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RESUMO

A exploração do potencial tecnológico-científico das universidades é uma realidade
recente que possibilita a geração de retorno econômico para essas instituições. Por conta
disso, é importante que tais centros de pesquisa tenham condições de negociar seus
ativos intangíveis. Mas, para tanto, é preciso determinar um valor econômico de
referência para os ativos de seus portfólios. Esta é, notadamente, uma tarefa complexa e
multidisciplinar, pois o valor econômico de uma tecnologia é afetado por vários fatores
técnicos e não-técnicos. Em face disso, a presente pesquisa teve por objetivo a
proposição de um framework capaz de possibilitar a valoração econômica de referência
de patentes da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT. Para atingir tal objetivo,
recorreu-se à revisão sistemática, em agosto de 2019, a fim de identificar e analisar as
metodologias de valoração de tecnologias disponíveis mais difundidas. Em específico,
esta pesquisa também realizou a identificação e o mapeamento do processo
transferência de tecnologias na UFMT, utilizando a Notação de Modelagem de
Processos de Negócio (BPMN, em inglês). Buscando descrever, na prática, a utilização
dos modelos de valoração de tecnologias e sua adequação aos casos concretos, foram
valoradas três patentes no portfólio da UFMT com auxílio do framework proposto.
Verificou-se durante a pesquisa que ainda há necessidade de aprofundamento nos
estudos relacionados ao tema, uma vez que a ausência de modelos de valoração de
tecnologias e intangíveis ainda é bastante comum, notadamente em instituições públicas
de pesquisa. Por outro lado, verificou-se que as metodologias de valoração de
tecnologias disponíveis na literatura podem proporcionar boas contribuições para o
processo de valoração de patentes, entre elas destacam-se celeridade e verificabilidade.
Também se constatou que certas metodologias de valoração só podem ser aplicadas a
partir de determinado grau de maturidade da tecnologia, e, além disso, ficou clara a
necessidade de estudos de inteligência de mercado, especialmente no contexto regional
de Mato Grosso.
Palavras-chave: Metodologia de valoração. Valoração econômica. Ativos intangíveis.
Patentes.

ABSTRACT

The exploration of the technological-scientific potential of universities is a recent reality
that enables the generation of economic returns for these institutions. Because of this, it
is important that such research centers are able to negotiate their intangible assets.
However, to do so, it is necessary to determine an economic reference value for the
assets of their portfolios. This is, notedly, a complex and multidisciplinary task, since
the economic value of a technology is affected by several technical and non-technical
factors. In light of this, the present research aimed to propose a framework capable of
enabling the economic valuation of patents at the Federal University of Mato Grosso –
UFMT. To achieve this goal, systematic review was used, in august 2019, in order to
identify and analyze the most widespread available technology valuation methodologies.
In especific, this research also carried out the identification and mapping of the
technology transfer process at UFMT, using Business Process Modeling Notation
(BPMN). Seeking to describe, in practice, the use of technology valuation models and
their suitability for concrete cases, three patents from the UFMT portfolio were valued
in with the help of the proposed framework. It was found during the research that there
is still a need for further studies related to the theme, since the absence of models for
valuing technologies and intangibles is still quite common, notably in public research
institutions. On the other hand, it was found that the methodologies for valuing
technologies available in the literature can provide good contributions to the patent
valuation process, among which stand out speed and verifiability. It was also found that
certain valuation methodologies can only be applied after a certain degree of technology
maturity, and, in addition, the need for market intelligence studies, especially in the
regional context of Mato Grosso, became clear.

Keywords: Valuation methodology. Economic valuation. Intangible assets. Patents.
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1.

INTRODUÇÃO
Durante boa parte do século XX, a abordagem que dominou as operações de

pesquisa e desenvolvimento (P&D) foi a da inovação fechada, onde as empresas
geravam, desenvolviam e comercializavam suas próprias ideias. Chesbrough (2003)
cunhou a nova abordagem chamada de inovação aberta, que reflete a colaboração entre
ICTs e empresas. Neste paradigma, passou-se a assumir que as organizações podem e
devem usar ideias internas e externas.
No contexto nacional, as medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica
e tecnológica, por meio do estímulo à promoção da cooperação e interação entre os
setores público e privado, veio pela Lei nº 10.973 de 2004, conhecida como Lei de
Inovação, sendo posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 9.283 de 2018.
A Lei de Inovação também prevê em seu bojo a distribuição dos ganhos
econômicos nas ICTs, sendo este entendido como “toda forma de royalty ou de
remuneração ou quaisquer benefícios financeiros resultantes da exploração direta ou por
terceiros da criação protegida” (BRASIL, 2004). Por outro lado, o referido dispositivo
legal também assegura “ao criador participação mínima de 5% (cinco por cento) e
máxima de 1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela ICT” (BRASIL,
2004).
Sobre este tema, Chamas (2003) sustenta que a exploração econômica dos
direitos de propriedade intelectual e a distribuição dos royalties são pontos relevantes de
sustentação das atividades do NIT, que é a estrutura instituída pelas ICTs com a
finalidade de gerir a política institucional de inovação.
Mas apesar do incentivo e da infraestrutura de pesquisa disponível no Brasil, a
interação universidade-empresa permanece aquém do necessário para dinamizar a
economia nacional (RAUEN, 2016). Felizmente, a aproximação e interação da
academia com o setor produtivo, embora incipiente, é cada vez mais frequente
(CHAMAS, 2003).
Se for considerado o fenômeno da globalização, percebe-se que nenhum dos
atores inova completamente sozinho. Assim, o processo de inovação deve ser visto
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como coletivo, pois requer o envolvimento tanto de empresas quanto de universidades,
instituições de pesquisa e órgãos governamentais (ARCHILA, 2015).
A percepção da importância da interação universidade-empresa para a promoção
da inovação e do desenvolvimento tecnológico do país tem se tornado muito difundida.
Entretanto, um diagnóstico realizado por Suzigan e Albuquerque (2008, p. 6) indica que
há “um ‘padrão de interações entre universidades e empresas’ caracterizado pela
existência apenas localizada de ‘pontos de interação’ entre a dimensão científica e a
tecnológica”. Tais pontos de interação se constituem em casos bem-sucedidos de
relacionamento entre universidades e empresas. Sendo assim, esse tipo de parceria é
salutar, uma vez que pode auxiliar no desenvolvimento de pesquisas futuras, além de
impulsionar aporte financeiro para as universidades.
Roman et al. (2015) destacam que a exploração do potencial tecnológicocientífico é de suma importância para gerar retorno econômico frente aos esforços e
recursos investidos na fase de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), além de intensificar
seu papel no processo de inovação. Para esses autores, o montante obtido com
transferência de tecnologias pode se elevar desde que haja um despertar do corpo
docente para a importância da proteção da propriedade intelectual que gere inovação no
mercado.
Nesse contexto de exploração do potencial tecnológico-científico, as patentes
ganham relevância, uma vez que a partir da proteção legal é possível conquistar
benefícios futuros. Assim, para Garnica e Torkomian (2009, p. 632), outro aspecto a ser
considerado é que “a patente permite a divulgação e, ao mesmo tempo, a parceria direta
com empresas que poderão ter preferência na exploração da tecnologia por terem
investido na pesquisa”.
Da situação exposta, depreende-se que é de grande serventia para as
universidades a negociação de suas patentes e para tanto é preciso determinar um valor
econômico de referência para esses ativos. A valoração de tecnologias, por sua vez, não
é ciência, mas uma arte (PARK; PARK, 2004). São tantos atores (internos e externos) e
fatores (técnicos ou não) a gravitar em torno desta atividade, que, por consequência, sua
execução se torna complexa e interdisciplinar (RATTNER, 1979).
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Nota-se que o chamado “valor da tecnologia” é informação crucial para dar
prosseguimento ao processo de comercialização de uma tecnologia por um valor “justo”
ou “esperado”. Ainda assim, é preciso ser realista e pragmático. Para os autores Santos e
Santiago (2008a, p. 5), “o objetivo da valoração não é prever o valor exato da tecnologia,
mas fornecer um valor esperado que capte os riscos e incertezas inerentes a este
processo”, uma vez que ao se fornecer um valor de referência para a tecnologia, o
processo de negociação – e, por conseguinte, a transferência da tecnologia – tende a ser
facilitada.
Em um cenário marcado pela competitividade, ser capaz de realizar com
qualidade a gestão de ativos intangíveis, com vistas a ultrapassar as fases de avaliação e
valoração e se chegar à efetiva transferência de tecnologia, é fator imprescindível para o
avanço em índices associados à inovação (DANILEVICZ; RIBEIRO, 2013).
Entretanto, a prática atual de valoração de tecnologias pelos Núcleos de Inovação
Tecnológica nacionais deixa a desejar. Autores já identificaram que as agências de
inovação das maiores universidades do país não têm negociado adequadamente suas
tecnologias, dada sua carência na utilização de instrumentos de avaliação (DIAS;
PORTO, 2013, 2014), assim como “trabalhos sobre a temática da valoração de
tecnologias e patentes ainda são incipientes” (TUKOFF-GUIMARÃES et al., 2014, p.3).
Assim como outras IFES, a UFMT não possui uma metodologia instituída para mitigar
a dificuldade que reside em calcular o valor de um ativo intangível.
Ocorre também de haver certa pressão para que as universidades respondam às
demandas reais e prementes da sociedade ao invés de produzirem pesquisa meramente
acadêmica que não extrapola os muros da instituição (PLONSKI, 1995; ETZKOWITZ;
STEVENS, 1998; TERRA, 2001; GARNICA; TORKOMIAN, 2005). Nesse ponto, a
etapa de valoração de ativos intangíveis é fundamental para viabilizar as entregas
almejadas pela sociedade, que podem ser implementadas por diversas formas, tais como
prestação de serviços, consultorias,

