituições uma necessidade de atitude proativa neste sentido. 

 

A ICT privada deverá fomentar a realização de atividades empreendedoras por diversos 

membros da sua comunidade acadêmica. Para tal ela poderá incrementar a divulgação de suas ações 

e propósitos junto ao corpo docente e discente com o objetivo de incentivar o tema como campo de 

estudo, pesquisa e para a formação de novas empresas; criar mecanismos de incentivo ao fluxo de 

conhecimento entre a ICT e as empresas nascentes para geração de projetos conjuntos; utilizar seus 

professores e alunos para ofertar cursos e consultorias sobre o tema; aproximar-se de startups para 

diagnóstico de suas necessidades de treinamento e realinhamento das atividades de extensão 

universitária para tal. 

 

Sem dúvida, a principal ação para o fomento do empreendedorismo em uma ICT é o apoio ao 

crescimento e estabelecimento de empresas nascentes de base tecnológica. Trata-se de mais um canal 
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para o fortalecimento das relações entre as empresas e a academia, como forma de dinamizar o setor 

produtivo, favorecendo a geração de empresas e a promoção do desenvolvimento econômico e social. 

Toledo (2015) conceitua spin-off como sendo empresas criadas a partir do licenciamento ou cessão 

da PI da ICT e da qual são dependentes no momento da sua criação. Importante destacar que o 

legislador, ao editar o Marco Legal, não cuidou apenas das spin-offs mas também de empresas 

nascentes (startups) com um conceito mais genérico para abarcar empresas de base tecnológica que 

podem ou não ter algum vínculo com a ICT. Assim, ao tratar deste tema, a política da ICT deverá 

deixar claro qual a delimitação da tipologia de empresa nascente que ela irá abordar no seu texto.  

 

É preciso uma política consistente para retirar barreiras institucionais para criação de empresas 

nascentes, criando um ambiente institucional favorável para que essas empresas estejam prontas para 

enfrentar o mercado, sejam inovadoras, tenham relações comerciais sólidas e sejam financeiramente 

sadias. Além disso, é preciso que seus gestores tenham formação e capacitação gerencial para tal. A 

política poderá prever o oferecimento de cursos e treinamento para a equipe das startups, 

disponibilização de infraestrutura e serviços de apoio, favorecimento das relações externas da 

empresa com a rede de parceiros da ICT, dentre outros mecanismos. 

 

A literatura aponta que a criação de spin-offs é uma das formas mais efetiva de transferência 

de tecnologia ao facilitar a que os resultados da pesquisa acadêmica sejam colocados no mercado. 

Todavia, não é um processo simples e direto, não bastando a existência de relevante PI para que ele 

ocorra. Além de ser impactado pelo contexto legal e de incentivos do local onde a ICT está inserida, 

o processo de criação de spin-offs dependerá da existência de consistente política de propriedade 

intelectual e de exploração comercial de PI. Isso porque, tradicionalmente, as pesquisas acadêmicas 

ainda estão na fase inicial do desenvolvimento e a sua exploração exige tempo e recursos, devendo 

ser assegurada à spin-off que irá explorá-las certo grau de segurança jurídica para tal, a qual deve 

estar contida nas disposições da política de inovação da ICT. Toledo (2015) sintetiza que “patentes 

robustas aumentam as probabilidades de o empreendedor conseguir proteger a tecnologia contra a 

apropriação indevida por terceiros e oferecem mais segurança aos investidores”. 

 

A ICT privada também possui maior flexibilidade jurídica quando se trata do estabelecimento 

de spin-offs a partir dos resultados de suas pesquisas uma vez que não há vedação legal para que o 

pesquisador privado participe da empresa e mantenha as suas atividades na ICT, como ocorre com o 
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pesquisador público. Essa maior facilidade para que o pesquisador da ICT privada crie a sua spin-off 

é uma grande possibilidade de promoção da inovação, afinal, ninguém melhor que o próprio criador 

para saber a respeito de eventual mercado de interesse para a tecnologia, potenciais empresas clientes 

e parceiras.  

 

Outra interessante forma de estímulo a ambientes cooperativos de inovação e que também 

servirá de apoio ao empreendedorismo é a possibilidade de participação minoritária no capital social 

de empresas. A participação minoritária no capital de empresas com o escopo de desenvolver 

inovação já era prevista na Lei de Inovação, no entanto, foi ampliada pelo Marco Legal de Ciência e 

Tecnologia (Lei 13.243/16 e Decreto 9.283/18). Vejamos o teor do art. 5º da Lei de Inovação, com as 

alterações do Marco Legal: 
“Art. 5º São a União e os demais entes federativos e suas entidades autorizados, nos termos 
de regulamento, a participar minoritariamente do capital social de empresas, com o propósito 
de desenvolver produtos ou processos inovadores que estejam de acordo com as diretrizes e 
prioridades definidas nas políticas de ciência, tecnologia, inovação e de desenvolvimento 
industrial de cada esfera de governo”. 
 