pesquisas

conjuntas,

criação

de novos

empreendimentos, transferência de know-how e o licenciamento de patentes e outros
ativos.
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Diante deste contexto, a pesquisa busca responder à seguinte questão: “Qual a
efetiva contribuição que as metodologias de valoração de tecnologias disponíveis na
literatura podem proporcionar para o processo de valoração de patentes na UFMT?”
Em vista disso, este trabalho propõe um framework para a determinação do valor
econômico de referência para patentes cuja titularidade pertença à UFMT; objetiva-se,
ainda, identificar e realizar o mapeamento e a modelagem do processo de transferência
de tecnologia (contexto no qual a valoração tecnológica está inserida) dentro da
instituição para dar às unidades envolvidas maior clareza quanto às suas
responsabilidades.
Os testes amostrais de valoração econômica de referência de patentes com
emprego deste framework foram realizados durante a disciplina Oficina Profissional do
PROFNIT e estão pormenorizadamente descritos neste trabalho.
As metodologias de valoração de tecnologias abordadas neste trabalho e
empregadas na construção do framework foram delimitadas por meio de uma revisão
sistemática (SAMPAIO; MANCINI, 2007) em bases de artigos científicos, em agosto
de 2019. Tais metodologias são aqui descritas e seus pontos fortes e fracos delineados.
Nesse sentido, cabe destacar que este trabalho propõe, outrossim, uma
associação entre os Níveis de Prontidão Tecnológica, do inglês, Technology Readiness
Levels – TRL (MANKINS, 1995) e as metodologias de valoração. É dizer que, ao fim
da avaliação do nível de prontidão, obtém-se uma avaliação qualitativa da tecnologia, e
esse score qualitativo é insumo para a próxima fase, qual seja, a valoração econômica.
Desse modo, a importância desta pesquisa reside na necessidade de estudos
relacionados à valoração em NITs de ICTs, conforme indica Garnica (2007). Por outro
lado, justifica-se este trabalho diante da imprescindibilidade de valoração econômica de
ativos intangíveis tanto no NIT da UFMT quanto em outras IFES, públicas ou privadas,
que não tenham instituído metodologias e processos para tal. No contexto local, esperase que referido framework permita à UFMT maior vantagem e segurança jurídica nas
negociações para transferência de tecnologia a fim de evitar que durante a negociação
seu valor seja ditado por terceiros.
Este trabalho está dividido em 05 capítulos. Após a introdução, desenvolveu-se,
no Capítulo 2, a fundamentação teórica essencial para a compreensão de aspectos
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relacionados aos ativos intangíveis e para pontuar as distinções entre avaliação,
valoração e transferência de tecnologias. Este capítulo também explicita as razões de se
utilizar um framework. Apresenta-se, ainda no capítulo 2, a revisão sistemática de onde
foram extraídas as metodologias de valoração econômica de ativos intangíveis para
construção do framework. O Capítulo 3 traz os materiais e métodos deste trabalho e
expõe em detalhes a elaboração do framework para determinação de valor de referência
de patentes e aborda o método de identificar e realizar seu mapeamento e sua
modelagem enquanto processo de transferência de tecnologia no âmbito da UFMT. O
Capítulo 4 apresenta e analisa os resultados alcançados com o trabalho e a discussão
sobre cada um dos tópicos abordados no capítulo anterior. Por fim, as principais
conclusões e sugestões para futuros trabalhos estão dispostas no Capítulo 5.
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2.
2.1

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Ativos intangíveis
A questão envolvendo os ativos intangíveis surge nas normativas brasileiras

quando da promulgação da Lei nº 11.638 de 2007, seguindo um processo de
harmonização às normas internacionais de contabilidade. A partir daí, dada a sua
relevância no contexto patrimonial das organizações, criou-se um grupo específico para
ativos intangíveis (BRASIL, 2007), que antes faziam parte do grupo Ativo Permanente
Imobilizado ao lado de bens com naturezas muito distintas e diferentes graus de liquidez.
Com efeito, a definição de ativos intangíveis é tema habitual para diversos
autores das áreas contábeis, jurídicas e administração. Desse modo, para Hoss et al.
(2010, p.1), ativos incorpóreos são aqueles que “independentes de estarem
contabilizados, possuem valor e podem agregar vantagens competitivas”. Sendo assim,
os ativos intangíveis, enquanto recursos incorpóreos e controláveis, são capazes de gerar
benefícios presentes e futuros para seus detentores (SCHMIDT; SANTOS, 2009).
Portanto, tais ativos necessitam de metodologias de avaliação e valoração.
O debate segue no âmbito internacional. Cañibano et al. (2000) revisaram a
fundo a literatura sobre o assunto e apontaram diversas definições de intangíveis, de
classificações e de formas de mensuração, a ponto de a aceitação de tais ativos em
relatórios contábeis pode restar prejudicada diante das controvérsias da comunidade
acadêmica.
Autores como Stewart (1998), Lev (2000) e Sveiby (2000) estabelecem as
principais diferenças entre ativos tangíveis e intangíveis. Teece (2000), por seu turno,
agrupa e sinteticamente resume tais diferenças em cinco eixos: publicidade, depreciação,
custos de transferência, direitos de propriedade e coerção desses direitos.
Cumpre destacar que, há pouco tempo, a atividade econômica industrial era a de
criar valor a partir de ativos tangíveis – corpóreos ou materiais, cuja existência é física,
como móveis, imóveis, veículos e estoque –, transformando matérias-primas em
produtos e bens de consumo. Ocorre que, como observam Kaplan e Norton (2000, p.12),
“as oportunidades para a criação de valor estão migrando da gestão de ativos tangíveis
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para a gestão de estratégias baseadas no conhecimento, que exploram os ativos
intangíveis da organização”.
No Brasil, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) emitiu a Norma
Brasileira de Contabilidade NBC 04 (R4) a fim de atualizar e harmonizar o tratamento
contábil dado aos ativos intangíveis. A NBC 04 (R4) prevê, em seu item 18, que o
reconhecimento de um item como ativo intangível exige a demonstração de que o ativo
atenda a dois requisitos, quais sejam: a definição de ativo intangível e os critérios de
reconhecimento (CFC, 2017a, p. 6).
Para fins de definição, a NBC 04 (R4) prevê, em seu item 8, que ativo intangível
“um ativo não monetário identificável sem substância física” (CFC, 2017a, p. 4); além
disso, esta definição requer, no item 11, que o ativo intangível “seja identificável para
diferenciá-lo do ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura (goodwill)” (CFC,
2017a, p. 5).
Ainda de acordo com a NBC 04 (R4), tem-se, no item 9, um rol de exemplos que
se enquadram na categoria de ativo intangível são: softwares, patentes, direitos autorais,
direitos sobre filmes cinematográficos, listas de clientes, direitos sobre hipotecas,
licenças de pesca, quotas de importação, franquias, relacionamentos com clientes ou
fornecedores, fidelidade de clientes, participação no mercado e direitos de
comercialização (CFC, 2017a, p. 5).
Quanto ao critério da identificação, o item 12 da NBC 04 (R4) considera que este
pode ser satisfeito quando o ativo “puder ser separado da entidade e vendido, transferido,
licenciado, alugado ou trocado, individualmente ou junto com um contrato, ativo ou
passivo relacionado, independente da intenção de uso pela entidade” (CFC, 2017a, p. 5).
Tem-se, segundo a NBC 04 (R4), que os critérios de reconhecimento contábil
podem ser satisfeitos quando o ativo “for provável que os benefícios econômicos
futuros esperados atribuíveis ao ativo serão gerados em favor da entidade; e o custo do
ativo possa ser mensurado com confiabilidade” (CFC, 2017a, p. 7). Somente após o
atendimento desses critérios é que um ativo intangível pode ser reconhecido
(contabilizado) no balanço patrimonial. Caso seja impossível esse reconhecimento, o
ativo é registrado como despesa. Nos termos do item 54 da referida Norma, “nenhum
ativo intangível resultante de pesquisa (ou da fase de pesquisa de projeto interno) deve
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ser reconhecido” (CFC, 2017a, p. 12). O reconhecimento, deve ocorrer pelo custo do
ativo intangível, restringindo-se à soma dos gastos incorridos. Assim temos que o “valor
contábil é o valor pelo qual um ativo é reconhecido no balanço patrimonial após a
dedução da amortização acumulada e da perda por desvalorização” (CFC, 2017a, p. 4).
À luz do que foi exposto, destaca-se que a patente, enquanto ativo intangível, ou
seja, identificável, controlado e gerador de benefício econômico futuro, claramente
preenche os requisitos da NBC 04 (R4). Ademais, este ativo intangível, assim como
outros desta categoria, tem seus direitos e obrigações regulados pela Lei nº 9.279 de
1996, conhecida como Lei de Propriedade Industrial.
Em função disso, é preciso tratar da capacidade dos ativos intangíveis se
tornarem fonte geradora de vantagens competitivas para seus detentores, conforme
relatado e fundamentado por diversos autores ao longo do tempo (COHEN;
LEVINTHAL, 1990; ZAHRA; GEORGE, 2002; KAYO, 2002; TRIEST; VIS, 2007;
FARIA, 2014).
Cohen e Levinthal (1990), assim como Zahra e George (2002), abordam o
assunto pela teoria da capacidade de absorção, que pode ser definida como um conjunto
de rotinas organizacionais por meio das quais se adquiri, assimila, transforma e explora
um novo conhecimento e/ou tecnologia como fonte de vantagem competitiva.
Em seu trabalho, Kayo (2002) considera que os ativos intangíveis estão
relacionados não apenas à entrada no negócio, mas também à manutenção da
competitividade. Para Triest e Vis (2007), a vantagem competitiva é gerada por meio da
proteção legal, ou seja, do depósito de patentes, o que gera uma expectativa de direito
para seu detentor. Faria (2014), por sua vez, afirma diretamente que as inovações
tecnológicas contribuem para gerar vantagem competitiva relevante.
Nessa esteira, tem-se a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, conhecida como
Marco Legal da CT&I, que alterou diversas leis, e dentre estas a chamada Lei de
Inovação, Lei nº 10.973 de 2004. Merece destaque o fato de que o Marco Legal da
CT&I passou então a autorizar as ICTs públicas a participar minoritariamente do
Capital Social de empresas, com o propósito de desenvolver produtos ou processos
inovadores. Conforme a disposição legal, a participação minoritária poderá ocorrer “por
meio de contribuição financeira ou não financeira, desde que economicamente
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mensurável, e poderá ser aceita como forma de remuneração pela transferência de
tecnologia e pelo licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de
criação de titularidade da União e de suas entidades” (BRASIL, 2016).
Posteriormente, o Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, regulamentou
dispositivos da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei de Inovação. Essa norma
legal prevê que uma das hipóteses de investimento de forma direta é de a ICT pública
aportar contribuição não financeira como contrapartida pela participação societária
(BRASIL, 2018). Dita contribuição também deve ser economicamente mensurável.
Em outras palavras, tais legislações permitem que as ICTs participem de
sociedades empresárias mediante um aporte que pode estar consubstanciado em um
ativo intangível, isto é, uma patente. Assim sendo, realizar a valoração de ativos desse
tipo é deveras útil para a ICT do ponto de vista da exploração do potencial tecnológicocientífico de suas criações.

2.2

Transferência de tecnologia
Os desafios que são postos às indústrias e às empresas, por conta da postura

competitiva necessária para atuar no mercado, exigem um foco constante na aquisição
de novos conhecimentos e na inovação. Esse comportamento empresarial se reflete não
apenas no desenvolvimento de suas potencialidades internas, mas também na busca de
cooperação e conhecimento por meio de parcerias estratégicas com universidades ou
centros de pesquisa (SILVA et al., 2015). Assim, no intuito de não prejudicar as etapas
de negociação e comercialização de produtos e serviços, bem como da transferência de
tecnologia, deve-se enfrentar o desafio de mensurar economicamente os inputs (capital
financeiro e intelectual aplicados) em pesquisa e desenvolvimento (SILVA et al., 2015).
Com a promulgação da Lei nº 10.973 de 2004, conhecida como Lei de Inovação
– alterada pela Lei nº 13.243 de 2016, o chamado Marco Legal da CT&I, e,
posteriormente, ambas regulamentadas pelo Decreto nº 9.283 de 2018 –, houve um
fortalecimento do papel dos agentes relacionados à inovação e à pesquisa científica e
tecnológica no ambiente produtivo no Brasil (RAUEN, 2016).