 

O Decreto 9.283/18 que regulamentou o Marco Legal de Ciência e Tecnologia detalhou como 

se dará, para a ICT pública, a participação minoritária no capital de empresas, limitando a participação 

às ICTs públicas integrantes da administração pública indireta, as agências de fomento, as empresas 

públicas e sociedades de economia mista. Apesar da ICT privada não depender de autorização legal 

para investir seu capital em empresas, tal qual a ICT pública, é possível adotar os comandos legais 

do Decreto como preceitos da sua política de inovação. O Art. 4ª, §1º do Decreto traz os critérios e as 

instâncias de decisão e governança mínimos e podem guiar as ICTs privadas também na definição de 

suas políticas quanto ao tema, senão vejamos: 

 
“§ 1º A entidade de que trata o caput estabelecerá a sua política de investimento direto e 
indireto, da qual constarão os critérios e as instâncias de decisão e de governança, e que 
conterá, no mínimo: 
 
I - a definição dos critérios e dos processos para o investimento e para a seleção das empresas; 
 
II - os limites orçamentários da carteira de investimentos; 
 
III - os limites de exposição ao risco para investimento; 
 
IV - a premissa de seleção dos investimentos e das empresas-alvo com base: 
 
a) na estratégia de negócio; 
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b) no desenvolvimento de competências tecnológicas e de novos mercados; e 
c) na ampliação da capacidade de inovação; 
V - a previsão de prazos e de critérios para o desinvestimento; 
 
VI - o modelo de controle, de governança e de administração do investimento; e 
 
VII - a definição de equipe própria responsável tecnicamente pelas atividades relacionadas 
com a participação no capital social de empresas”. 

 

O Decreto ainda estabeleceu que a participação societária poderá ser através de aporte 

financeiro, direto ou indireto (art. 4º, § 3º) ou mediante contribuição não financeira, como, por 

exemplo, contrapartida de licenciamento ou outorga de direito de uso ou exploração tecnologia de 

sua titularidade. Assim, a ICT poderá apoiar uma empresa nascente sem a necessidade de aporte de 

recurso financeiro, custeando o investimento pelo equivalente financeiro do licenciamento da 

tecnologia de sua propriedade. Essa também é uma excelente oportunidade para que a ICT consiga 

colocar o seu portfólio de PI no mercado. 

 

Também conforme o Marco Legal, a participação minoritária pode ser realizada por meio de 

investimentos em quotas, ações, mútuos conversíveis em quotas ou ações, opções de compras futuras 

de quotas ou ações ou outros títulos conversíveis em quotas ou ações. A ICT privada deverá sopesar 

as vantagens e os riscos da participação minoritária em empresas, principalmente considerando os 

diversos riscos jurídicos de responsabilização subsidiária ou mesmo solidária, em casos trabalhistas, 

fiscais ou até mesmo comerciais. 

 

Com o intuito de ajudar na elaboração da política de investimos, os principais tipos de 

investimentos, suas características e riscos estão consolidados nas tabelas abaixo: 
 

Tabela 7 – Participação direta no capital 
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Fonte: elaborada pela autora. 

 

Em função do risco, esta modalidade se torna menos atrativa que as demais. Esta fará mais 

sentido se a ICT almejar deter certos poderes, como o direito de influenciar a gestão da empresa 

investida. Recomenda-se que no contrato de compra e venda de quotas/ações haja previsão robusta 

de responsabilidade dos fundadores da empresa pelo inadimplemento de qualquer das condições do 

negócio (ocultação de informações, materialização de contingências, etc) na tentativa de reduzir o 

risco de investimento para a ICT. Apesar de todas as medidas de tentativa de redução de riscos, a 

mera probabilidade da ICT ter outros bens comprometidos nesta modalidade tem afastado o uso dessa 

modalidade de investimento como ponto de partida. 
 

 

 

 

 

Características Riscos e observações
Investimento direto (Equity)

O investidor, desde um primeiro momento, adquiri participação direta na 
sociedade, tornando-se parte do quadro societário imediatamente após o 
investimento. É uma modalidade simples de investimento mas é a menos 
recomendada por uma série de razões.

O ingresso na sociedade é imediato, quando pode ser preferível ingressar 
como sócio apenas após a empresa estar em melhores condições para 
diminuir os riscos inerentes à participação societária.

O desinvestimento do investidor depende da alienação da sua participação 
para outro sócio ou para terceiros.

Responsabilidades:
Sendo a investida uma Ltda.: a responsabilidade dos sócios é solidaria até a 
completa integralização do capital social (art.
1.052 do CC).
Sendo a investida uma S/A.: a responsabilidade dos sócios restringe-se ao 
preço das ações subscritas e não integralizadas,
independentemente do restante do capital social estar ou não integralizado 
(art. 12 da Lei n. 6.404/76). Trata-se de uma
responsabilidade mais restrita que na limitada, pois independe da atuação 
dos demais sócios. Ou seja, os sócios que já
tiverem quitado a sua cota-parte estão liberados de novas responsabilidades 
econômicas perante a sociedade.

Documentos de operação:
Contrato de Compra e Venda de Quotas ou Ações (QPA ou SPA), contendo, 
entre outras, as seguintes principais cláusulas: Instrumentos de governança 
(Diretoria Executiva, Conselho de Administração); Ações preferenciais com 
direito a voto e ações ordinárias; Restrição na distribuição de dividendos; 
Direitos de Minoritário (Tag Along); Drag Along – Cláusulas de saída; Voto 
qualificado em certas matérias; Restrições para venda de ações; Non 
compete para o empreendedor e permanência dele na companhia; 
Representações e garantias.

 

• Risco trabalhista;
• Risco fiscal;
• Risco do negócio.

Torna-se completamente sem efeito qualquer cláusula 
do contrato social ou de acordo de sócios
que venha a excluir o investidor das perdas auferidas 
pela empresa. É preciso ter em mente que a ICT, ao 
ingressar no quadro societário de uma empresa, não 
estará́ arriscando unicamente a perder o valor 
investido, mas poderá́ a perder muito mais, tendo em 
vista a possibilidade da aplicação da desconsideração 
da personalidade jurídica em determinados casos.

Necessidade de rigorosa auditoria legal (Due 
Diligence), com intuito de identificar eventuais 
contingencias envolvendo questões:
• Trabalhistas;
• Societárias e contratuais;
• de Propriedade Intelectual;
• Ambientais;
• Outros (Imobiliário, Contencioso, anticorrupção, 
alfandegário, regulatório);
• Tributarias.
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Tabela 8 – Contrato de Participação 

 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Apesar de criada recentemente e com pouco tempo de amadurecimento, esta modalidade de 

participação garante uma boa segurança patrimonial para a ICT, uma vez que limita a 

responsabilidade desta. Contudo, após a regulamentação da Receita Federal sobre o tema (IN RFB nº 

1791/17), que estabeleceu tributação regressiva de 22,5% a 15% sobre os rendimentos decorrentes 

dos aportes, esta modalidade deixou de ser tão atrativa por apresentar alíquotas tão altas, o que 

desestimula o investimento em startups, sobretudo naqueles casos em que a ICT espera o retorno do 

investimento nos primeiros anos de operação da empresa. Por outro lado, se não houver resgate dos 

investimentos nos primeiros anos, a tributação será a de menor alíquota (15%) esta modalidade volta 

a apresentar vantagens, com alíquota igual do mútuo conversível e sem a incidência de Imposto sobre 

Operações Financeiras (IOF), como acontece naquele caso. 
 

Tabela 9 – Mútuo conversível 

 

Características Riscos e observações
Investimento indireto (Equity)

A Lei Complementar 155/2016 criou uma nova modalidade de investimento 
(contrato de participação) que permite ao investidor aportar recursos na 
empresa em troca de participações nos lucros. É uma modalidade é 
conveniente para o investidor porque permite a realização de investimentos 
com um mínimo risco, uma vez que ele não ingressará na sociedade na 
qualidade de sócio e não irá responder pelas dívidas da empresa, não sendo 
atingido por uma eventual desconsideração da personalidade jurídica.

Salvo disposição contratual em sentido diverso, o investidor pode vender a 
titularidade dos direitos do contrato de participação para os sócios da 
empresa que recebeu o aporte de capital ou para terceiros, com 
consentimento daqueles.

O contrato de participação pode ter duração máxima de 07 anos, sendo que o 
investidor só pode ser remunerado por 05 desses 07 anos. O direitos de 
resgate dos valores investidos neste modalidade somente poderá ser 
exercido após o período mínimo de 02 anos ou, então, em período superior a 
ser fixado em contrato, sendo que esse resgate não poderá exceder o valor 
investido devidamente corrigido monetariamente.
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6) • Risco do negócio;

• Modalidade ainda recente, só tendo sido criada em 
2016;
• Não participação na administração da empresa.
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Fonte: elaborada pela autora. 

 

Atualmente, essa é a modalidade mais adotada no mercado porque é uma estrutura 

relativamente simples, que pode ser celebrada por uma sociedade limitada enquadrada no regime de 

tributação do SIMPLES Nacional e permite à ICT receber quotas/ações da empresa como 

remuneração do valor investido, mais atrativo em muitos casos do que o mero pagamento de juros. 

Além disso, é possível que a ICT tenha os benefícios de um sócio/acionista, sem que haja o risco de 

responsabilização perante terceiros pelas dívidas da empresa investida. Esta modalidade também 

apresenta maior flexibilidade contratual que o contrato de participação, permitindo à ICT negociar 

com a empresa cláusulas que mitigue os riscos do negócio, além de ampla liberdade para negociar o 

valor da participação e as hipóteses do exercício da opção ou conversão. 

 

Tabela 10 – Opção de Compra Futura de Quotas ou Ações 

 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Características Riscos e observações
Investimento indireto (Equity)

O mútuo conversível é uma modalidade de investimento por meio do qual o 
investidor empresta capital à empresa podendo, ao final de um período pré-
estabelecido, optar por converter o pagamento desse empréstimo em quotas 
da sociedade, sendo possível condicionar a conversão a algum evento 
futuro, como, por exemplo, o momento da transformação da sociedade em 
anônima, nova rodada de investimentos, etc.

Esta modalidade é mais indicada para investimentos em empresas que 
precisam receber recursos rapidamente já que o desembolso do investidor é 
imediato, do ponto de vista do fluxo financeiro, mesmo que a decisão por se 
tornar sócio ou não da empresa esteja postergada no tempo. Contudo, por 
mais que o investidor não se torne sócio de imediato, como acontece no 
investimento direto, normalmente ele reserva-se o direito de votar (e até 
mesmo o direito de veto) em matérias mais relevantes para a empres 
investida e que possam ter impactos no investimento.