10

Frisa-se aqui que, em tais diretrizes legais, contemplam-se, em grande medida, as
etapas fundamentais do processo de inovação, entre os quais destacam-se: o estímulo à
atividade de inovação nas Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs); a
promoção da cooperação e interação entre os entes públicos, entre os setores público e
privado e entre empresa; e o incentivo às atividades de transferência de tecnologia.
Logo, observado o princípio da legalidade, as instituições públicas de pesquisa, em
especial, puderam então atuar com maior empenho na vertente de interação
universidade-empresa.
Nesse ponto, é preciso trazer a este trabalho definições para transferência de
tecnologia encontradas na literatura. Para Bessant e Rush (1993, v. 40, p. 79) a TT pode
ser definida como “um conjunto de atividades e processos por meio do qual uma
tecnologia (incorporada em produtos e novos processos, ou desincorporada em formas
tais como conhecimento, habilidades, direitos legais etc.) é passada de um usuário para
outro”.
Para Bozeman (2000, p. 629), o termo transferência de tecnologia “foi usado
para descrever e analisar uma ampla variedade de interações organizacionais e
institucionais que envolvem alguma forma de intercâmbio relacionado à tecnologia”.
Deitos (2002) corrobora o entendimento de transferência de tecnologia enquanto
processo; para o autor, tal processo compreende seis etapas: seleção da tecnologia a ser
utilizada pela empresa, seleção dos fornecedores, negociação para a aquisição,
realização do processo, assimilação da tecnologia transferida e implementada, e
adaptação e melhoramentos.
Lima (2004) também segue essa linha, pois para este autor a transferência de
tecnologia pode ser interpretada como um processo de aquisição, desenvolvimento e
uso de conhecimentos tecnológicos pelos indivíduos que o geraram.
Roman et al. (2015), por sua vez, elencam três etapas inerentes ao processo de
transferência de tecnologia: identificação das tecnologias; proteção da tecnologia; e
estabelecimento de estratégias para a viabilização e licenciamento da tecnologia, ou
criação de formas de exploração da tecnologia.
Tem-se, independente das etapas adotadas pelos autores supracitados, como
fundamental o procedimento da valoração da tecnologia a fim de viabilizar a exploração

11

da tecnologia de modo a garantir o devido retorno à universidade em face dos esforços
envidados na pesquisa.
Ao longo do tempo, a partir do amadurecimento das práticas e dos estudos na
área, surgiram modelos para descrever e auxiliar o processo de desenvolvimento
científico-tecnológico e com isso o processo de transferência de tecnologia.
A fim de superar os óbices no desenvolvimento científico-tecnológico na
América Latina, Sábato e Botana (1975) desenvolveram uma estratégia batizada de
“Triângulo de Sábato”. No modelo dos autores, a ciência e a inovação de um país
avançariam pela ação conjunta dos vértices do triângulo, quais sejam: governo
(instituições que mobilizam recursos e implementam políticas públicas); estrutura
produtiva (setor que provê bens e serviços demandados pela sociedade); e infraestrutura
científico-tecnológica (sistema educacional, laboratórios, institutos e centros de P&D).
Nessa senda, há o chamado Modelo em Quatro Níveis de Gibson e Smilor
(1991). Os autores apresentam um modelo de interação e transferência de tecnologia
entre a universidade e o mercado composto por quatro níveis: criação,
compartilhamento, implementação e comercialização da tecnologia.
Um dos modelos mais difundidos é o que aborda a dinâmica das relações entre
universidade-indústria-governo, isto é, o modelo da Hélice Tripla, proposto por
Etzkowitz e Leydesdorff (1998). Para os autores, a interação desses três atores na
geração e difusão tecnológica se repete infinitamente, podendo ser representada por uma
espiral.
Posteriormente, a tradicional tríade formada por universidade-indústria-governo
passou a incluir a sociedade (Hélice Quádrupla) e o meio ambiente (Hélice Quíntupla).
No modelo denominado Hélice Quádrupla, os autores adicionam a sociedade civil, na
perspectiva de que mídia e cultura também devem ser consideradas no processo
(CARAYANNIS; CAMPBELL, 2009). Já no modelo Hélice Quíntupla fica evidente o
impacto da crescente preocupação com aspectos sustentáveis e ecológicos. De modo
transdisciplinar, a quinta hélice indica para a necessidade de equilíbrio no
desenvolvimento da sociedade e da economia para a continuação do progresso da
civilização (CARAYANNIS et al., 2012; CARAYANNIS; RAKHMATULLIN, 2014).
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Dito isso, sedimenta-se a definição de que a transferência de tecnologia é um
processo pelo qual o conhecimento gerado pela universidade é transferido a uma ou
mais empresas, com o objetivo de exploração comercial e de geração de benefícios para
a sociedade (YOUNG, 2006), pois é preciso considerar as universidades como as
grandes produtoras de inovação tecnológica de alta qualidade e confiabilidade que são
(GARNICA, 2007).
Em um exame das políticas institucionais de propriedade intelectual de
universidades e de instituições de pesquisa, Chamas (2003) revela que é possível
encontrar um grau de sofisticação no trato com os direitos de propriedade intelectual e a
importância atribuída à transferência de tecnologia. Como reflexo disso, vemos o
empenho das instituições em promover a criação de startups, spin-offs e o licenciamento
de patentes, em estimular o lado empreendedor de sua equipe e em fomentar formas de
transferência de know-how.
Mas o processo de transferência de tecnologia e, portanto, a participação das
ICTs no processo de inovação, ainda é incipiente no Brasil (CHAMAS, 2003;
GARNICA; TORKOMIAN, 2005; GARNICA 2007; DE CASTRO; DE SOUZA, 2012;
DIAS; PORTO, 2013; ARCHILA, 2015). Para Paiva e Shiki (2017, p. 2), “as
universidades brasileiras, mesmo sendo fonte de inovação, não são organizações aptas a
produzir e comercializar produtos em escala industrial”.
Em síntese, pode-se elencar que, no geral, o baixo nível de confiança ou
credibilidade e a disparidade entre as culturas organizacionais contribuem para a tímida
integração entre as partes (REMER et al., 2009; TOLEDO, 2009; DOS SANTOS, 2009;
CASTRO et al., 2013).
Outro fator a ser considerado na relação entre as universidades e outras entidades,
de modo a aproximar aquelas à lógica do que se entende por mercado ou setor produtivo,
é uma notória dificuldade das universidades: a ausência de expertise nas fases das
atividades de comercialização da tecnologia (DIAS; PORTO, 2013, 2014).
A escassez de recursos humanos de alta qualidade é uma questão que permeia
todo o processo de inovação. Nesse sentido, os NITs – enquanto guardiões da política
de inovação de uma instituição –, carecem de ao menos três tipos de profissionais para
cumprirem sua missão: agentes de propriedade industrial, especialistas em marketing e
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exploração econômica da propriedade intelectual e pessoal de suporte administrativo
(CHAMAS, 2013).
Garnica e Torkomian (2009) assinalam que a gestão de recursos humanos é um
dos desafios para o aperfeiçoamento da transferência de tecnologia no Brasil. Para esses
autores, “devido à escassez desse perfil de profissional e à alta rotatividade dos
colaboradores em caráter de contrato temporário ou estágio”, é preciso fixar pessoal
qualificado nos NITs. De sorte que, a ocorrência de uma integração universidadeempresa, também está atrelada à formação de recursos humanos capazes de responder
às necessidades das instituições e promover os avanços no processo de inovação
(MARTINS; ASSAD, 2008).
É importante ressaltar que no binômio universidade-empresa cada parte possui
objetivos distintos quanto à inovação (FARIA, 2014). Além disso, o termo
“transferência de tecnologia”, ainda tem sido comumente associado à importação de
tecnologia oriunda de países desenvolvidos em detrimento da exportação de tecnologia,
que nacionalmente segue tímida (GARNICA, 2007).
Ocorre que, dada a importância dos ativos intangíveis – em parte atribuído ao
amadurecimento da cultura de proteção de direitos de PI, bem como à expansão do setor
de serviços (DAMODARAN, 2002; SCHMIDT; SANTOS, 2009) – a transferência de
tecnologias representa um papel chave.
Logo, deve-se ter em mente que é por meio do estabelecimento de contratos de
transferência de tecnologia ou conhecimento que se realiza a entrega de benefícios e
soluções à sociedade extramuros ou ao mercado na forma de inovação. Cumpre, então,
distingui-los, em linhas gerais, entre os de licença e os de cessão de direitos de
propriedade intelectual.
De um lado tem-se contratos de licença de direitos, que são aqueles instrumentos
jurídicos que autorizam terceiro a explorar e usufruir de determinados direitos, sem que
haja a transferência da titularidade dos respectivos direitos. Por sua vez, a cessão
necessariamente envolve a transferência da titularidade dos direitos para terceiro. Por
analogia, a cessão equivale ao conceito de compra e venda enquanto a licença tem seu
equivalente no contrato de locação (AREAS; FREY, 2019). Desse modo, tanto licença
quanto cessão de direitos de PI se caracterizam como possibilidades de exploração
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econômica de ativos intangíveis estabelecidos por meio de contrato, cada qual com suas
especificidades.