Documento da operação:

Contrato de Mutuo, contendo, entre outras, as seguintes principais cláusulas: 
cláusulas usuais de dívida – vencimento, etc.; termos da conversão; direitos 
de credor; opção de ter ações da companhia como garantia; restrições para o 
uso do capital (aprovação previa); representações e garantias; e futuros 
direitos para a conversão.
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Características Riscos e observações
Investimento indireto (Equity)

O contrato de compra futura da participação societária garante ao investidor 
o direito de, no futuro, (a) exercer seu direito de  comprar quotas ou ações de 
empresas (ou subscrever quotas ou ações do capital social), conforme preços 
e prazos fixados em. contratou, ou (b) renunciar a esse direito. Essa 
modalidade comumente inclui um aporte inicial que o investidor faz na 
empresa, como prêmio pela opção.

• Investidor não interfere na administração da empresaOpção de compra futura de 
quotas ou ações
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Esta pode ser uma modalidade de investimento interessante para a ICT ao permitir que esta 

negocie um prazo mais dilatado para o exercício da opção e, com isso, entrar na sociedade da startup 

em uma fase mais consolidada de sua operação, quando ela já esteja distribuindo lucros e já tenha 

quitado os seus débitos inicias. Por outro lado, o aporte inicial do investidor está sujeito à tributação 

do Imposto de Renda, à alíquota de 15%, o que pode tornar essa modalidade menos atrativa. 

 

Tabela 11 – Sociedade por Conta de Participação (SPC) 

 

 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

Também nesta modalidade há uma proteção patrimonial do investidor perante terceiros, 

contudo, ela deixa de ser mais utilizada como forma de investimento porque a empresa investida não 

poderá permanecer no regime tributário do Simples Nacional e, considerando que os aportes dos 

investidores acontecem justamente na fase inicial da empresa, pode não compensar migrar para um 

regime tributário mais complexo neste momento. 

 

Assim, diversas são as possibilidades de investimento da ICT privada em empresas nascentes, 

bem como inúmeras ações podem ser adotadas pela Instituição no sentido de fomentar o 

empreendedorismo. Nas palavras de Toledo (2015), “a universidade empreendedora é capaz tanto de 

prover recursos humanos capacitados e gerar valor pela geração do conhecimento apropriados à 

economia do conhecimento, como de transformar valores e atitudes das pessoas e comunidades em 

relação a esses temas”. 

 
 

3. Extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos. 

 
Este tópico é de grande relevância para as ICTs privadas porque a extensão tecnológica e a 

Características Riscos e observações
Investimento indireto (Equity)

A sociedade por conta de participação (SPC) se caracteriza por ser uma 
sociedade desprovida de personalidade jurídica e patrimônio autônomo, 
sendo, em contrapartida, bastante informal, pois não há necessidade de 
registrar seus atos constitutivos. Este tipo societário, nos termos do art. 991 
do Código Civil, permite que a atividade constante do objeto social seja 
exercida unicamente pelo sócio ostensivo (investido), em seu nome 
individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os 
demais sócios (geralmente os investidores) dos resultados correspondentes.

Sociedade por Conta de 
Participação (SPC)

• Não participação da administração da empresa, sob o 
risco de assumir todos os riscos de um investimento 

direto.
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prestação de serviços técnicos poderá ser outras fontes de financiamento para as suas atividades, 

auxiliando na maior sustentabilidade da Instituição. Considerando a ausência de orçamento público 

para custeio de seus custos, as ICTs privadas devem lançar mão de todas as medidas alternativas de 

captação de receitas, tais como consultoria, assessoria, ensaios, testes, calibrações, validações. 

 

Além disso, a extensão tecnológica e a prestação de serviços técnicos podem auxiliar a 

diminuir o distanciamento histórico entre as universidades e empresas ao constituírem a porta de 

entrada na aproximação com a indústria e na difusão e uso de novas tecnologias. As ICTs devem 

coletar e sistematizar as informações a respeito dos serviços prestados e disponibilizar tais 

informações para a comunidade em geral. Por outro lado, a oferta de serviços auxilia as ICTs a melhor 

entender as demandas técnicas das empresas, podendo identificar, através das demandas de serviços, 

aqueles gargalos tecnológicos que mais necessitam de investigação científica. O sucesso da interação 

ICT – empresa na prestação de serviços poderá acarretar em futuros projetos de pesquisa e 

desenvolvimento. 

 
 

4. Compartilhamento e permissão de uso por terceiros de laboratórios e equipamentos. 
 

O Marco Legal de Ciência e Tecnologia alterou a Lei de Inovação para incluir previsão 

expressa: 
“Art. 4º As ICT poderão, mediante remuneração e por prazo determinado, nos termos de 
contrato ou convênio: 
      I - compartilhar seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais 
instalações com microempresas e empresas de pequeno porte em atividades voltadas à 
inovação tecnológica, para a consecução de atividades de incubação, sem prejuízo de sua 
atividade   
finalística;  
      II - permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e 
demais instalações existentes em suas próprias dependências por empresas nacionais e 
organizações de direito privado sem fins lucrativos voltadas para atividades de pesquisa, 
desde que tal permissão não interfira diretamente na sua atividade fim, nem com ela conflite.  
 
Parágrafo único. A permissão e o compartilhamento de que tratam os incisos I e II do caput 
deste artigo obedecerão às prioridades, critérios e requisitos aprovados e divulgados pelo 
órgão máximo da ICT, observadas as respectivas disponibilidades e assegurada a igualdade 
de oportunidades às empresas e organizações interessadas. ”  
 

 

Embora haja previsão expressa na Lei de Inovação permitindo que as ICTs públicas possam 

compartilhar o uso de seus equipamentos e laboratórios, essa cessão de uso ainda estará sujeita às 
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disposições da Lei nº 8666/93, que institui normas para licitações, e aos princípios constitucionais da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Além disso, o gestor público deverá 

justificar a discricionariedade da cessão, apontando a indicação das vantagens para a ICT. Tudo isso 

deverá ser consubstanciado em processo formal, instruído também com a Certidão Negativa de 

Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de 

Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

e prova de regularidade relativa à Seguridade Social. 

 

Percebe-se, portanto, que mesmo com a previsão legal, a ICT pública irá enfrentar grande 

burocracia para compartilhar, com terceiros, o uso de seus laboratórios e equipamentos. Neste 

aspecto, a ICT privada terá maior facilidade para o uso compartilhado, considerando a sua 

flexibilidade jurídica. A política deverá prever as diretrizes para a permissão de uso por terceiros, de 

forma a assegurar que o tal uso não impacte nas atividades regulares da própria ICT. Além disso, o 

compartilhamento remunerado pode ser uma importante fonte de receita para a ICT privada. 

 
 

5. Gestão da propriedade intelectual e de transferência de tecnologia. 
 

Mecanismos de melhor gestão da propriedade intelectual e transferência de tecnologia podem 

ser um dos grandes diferenciais das ICTs privadas, permitindo maior aproximação com o setor 

produtivo. Essa cooperação irá agregar valor a produtos e serviços e ampliar as possibilidades de 

negócios para aquela ICT. Um dos principais entraves para isto, identificado em diversos estudos 

nacionais sobre o tema, é a burocracia por parte das ICTs. Os formuladores das políticas deverão, 

portanto, buscar ferramentas mais ágeis nesta interação com as empresas. 

 

Tradicionalmente, os ETT brasileiros preocupam-se mais com a proteção da propriedade 

intelectual e do conhecimento acadêmico e pouco atuação mercadológica. É preciso aproximar-se dos 

inventores e dos parceiros externos estratégicos, uma vez que será preciso o auxílio dessas partes já 

que a equipe do Escritório não terá competência técnica em todas as áreas de pesquisa da ICT. Além 

disso, o ETT precisa ser capaz de avaliar o potencial mercado da tecnologia e a valorar 

comercialmente. 

 

Para fazer frente a estes desafios, um elemento importante é a variedade de competências que 
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o Escritorio deverá possuir, tais como capacidade de avaliação das invenções tecnológicas, 

competência para a proteção da propriedade intelectual, competência para identificar parceiros 

comerciais e competência para propor novos modelos jurídicos-comerciais para exploração comercial 

de seus inventos. Caso a ICT não disponha de equipe multidisciplinar dedicada ao seu ETT, a política 

deverá incentivar a interação dos membros do Escritório com diversos outros setores da Instituição, 

tais como financeiro, marketing, comercial, a fim de complementar as competências requeridas no 

processo de transferência de tecnologia. 

 

Também a fim de facilitar este processo, a política deverá conter mecanismos ágeis de 

divulgação das invenções ao ETT. Como forma de facilitar essa divulgação, recomenda-se que a ICT 

tenha incentivos à repartição dos resultados, reconhecimento acadêmico aos pesquisadores que 

divulgarem suas invenções, dentre outros mecanismos. Recomenda-se, ainda, que a invenção seja 

comunicada o quanto antes ao Escritório, dando maior tempo para avaliação da tecnologia e 

desenvolvimento do seu plano de comercialização. 

 

Embora a participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da propriedade 

intelectual não seja obrigatória para a ICT privada, como é para a ICT, a sua previsão na política de 

inovação é altamente recomendada. Um dos entraves para maior interação de acadêmicos em 

atividades de pesquisa e desenvolvimento é justamente a dificuldade de conciliação das atividades 

regulares de ensino com as de pesquisa. A possibilidade de compensação adicional ao salário pode 

servir como motivação para o engajamento destes em pesquisas, elevando os seus padrões de 

produtividade e influenciando positivamente no desempenho da ICT. Além da repartição direta de 

ganhos econômicos, a ICT poderá buscar outras formas de incentivar que seus acadêmicos se 

envolvam em atividades de inovação, tal como o MIT que foi percursor ao estabelecer a regra de 1/5: 

dos 05 dias de trabalho semanais, o professor pode dedicar 01 deles a atividades de consultoria, e 

receber por ela, sem ser questionado pela administração da ICT. Tal prática, depois adotada por 

diversas outras universidades americanas, acabou por difundir a consultoria acadêmica nas rotinas 

das instituições de ensino e à estimular as relações com as empresas (TOLEDO, 2015). 