2.3

Framework
Tendo em vista que o trabalho ora proposto tem como principal objetivo a

elaboração de um framework de metodologias para a determinação do valor econômico
de patentes de titularidade da UFMT, aborda-se nesta seção o que vem a ser um
framework, qual sua finalidade e quais as razões para ser utilizado.
Os frameworks surgiram como proposta para facilitar o desenvolvimento de
softwares e aplicações web, reunindo várias ferramentas em um único local. Por
definição, framework é “uma estrutura serve como guia, esboço ou visão geral de itens
(atividades) interligados para facilitar uma abordagem para alcançar um objetivo
específico” (DAFIKPAKU, 2011, p. 7); é “um conjunto de classes que incorporam um
projeto abstrato para solucionar uma família de problemas relacionados” (JOHNSON;
FOOTE, 1988, v. 1, p. 25). Para Monteiro et al. (2006, p. 395), “um framework
particularmente enfatiza aquelas partes do domínio da aplicação que permanecem
estáveis (que podem ser reutilizadas).”
Para Johnson et al. (1988) e Kunz et al. (2005), um framework é uma abstração
de várias aplicações e soluções para uma família de problemas relacionados ou que
tenham algo razoavelmente grande em comum. Tal abstração une códigos comuns entre
vários projetos de software, provendo diversas funcionalidades genéricas. Desse modo,
é possível reduzir o esforço na programação orientada a objetos.
Sendo assim, propõe-se aqui um framework que consiste em uma estrutura de
planilhas de cálculo que abarca metodologias capazes de orientar os pesquisadores e o
NIT nas ações de valoração de tecnologias inovadoras. Defende-se que a finalidade
deste framework é ser um apoio consistente para a UFMT no processo de transferência
de tecnologia, de modo a contribuir, em especial, como solução para a problemática
relativa à valoração de patentes.
De maneira geral, há vários fatores que justificam as razões para a utilização de
um framework, principalmente no âmbito estratégico de uma cultura orientada à
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transferência de tecnologia. Sua estrutura versátil cobre um vasto espectro de aplicações,
permitindo inclusive seu emprego na avaliação de portfólio de tecnologias patenteadas
para licenciamento (SANTIAGO et al., 2015). Por outro lado, sua utilização pode
facilitar a negociação de tecnologias inovadoras, além de melhorar os resultados dessa
atividade no NIT e elevar o nível de excelência da instituição.

2.4

Avaliação, valoração e valor justo
Consequência desejada da Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), o processo de

transferência de tecnologia – enquanto atividade de gestão de inovação – depende de
valoração tecnológica para que a universidade e seus pesquisadores sejam
adequadamente remunerados pelos esforços e recursos destinados à produção do
conhecimento (CARVALHO et al., 2019).
Por conta dessa dinâmica, faz-se necessário distinguir avaliação e valoração. Esta
seção traçará a linha que diferencia entre ambas e, no próximo tópico 2.5, onde será
detalhada a revisão sistemática de onde foram extraídas as metodologias de valoração
econômica de ativos intangíveis, o assunto será retomado e aprofundado.
Para Rattner (1979, v. 19, p. 79), “avaliação de tecnologia representa um método
de antecipação das repercussões, no meio ambiente natural e social, da aplicação de
uma determinada tecnologia, objetivando a maximização de seus efeitos positivos e a
neutralização dos negativos”. A avaliação de tecnologia, prossegue o autor, é
constituída para “orientar, antecipar, identificar e avaliar os possíveis impactos que
podem advir da introdução e utilização de uma nova tecnologia”. Em outras palavras, a
avaliação de tecnologias é feita em uma etapa anterior à valoração e fornece subsídios
para a valoração de patentes (TUKOFF-GUIMARÃES et al., 2014).
As técnicas de avaliação de tecnologia são utilizadas em diversos segmentos
industriais com o objetivo de auxiliar em decisões estratégicas relacionadas a projetos,
tecnologias, produtos e mercados. Para a realização de avaliação de tecnologia, vista
aqui como uma etapa preliminar de valoração de atribuição de pontuação, isto é, de
valor não monetário ao ativo, podem ser empregadas as sequências de Jones (1971) e
Coates (1974) com, respectivamente, sete e dez passos metodológicos (RATTNER,
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1979), assim como os Níveis de Prontidão Tecnológica, do inglês, Technology
Readiness Levels – TRL (MANKINS, 1995). Optou-se por empregar na construção do
framework objeto desta pesquisa a metodologia TRL (Figura 1) para a fase de avaliação
das patentes, uma vez que por meio dessa escala é possível registrar as etapas do
processo de amadurecimento da tecnologia. Assim, ao fim desse tipo de avaliação,
obtém-se uma avaliação qualitativa da tecnologia, e esse score qualitativo é insumo para
a próxima fase, qual seja, a valoração econômica de referência.

Figura 1 – Níveis de Prontidão de Tecnologia.
Fonte: Adaptação de ilustração do termômetro com a escala TRL. Disponível em
<http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/20080008301.pdf>. Acesso em: 4 jan. 2020.