 

As ICTs privadas devem buscar elaborar as suas políticas facilitando a aproximação com a 

indústria e aproximando as suas pesquisas das necessidades da indústria, considerando a sua maior 

flexibilidade jurídica e gerencial. Deve-se privilegiar todas as formas de transferência de tecnologia, 



 

Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de 
Tecnologia 

 
PROFNIT - Mestrado Profissional  

 

78/84 
 

desde o clássico licenciamento da propriedade intelectual, à prestação de consultorias, assistências 

técnicas, diagnósticos, estudos, treinamentos, dentre outros, tudo de forma a oferecer às empresas o 

acesso ao conhecimento que elas não possuem e que não estão dispostas a investir internamente. 

 

Dos exemplos internacionais citados na presente pesquisa, pode-se perceber que a maioria dos 

ETTs estrangeiros possuem um alto grau de delegação de competências e agilidade na tomada de 

decisão, ficando à cargo do próprio ETT a maior parte das ações referentes à transferência de 

tecnologia, o que facilita a aproximação com o setor produtivo e fortalece o SNI local. 

 

Para um ETT com maior foco em TT, é preciso que a política crie um ambiente institucional 

mais favorável para a identificação das pesquisas com maior potencial comercial. Isso pode ser 

conseguido com ações de conscientização dos acadêmicos e pesquisadores, ações de incentivo à 

divulgação das invenções e aproximação da equipe do ETT com os pesquisadores da ICT.  

 

Boa parte dos ETTs americanos e europeus não protegem a totalidade dos inventos divulgados, 

apenas aqueles que sejam razoavelmente comercializáveis. Assim, a ICT privada deverá buscar 

diretrizes que possibilitem ao ETT um foco maior na viabilidade comercial das invenções, avaliando 

não só a sua patenteabilidade, mas também o grau tecnológico e o seu valor. Pode-se buscar pesquisas 

de mercado para identificar os atores da indústria que poderão a ser parceiros e a dinâmica comercial 

para aquela tecnologia, bem como interações com empresas que já tenham lançado produtos baseados 

em tecnologias semelhantes para ajudar na estimativa do valor daquela PI (WECKOWSKA, 2015). 

 

Deve-se ter em mente que o processo de inovação não é linear, mas interativo, onde o processo 

de transferência de tecnologia deve ser baseado nas relações construídas entre acadêmicos, empresas 

e gestores do ETT. A prática é sustentada pela crença de que a comercialização efetiva implica em 

construir e gerenciar relações complexas entre as partes interessadas durantes todas as atividades de 

transferência. Para tanto, é preciso que a política da ICT já estabeleça as diretrizes para a aproximação 

com o setor produtivo e permita ao ETT uma atuação desburocratizada e ágil, assegurando que a sua 

equipe, dedicada ou não, seja multidisciplinar e em contínuo aprendizado, afinal o sucesso da TT só 

se dará se houver um processo estruturado e permanente para tal. 

 

Há de se ressaltar, ainda, que não existe um único modelo de gestão da propriedade intelectual 
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e transferência de tecnologia que seja considerado eficiente e apto a ser replicável para todas as ICTs. 

Assim, os formuladores da política devem buscar um modelo de atuação que considere as suas 

diretrizes institucionais sobre o tema, mas que também seja capaz de estimular a inovação nas 

Instituições. 

 
 

6. Institucionalização e gestão do Escritório de Transferência de Tecnologia (ETT) 
 

Desde 2004 com a edição da Lei de Inovação, os Escritórios de Transferência de Tecnologia 

passaram a ter um papel principal para as ICTs, sendo responsáveis pela gestão da inovação e por ser 

o elo de aproximação com o ambiente produtivo. 

 

Como já amplamente debatido, a atuação dos ETTs brasileiros é acanhada em termos 

mercadológicos e tímida quanto à transferência de tecnologia. Dentre os diversos fatores, a falta de 

agilidade e flexibilidade, necessárias para uma melhor interação com a indústria, foi apontada como 

um dos principais fatores de dificuldade na sua atuação. 

 

Dessa forma, ao estabelecer a sua política, a ICT privada deverá primar por um modelo 

gerencial que seja flexível, ágil e que incorpore os princípios da qualidade e eficiência nos serviços 

prestados. Sua gestão financeira também deve ser desburocratizada, com autonomia contábil e 

operacional de modo a permitir tomada de decisões rápidas e estruturadas. 

 

Toledo (2015) aponta que os modelos de ETT nos Estados Unidos e na Europa variam de 

órgãos ligados à administração geral a escritórios semiautônomos ou empresas que pertencem à ICT. 

O Marco Legal trouxe a possibilidade dos ETTs serem instituídos por uma ou mais ICTs, com ou sem 

personalidade jurídica própria. Na hipótese de personalidade jurídica própria, o ETT poderá ser 

estruturado como uma entidade privada sem fins lucrativos. Vale ressaltar que a previsão legal limita 

a atuação, apenas, das ICTs públicas, sendo que as ICTs privadas gozam de plena liberdade para 

estabelecer o seu ETT, podendo, inclusive, instituí-lo com personalidade jurídica própria com fins 

lucrativos, a exemplo do que acontece com diversas universidades americanas e britânicas, como por 

exemplo, a Oxford Isis Inovation, Cambridge Enterprise, Max Planck Innovation 

 

Para definir qual o modelo jurídico a ser adotado pela ETT, é preciso que a ICT privada defina, 
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anteriormente, quais as atividades que ficarão a cargo do Escritório. Se este adotará o perfil tradicional 

dos ETTs brasileiros com maior foco na proteção da propriedade intelectual gerada pela ICT, 

recomenda-se a sua estruturação como um órgão interno da própria Instituição. 

 

Contudo, se a ICT busca que o seu ETT tenha uma atuação mais intensa na aproximação 

universidade-empresa e mais efetiva na transferência de tecnologia, com maior foco na gestão da 

inovação, esta deve estudar a possibilidade de o Escritório possuir maior autonomia em relação à 

administração geral da Instituição, podendo possuir personalidade jurídica própria. Assim, o histórico 

da ICT, a sua cultura e as suas normas internas irá influenciar diretamente na escolha do modelo de 

estruturação do ETT. 

 

Em sua pesquisa, Toledo (2015) aponta algumas estruturas organizacionais para os ETTs. Na 

estrutura unitária, as tomadas de decisões se concentram em um único executivo ou em um único 

grupo pequeno de executivos. Esta estrutura é fortemente compartimentada em áreas funcionais e 

hierárquica, cabendo apenas à administração superior a definição da estratégia de atuação do ETT. 

Na estrutura multidivisional, a organização é distribuída em divisões operacionais de acordo com os 

clientes, produtos ou áreas tecnológicas. Neste caso, o ETT possuirá um escritório central e escritórios 

semiautônomos alocados junto a faculdades, institutos ou separados por áreas do conhecimento. A 

autora esclarece que a estrutura empresa holding se assemelha à multidivisional quanto à sua divisão 

em escritórios, contudo, neste modelo o escritório central possui pouco poder decisório, com maior 

autonomia para as demais unidades. Por fim, o modelo matricial de estruturação para o ETT é aquele 

em que se combinam 2 ou mais dimensões de funções, com hierarquia funcional e por produto ou 

processo, modelo mais complexo onde a tomada de decisão é distribuída entre os executivos 

responsáveis por cada uma das unidades distintas. 

 

Quanto ao crescente grau de autonomia do ETT, os modelos jurídicos podem ser classificados 

em: a) órgão ou departamento da própria ICT; b) pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos; 

c) empresa privada com fins lucrativos. O primeiro modelo é o menos autônomo e o mais comum 

dentre os ETTs brasileiros, sejam em ICTs públicas ou privadas. O terceiro modelo, empresa privada, 

não está previsto expressamente na Lei de Inovação e é um desafio para as ICTs públicas, embora 

bastante utilizado nas experiências internacionais, sobretudo no Reino Unido, em alguns países de 

Europa e Israel (TOLEDO, 2015). Nestes casos, a ICT transfere para a empresa a sua titularidade dos 
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direitos de propriedade intelectual e licenças, tendo a empresa total liberdade para negociá-los e gerir 

os seus resultados. Considerando a sua flexibilidade jurídica, a ICT privada poderá lançar mão deste 

modelo de estruturação para o seu ETT. 

 

O segundo modelo, com autonomia intermediária, passou a ser previsto expressamente na Lei 

de Inovação após as alterações trazidas pelo Marco Legal de Ciência e Tecnologia, verbis: 

 
“ Art. 16º Para apoiar a gestão de sua política de inovação, a ICT pública deverá dispor de 
Núcleo de Inovação Tecnológica, próprio ou em associação com outras ICTs. 
 
(...)  
 
§3º O Núcleo de Inovação Tecnológica poderá ser constituído com personalidade jurídica 
própria, como entidade privada sem fins lucrativos.      

 

Em função da mudança legislativa recente, acredita-se que este modelo venha a ser 

amplamente utilizado pelas ICTs brasileiras a partir de agora, em função de sua independência e certa 

autonomia de atuação.  

 

Pelo Direito brasileiro, as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, podem ser 

instituídas como fundações ou associações. Ferreira (2018) assim conceitua: 

 
“As entidades de direito privado sem fins lucrativos, assim, são aquelas constituídas pela 
associação de pessoas físicas ou jurídicas, que detém uma personalidade própria distinta da 
de seus instituidores, em busca de um ideal ou objetivo comum, cujo patrimônio é utilizado 
para o atingimento desse objetivo, tal como definido no ato de sua instituição. A depender do 
formato de sua constituição e das especificidades que o seu funcionamento adotará, se 
constituirá sob a forma de associação ou fundação” 

 

Segundo o Código Civil brasileiro, as associações são uniões de pessoas organizadas para um 

fim não econômico3. Nos artigos 54 ao 61 do Código Civil, o legislador trouxe algumas exigências 

mínimas para a instituição de uma associação. A parte essas exigências legais, o estatuto da associação 

poderá versar livremente sobre sua denominação, finalidade, sede, requisitos para admissão de 

associados, seus direitos e deveres, fontes de recursos para sua manutenção, modo de constituição e 

de funcionamento de seus órgãos deliberativos, condições para a alteração das disposições estatutárias 

e para a sua dissolução, bem como a forma de gestão administrativa e de aprovação das respectivas 

                                                   
3 Art. 53. 
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contas. 

 

As associações são entidades com bastante maleabilidade, sobretudo em relação à sua 

governança, e de fácil instituição, uma vez que não depende de patrimônio prévio, ao contrário da 

fundação (FERREIRA,2018).    