Nesse caso, conforme Boer (1999), valoração se refere à tarefa de determinar o
valor monetário de um ativo. Tal tarefa, porém, é notadamente complexa e
multidisciplinar, considerando que o valor econômico de uma tecnologia é afetado por
vários fatores não-técnicos, os quais, muitas vezes, se revelam apenas após sua
comercialização e análise em consonância com a volatilidade do mercado (SANTIAGO
et al., 2015).
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Há diversas metodologias de valoração disponíveis capazes de fornecer as bases
para o licenciamento ou comercialização de ativos intangíveis. Embora elas possam
diferir entre si quanto aos critérios e procedimentos, espera-se que o output final seja o
valor da tecnologia expresso em valor monetário.
Damodaran (2007) alerta para o problema do excesso de modelos para a
valoração de ativos. Para o autor, tanto a escolha do modelo de avaliação ou valoração
quanto à compreensão do modelo é fator crucial no processo.
No entanto, atualmente, no âmbito da UFMT, inexistem processo e metodologia
de valoração definidos ou adotados. Este trabalho se dispõe a cobrir especificamente
estas lacunas do processo de transferência do ativo intangível classificado como patente.
Para tanto, faz-se necessário observar que, para se firmar um contrato de
transferência de tecnologia, há de se ter percorrido algumas fases, tais como a
prospecção tecnológica e mercadológica, a valoração da tecnologia e a negociação com
partes interessadas.
Especificamente quanto ao valor das invenções, sublinha-se que apenas ter a
propriedade de, por exemplo, uma patente, não significa rentabilidade. Na realidade, os
direitos sobre ativos de propriedade intelectual são dotados de um potencial de captura
de valor de mercado e competitividade. Para, de fato, criar e extrair o valor de uma
inovação, é preciso observar determinados mecanismos de apropriabilidade, tais como a
existência de mercado para a tecnologia e a estratégia empresarial para sua exploração
(ROSÁRIO; LIMA, 2019). Em face disso, um olhar cuidadoso para informações e
práticas de mercado disponíveis acerca de determinada patente ou segmento tecnológico
pode ser benéfico na hora da negociação, ao invés de se focar apenas em métodos de
valoração que podem indicar uma percepção de valor não pautada na realidade.
Ao se adentrar em negociação de tecnologia, é natural se deparar com o desafio
da definição do valor a ser fixado para o ativo. Afinal, o valor existe a partir do
momento em que a outra parte vislumbra algum benefício em determinado ativo. Surge,
então, a questão do valor justo. Quintella et al. (2019a) lembram que o objetivo final do
processo de negociação é a definição de um valor de referência capaz de captar o
chamado valor justo, onde todas as partes envolvidas obtêm o melhor resultado possível.
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Valor justo, entretanto, não significa um valor monetário direto. É possível que
este seja representado por um percentual de royalties decorrente da exploração
econômica de um produto que venha a incorporar a tecnologia em negociação. Qualquer
vantagem econômica, portanto, dependerá dos interesses das partes que negociam e de
cada tecnologia negociada (QUINTELLA et al., 2019a).
Contabilmente, a mensuração do valor justo também foi objeto de normatização
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) dado pela Norma Brasileira de
Contabilidade NBC TG 46 (R2). Nesta NBC, o valor justo é tratado, no item 9, como “o
preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de
um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de
mensuração” (CFC, 2017b, p. 2). A mensuração, por sua vez, destacada no item 2, é
aquela baseada em mercado e visa estimar o preço pelo qual uma transação de venda ou
transferência de ativos ocorreria (CFC, 2017b, p. 1). Em síntese, o valor justo é o valor
de referência que um comprador considera razoável (SERPA; AVILA, 2004).

2.5

Revisão sistemática
Nesta fase, o trabalho se trata, mormente, de pesquisa exploratória e descritiva

(GIL, 2002), uma vez que, a partir de um planejamento flexível quanto ao escopo das
buscas em base de artigos, esta possui características de descrever o fenômeno/objeto,
de tornar o problema mais explícito por meio da análise das metodologias encontradas e,
por fim, de estabelecer relações entre os autores e as variáveis do processo de gestão da
inovação.
Para Sampaio e Mancini (2007, p.85) “a posição ocupada pela revisão
sistemática na hierarquia da evidência ilustra a sua importância para a clínica e a
pesquisa”; e, segundo Mayerhoff, (2008, p.7), um estudo de prospecção é “ferramenta
básica para a fundamentação nos processos de tomada de decisão em diversos níveis na
sociedade moderna”. Define-se revisão sistemática como uma “investigação focada em
questão bem definida, que visa identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as evidências
relevantes disponíveis” (GALVÃO; PEREIRA, 2014, p.183).
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Assim sendo, realizou-se uma revisão sistemática de metodologias de valoração
de tecnologias, em agosto de 2019, nas bases de artigos Web of Science (Clarivate
Analytics) e Scopus (Elsevier), disponíveis no Portal de Periódicos da CAPES/MEC, e
Google Acadêmico. O fluxograma abaixo apresenta as seis etapas do processo de
revisão sistemática.

1ª etapa

2ª etapa

3ª etapa

4ª etapa

5ª etapa

6ª etapa

• Delimitação das strings de busca

• Delimitação das bases de dados

• Realização das buscas

• Seleção e extração dos resultados

• Avaliação das metodologias de valoração

• Síntese das metodologias de valoração

Figura 2 - Fluxograma do processo de revisão sistemática.
Fonte: Dados da pesquisa (2020)

Utilizaram-se, quanto ao escopo das buscas, estratégias que combinam um
conjunto de palavras-chave em português e inglês pertinentes ao assunto. As palavraschave empregadas remetiam aos campos de título, resumo e palavras-chave dos artigos.
Para ampliar o espectro e aumentar a qualidade das buscas, valeu-se, no caso das
palavras-chaves, da utilização de operador de truncagem “*” e dos operadores
booleanos AND e OR.
Na 1ª etapa, a string de busca para as bases Web of Science (Clarivate Analytics)
e Scopus (Elsevier) ficou, em inglês, assim definida: (“valuing technolog*” OR
“technolog* valuation” OR “valu* technolog*” AND method*), onde se privilegia o
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radical “value” no sentido lexical de “preço”, “valor”, “valor monetário” e “valor
econômico” (PARK; PARK, 2004) a fim de contemplar os objetivos deste trabalho.
Cumpre destacar que a terminologia “technology assessment”, traduzida como
“avaliação de tecnologia”, não será empregada na pesquisa, pois, por definição,
“technology assessment” é um conceito que explora a relação entre a ciência, tecnologia,
sociedade, ética e legalidade. Para Banta (2009), “technology assessment” é um campo
muito amplo em que o termo é tratado como uma forma de política de pesquisa em que
se examinam as consequências, de curto e longo prazo, da aplicação de determinada
tecnologia.
Em português, por sua vez, definiu-se a seguinte string de busca para a base
Google Acadêmico: (“metodologia” AND “valoração de tecnologia” OR “valoração de
patentes” OR “valoração de ativos intangíveis”).
Em se tratando da seleção e extração dos resultados, isto é, a 4ª etapa do
processo de revisão sistemática, foram adotados critérios de inclusão e de exclusão.
Como inclusão, foram selecionados os resultados que apresentaram metodologias
contábeis e econométricos e práticas de valoração de tecnologias e ativos intangíveis,
tomando como base a análise dos seguintes campos: título, resumo e palavras-chave. O
critério de exclusão, por sua vez, recaiu sobre os artigos cujo enfoque não contemplava
o objeto deste trabalho, como por exemplo a valoração de empreendimentos e os
estudos de avaliação e viabilidade econômica que não apresentam metodologias e/ou
métodos de valoração.

2.6

Metodologias de valoração econômica
A partir da revisão sistemática, analisou-se os resultados da pesquisa

considerando os dados extraídos a partir da definição do escopo das buscas. Para as
buscas nas bases Web of Science (Clarivate Analytics) e Scopus (Elsevier) foram
encontrados 231 e 319 documentos, respectivamente. Desse total, foram retornados um
total de 152 (ou 65,80%) artigos na Web of Science e 200 (ou 62,7%) artigos na base
Scopus. A busca no Google Acadêmico retornou 120 resultados. Assim, de posse dessa
base de dados, foi possível realizar o tratamento das informações relevantes para a
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pesquisa ora proposta, avaliando e selecionando trabalhos que descreviam métodos
contábeis e econométricos de valoração (5ª etapa), conforme apresentado no Quadro 1.
Quadro 1: Resultados da revisão sistemática.
Base
String
Resultados
(“valuing technolog*”
Número de artigos encontrados 152
OR “technolog*
Total de resumos analisados 152
Web of
valuation” OR “valu*
Artigos selecionados para leitura completa 71
Science
technolog*” AND
Artigos excluídos após leitura completa 19
method*)
Total de artigos selecionados e analisados 52
(“valuing technolog*”
Número de artigos encontrados 200
OR “technolog*
Total de resumos analisados 200
Artigos selecionados para leitura completa 53
Scopus valuation” OR “valu*
technolog*” AND
Artigos excluídos após leitura completa 15
method*)
Total de artigos selecionados e analisados 38
(“metodologia” AND
Número de artigos encontrados 120
“valoração de
Total de resumos analisados 120
Artigos selecionados para leitura completa 66
Google tecnologia” OR
Artigos excluídos após leitura completa 21
Scholar “valoração de patentes”
OR “valoração de
Total de artigos selecionados e analisados 45
ativos intangíveis”).
Fonte: Dados da pesquisa (2020)

A análise da pesquisa apontou que não existe método universal aplicável a todas
tecnologias e mercados (PARK; PARK, 2004). Todas as metodologias têm suas
vantagens e desvantagens e nenhuma é apropriada a todos os casos. De modo que a
escolha do método de valoração passa por critérios de disponibilidade de informação
mercadológica, maturidade da tecnologia, forma de transferência de tecnologia (cessão
ou licenciamento) e, finalmente, a importância financeira e estratégica da negociação
(SANTOS; SANTIAGO, 2008a).
Quanto aos motivos para se valorar uma tecnologia, há consenso entre os autores
Santos e Santiago (2008b) e Souza (2009), que apresentam os seguintes fundamentos: I)
a comercialização e licenciamento de tecnologias; II) a análise de riscos em
investimentos de P&D; e III) a priorização de projetos de P&D.
De maneira geral, o estado da técnica dos métodos de valoração que buscam
calcular o valor monetário de um determinado ativo intangível está baseado em três
principais abordagens: custo, mercado e renda (PARR; SMITH, 1994; PITKETHLY,
1997; PARK; PARK, 2004; SANTOS; SANTIAGO, 2008b; TUKOFF-GUIMARÃES
et al., 2014; QUINTELLA et al., 2019b); sendo tais métodos aplicáveis em razão do
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estágio de desenvolvimento de uma tecnologia ou do setor industrial de aplicação de
uma tecnologia.
As abordagens de valoração pelo custo se baseiam nos dispêndios efetuados para
a concepção da tecnologia ou no cálculo do valor que seria investido para desenvolver
um ativo semelhante internamente ou adquiri-lo externamente. Utiliza-se, para tal,
métodos contábeis, valoração do custo de substituição ou reprodução da propriedade
intelectual e sunk cost (custos irrecuperáveis).
As abordagens de valoração pelo mercado valoram ativos com base nos preços
de ativos comparáveis já disponíveis no mercado. Aqui, podem ser utilizados métodos
que observam as taxas de royalties da tecnologia conforme sua aplicação na indústria,
que atribuem o valor de mercado ao patrimônio ou que comparam o preço com o
EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization).
As abordagens de valoração ativos pela renda consistem em calcular o potencial
futuro de geração de renda a partir da exploração comercial de um direito de
propriedade intelectual. Os métodos mais utilizados são: fluxo de caixa projetado, fluxo
de caixa descontado (tempo, incerteza e flexibilidade), precificação de opções (modelo
binomial, modelo de Black Scholes: opções financeiras e opções reais).
Nesse ponto, cumpre destacar que os resultados do trabalho de revisão descritos
nesta seção foram apresentados na forma oral, durante o IX ProspeCT&I 2019 –
Congresso Internacional do PROFNIT, tendo em vista a submissão e aceitação do artigo
intitulado “Prospecção de metodologias de valoração de tecnologia aplicadas a ativos
intangíveis”.
Isso posto, cumpre-se a 6ª etapa do processo de revisão sistemática, ou seja, a
síntese das metodologias de valoração. Assim, e a despeito da existência de uma série
de outras metodologias à disposição, elencamos a seguir as 10 (dez) metodologias
existentes que serão ponderadas neste trabalho: regra dos 25%; padrões industriais ou
royalties ranges; valoração por custos; valoração por múltiplos; aportes financeiros;
lucro excedente ou excess earnings; Fluxo de Caixa Descontado ou FCD; Teoria das
Opções Reais ou TOR; Método Pita; Método Expedito IPT.
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2.6.1 Regra dos 25%
De acordo com Parr (2007), a regra dos 25% foi desenvolvida por Robert
Goldscheider. Historicamente, essa regra fornece uma orientação para como as partes
devem considerar o rateio dos benefícios oriundos de ativos intangíveis.
Nessa metodologia, o licenciado paga uma taxa de royalty equivalente a 25% dos
lucros estimados para o produto que incorpora ativo de propriedade intelectual em
negociação e assume-se que 75% dos ganhos gerados pela tecnologia pertencem ao
licenciado. A regra tem sido usada principalmente na avaliação de patentes, mas tem
sido útil em direitos autorais, marcas comerciais, segredos comerciais e contextos de
know-how. Os críticos apontam que se trata de uma “ferramenta bruta” e a fixação do
percentual, ainda que facilite ou norteie uma negociação, é tido como “arbitrário”.

2.6.2 Padrões industriais (royalties ranges)
Para Parr (1995), um autor clássico sobre padrões industriais de royalties, todas
as licenças de tecnologia são diferentes. Mesmo a mesma tecnologia pode ter
expectativas diferentes, dependendo de como será usada e das circunstâncias específicas
das estratégias de exploração. Apesar disso, em seu estudo envolvendo transferências de
tecnologias das áreas de telecomunicação, computadores e semicondutores, identificouse que a taxa de royalty registrada com mais frequência foi de 5%, encontrada em 16
das 95 licenças.
Seu método de utilização de royalty rates se baseia no setor de aplicação da
tecnologia e tem sido muito utilizado por técnicos da área de transferência de
tecnologias (PARR; SMITH, 1994; DIAS; PORTO, 2013, 2014). Em outra publicação,
Parr (2007) descreve uma série de taxas de royalties praticadas conforme o setor para o
qual a tecnologia foi licenciada. Assim sendo, os padrões industriais nada mais são que
as referências de mercado, podendo incluir padrões por setor, negociações comparáveis
ou rankings e ratings.
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2.6.3 Valoração por custos
Essa metodologia de valoração leva em consideração os custos de
desenvolvimento da tecnologia (PITKETHLY, 1997; SANTOS; SANTIAGO, 2008b).
Busca-se apurar os valores já desembolsados com o desenvolvimento e usar esse custo
total investido como o valor da tecnologia, tais como: horas de trabalho, materiais, hora
e depreciação de equipamentos.
Trata-se de uma metodologia relativamente simples de ser aplicada, mas que
possui uma grande limitação expressa pelo jargão: “custos passados não são garantias
de ganhos futuros”.

2.6.4 Valoração por múltiplos
Para Santos e Santiago (2008b), essa valoração parte do pressuposto de que é
possível determinar o valor de uma tecnologia baseando-se no desempenho de
tecnologias semelhantes. A metodologia tem como principal vantagem a praticidade e a
rapidez para se chegar a uma estimativa de valor. Porém, a depender da tecnologia que
será valorada, é possível que não haja referência disponível para ser utilizado como
benchmark, ainda mais se tratando de tecnologia inovadora.
O cálculo é realizado a partir da multiplicação de um número, o chamado
múltiplo, pelo indicador (e.g., EBITDA ou EBIT) referente ao ativo avaliado (e.g., uma
patente ou um produto). O valor obtido dessa multiplicação é o valor do ativo.