 

As fundações estão previstas nos artigos 62 a 69 do Código Civil e são aquelas pessoas 

jurídicas instituídas, por escritura pública ou testamento, com dotação especial de bens livres, com 

fim a que se destina específico4. O parágrafo único do artigo 62 traz o rol taxativo de finalidades para 

a fundação, demonstrando de pronto que esta figura jurídica possui menos flexibilidade que a 

associação. Contudo, a lei autoriza a instituição de fundação para a pesquisa científica, 

desenvolvimento de tecnologias alternativas, modernização de sistemas de gestão, produção e 

divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos5, objetivos amplamente aderentes 

às ETT. 

 

Em comparação às associações, as fundações apresentam-se como modelo um pouco mais 

rígido e com maior controle institucional, uma vez que a lei estabelece que caberá ao Ministério 

Público do Estado onde a fundação estiver situada a obrigação de acompanhamento e fiscalização das 

suas atividades. Apesar de maior rigidez na sua atuação, tais elementos servem para conferir às 

fundações maior confiabilidade e reputação. Toledo (2015), em sua extensa pesquisa de vários ETTs 

estrangeiros, indica que 41% dos escritórios americanos são constituídos como fundações de pesquisa 

das universidades. 

 

Toledo (2015) apresenta um gráfico que sumariza os modelos organizacionais e os modelos 

jurídicos possíveis para um ETT: 

 
Figura 2 – Consolidação modelos organizacionais e jurídicos dos ETTs 

                                                   
4 Art. 62 
5 Art. 62, § único, VII 
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Fonte: Toledo (2015). 

 
Vale ressaltar que não existe uma modelagem jurídica ideal para todas as ICTs privadas ou 

seus ETTs. Deve-se considerar os aspectos locais e regionais, as peculiaridades de cada ICT, bem 

como os objetivos e diretrizes estabelecidos em sua política de inovação, para só então decidir-se pelo 

melhor modelo jurídico capaz de atender aos seus anseios enquanto ator do SNI brasileiro. 

 
 
7. Orientações das ações institucionais e de capacitação de recursos humanos em empre-

endedorismo, gestão da inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelec-
tual. 

 

O estabelecimento de ações para a consagração de uma cultura mais empreendedora e com 

forte sensibilização quanto à propriedade intelectual é o passo mais importante para que a ICT possa 

melhor ser inserida no SNI brasileiro. A mudança cultural que será decorrente dessas ações será a 

força motriz para as diversas outras ações contempladas na política de inovação da instituição. 

 

Este fomento poderá se dar de diversas formas na ICT, aproveitando todo o seu ecossistema. 

Para tal, a Instituição poderá incluir disciplinas específicas nos seus cursos regulares, ofertar cursos 

abertos para a comunidade em geral, incentivar a aproximação do corpo discente das atividades de 
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incubadoras e parques tecnológicos, organização de eventos para disseminação da cultura de proteção 

à propriedade intelectual e outras atividades de extensão universitária. Esse fomento também deverá 

ser incentivado quanto aos projetos de pesquisa, dissertações, teses e publicações. 

 

Outro ponto que deve merecer especial atenção dos elaboradores da política da ICT é quanto 

à qualificação da equipe do ETT. Diversos são os estudos que apontam para a necessidade de uma 

equipe multidisciplinar e os reflexos no acanhado desempenho dos ETT brasileiros em razão da falta 

de qualificação das equipes que os compões. A ICT pública encontra especial dificuldade neste tema 

pelos gargalos jurídicos-institucionais para contratação de pessoal e restrições salariais. Assim, a ICT 

privada pode ter maior facilidade para contratar e reter pessoal qualificado nos seus ETTs. Os autores 

destacam que o perfil desejável para atuar nos Escritórios é daquele profissional que tenha experiência 

industrial ou que tenha criado sua própria empresa, pois, assim, terá compreensão tanto do contexto 

acadêmico quanto do empresarial (TOLEDO, 2015; CLOSS, 2012; PIRES, QUINTELA, 2015). 

 
 

8. Estabelecimento de parcerias para desenvolvimento de tecnologias com inventores in-
dependentes e empresas. 

 

Nesta seção, a Política deverá tratar de questões relacionadas com a promoção da inovação 

mediante a interação com agentes públicos e privados, estabelecendo os contornos, limites, as metas 

e prazos para a execução global das atividades planejadas.  

 

Tomando por base as Políticas de Inovação do MIT, por exemplo, o documento a ser elaborado 

deve manifestar o interesse da ICT em cooperar com os diversos níveis de governo e com a 

comunidade em geral. Deverá indicar, ainda, quem será o interlocutor com a diversas esferas do 

Governo e com a comunidade em geral. Tal indicação é de grande relevância pois indicará para o 

público externo qual a porta de entrada para a relação com a ICT. O MIT ainda dedica especial atenção 

na sua Política com as relações com a comunidade em que está inserido, por reconhecer que um bem-

estar duradouro da comunidade e da ICT estão interligados. Há estrutura dedicada, Centro de 

Atendimento ao Público, para promoção, orientação e informações sobre atividades de serviços 

comunitários, aqui também incluídos os serviços técnicos e tecnológicos. 