2.6.5 Aportes financeiros
Essa abordagem, de acordo com Santos e Santiago (2008b), considera não só os
benefícios esperados pelo projeto, mas as participações das partes no projeto de P&D
para o cálculo do valor justo de royalties a ser pago.
Pode gerar bons resultados em contextos de acordos de desenvolvimento
conjunto em que duas ou mais organizações se unem para viabilizar o processo de P&D
e a inserção da tecnologia no mercado.
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2.6.6 Lucro excedente (excess earnings)
Na metodologia de lucro excedente ou excess earnings (CHANEY; LEWIS,
1995), tem-se que para uma dada taxa de retorno esperada para o licenciado é calculado
um valor de royalties que zere o fluxo de caixa previsto com a utilização da tecnologia
licenciada.
Conforme Santos e Santiago (2008b), esta abordagem utiliza o conceito de Fluxo
de Caixa Descontado para medir os ganhos gerados pela tecnologia para o licenciado,
mas a diferença está no fato de que a negociação, nesse caso, é baseada na taxa de
desconto utilizada no fluxo de caixa descontado.
As partes, inicialmente, definem a taxa de desconto justa para o licenciado. A
partir daí, calcula-se o valor do projeto. Se o valor for positivo, as partes calculam o
valor de pagamento de royalties que traria o valor presente do projeto do licenciado a
zero. “Isso significa que o licenciado teria a taxa de desconto desejada no projeto (a TIR
– Taxa Interna de Retorno – do projeto seria aquela predefinida pelo licenciado) e o
licenciante ficaria com o lucro excedente” (SANTOS; SANTIAGO, 2008b).
Entretanto, essa abordagem depende de transparência no processo de negociação,
razão pela qual pode ser algo difícil de se construir na relação entre licenciante e
licenciado. Além disso, os autores dizem que a negociação da taxa de desconto justa
pode se tornar tão desafiadora quanto a negociação dos royalties em si.

2.6.7 Fluxo de Caixa Descontado – FCD
A valoração por meio do FCD fundamenta-se no valor do dinheiro no tempo.
Assim, o modelo pode ser facilmente descrito pela equação (1):

Em que, n é a vida útil do ativo; CFt é o fluxo de caixa projetado para o período t;
e r é a taxa de desconto refletindo o custo de oportunidade e os riscos inerentes ao ativo.
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O modelo de Fluxo de Caixa Descontado ou FCD (BLACK; SCHOLES, 1973;
PITKETHLY, 1997; SANTOS; SANTIAGO, 2008b) apresenta a vantagem de
considerar o potencial de geração de caixa e os riscos relacionados ao ativo.
O FCD ganha destaque por ser de fácil aplicação, sendo necessário apenas os
parâmetros para a construção do fluxo de caixa, mas o método apresenta limitação para
a valoração de patentes devido à imprevisibilidade de seu fluxo de caixa (CARVALHO
et al., 2019).

2.6.8 Teoria das Opções Reais – TOR
A Teoria das Opções Reais ou TOR (MCGRATH; NERKAR, 2004; SANTOS;
SANTIAGO, 2008b; CARVALHO et al., 2019) chama a atenção para o caráter
dinâmico das opções reais, sendo essa mais uma motivação para os resultados mais
realistas desse modelo. As opções reais descrevem a presença das flexibilidades nos
projetos de investimento e o considera como um conjunto de opções reais que impacta
em um ativo também real.
A metodologia apresenta como dificuldade a complexidade para a construção do
fluxo de caixa, obstáculo esse também presente no FCD, além da dificuldade para a
descrição das opções que poderiam surgir durante a implantação do projeto e da elevada
complexidade matemática de sua aplicação. A TOR também possui limitações como o
fato do modelo não incorporar variáveis comportamentais e temporais (CARVALHO et
al., 2019).
O valor presente gerado através das opções reais pode ser descrito de maneira
simplificada pela equação (2):
𝑉(𝑡) = 𝑉𝑃𝐿(𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙) + 𝑉𝑃𝐿(𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒)
Em que, V(t) é o valor da tecnologia sob a ótica do modelo das opções reais;
VPL (tradicional) é o valor presente calculado pelo FCD; e VPL (flexibilidade) é o
valor presente do fluxo de caixa das opções presentes no projeto.
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2.6.9 Método Pita
O método alternativo de valoração de Pita (2010) é utilizado pelo NIT da
Universidade Federal de São João del Rei – UFSJ. De acordo com Paiva e Shiki (2017),
para que os processos de transferências de tecnologia fossem facilitados, Pita (2010)
desenvolveu uma metodologia “focando as características de proteção de patentes, o
nível de desenvolvimento tecnológico e variáveis econômicas”. A vantagem dessa
metodologia é sua simplicidade e economicidade para gerar valor de referência que
auxiliará na decisão de transferência de tecnologia.
O referido método de cálculo do valor dos ativos intangíveis é representado na
equação (3):
Vi,t = (Ctotal X (Pmargem + Pvolume + Pinvestimento + Plegal) X (1 - dt))
Onde: Vi,t = valor da patente i no ano t; Ctotal = custo total de manutenção das
patentes em todos os países (custo mínimo); Pmargem = prêmio no critério margem de
contribuição; Pvolume = prêmio no critério volume; Pinvestimento = prêmio no critério
investimento em ativos de produção; Plegal = prêmio adicional por concessão no país;
dt = taxa de depreciação (0,05 a.a.).

2.6.10 Método Expedito IPT
O Método Expedito IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
Paulo), cuja abordagem se dá pela renda, utiliza diferentes metodologias dependendo do
estágio de desenvolvimento de tecnologias e do setor de aplicação e é executado
somente quando existe parceiro comercial definido para a exploração da tecnologia. Foi
criado para apoio às negociações de licenciamento de patentes e transferência de
tecnologias no contexto Embrapii e leva em consideração o faturamento bruto ou
líquido anual do parceiro, a taxa de crescimento anual da organização, a participação da
tecnologia no faturamento, o período (em anos) estimado de crescimento da tecnologia
nesse faturamento, o prazo para inserção da tecnologia no mercado, os impostos
(quando aplicáveis) e a taxa de retração da tecnologia no faturamento da empresa.
Todas as variáveis são consideradas em função da probabilidade de ocorrência de três
cenários: o pessimista, o esperado e o otimista (TUKOFF-GUIMARÃES et al., 2014).

28

Verifica-se, como pontos fortes, o ajuste de curvas de participação da tecnologia
no faturamento da empresa e o ajuste do time to market. Um dos pontos fracos é que
algumas variáveis são de difícil estimativa, como estimar a participação da tecnologia
no faturamento da empresa.
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3.
3.1

MATERIAIS E MÉTODOS
Elaboração do framework de valoração
Este tópico apresenta os materiais e métodos empregados com o objetivo de

disponibilizar um framework para atribuir valor de referência às patentes da UFMT.
O framework proposto foi estruturado em planilhas de cálculo que abarcam cinco
metodologias de valoração de tecnologia vistas no capítulo. A escolha foi realizada de
modo a contemplar as três principais abordagens de valoração, quais sejam, custo,
mercado e renda, conforme Quadro 2.
Quadro 2: Metodologias de valoração por abordagem.
Abordagem
Custo

Mercado
Renda

Descrição
Metodologia
O valor é calculado pelo montante Valoração por custos.
gasto para obtenção da solução
tecnológica.
O valor é calculado em comparação a Valoração por múltiplos;
tecnologias similares no mercado.
Padrões industriais.
O valor é calculado pela estimativa de Regra dos 25%;
lucro com a transferência da Fluxo de Caixa Descontado.
tecnologia.

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

Na planilha de valoração por custos, foram empregados métodos de cálculos para
gastos com a) infraestrutura (considerando o percentual aplicável da Unidade Padrão
Fiscal em Mato Grosso, previsto na Resolução CD nº 08/2010, que dispõe sobre os
preços para cobrança pelo uso dos espaços físicos na UFMT, e o período de utilização
da infraestrutura da universidade); b) equipamentos (valor do custo hora-máquina
considerando depreciação do equipamento); c) material de consumo (quantidade
utilizada e valores gastos com aquisição); d) pesquisadores (remuneração por hora e
quantidade de horas investidas no projeto); e e) outras despesas (tais como despesas
com INPI). Além disso, é possível calcular o percentual de participação por instituição
envolvida de acordo com o custo total do invento a fim de ser comparado com o
percentual definido contratualmente sobre co-titularidade da patente.
A tabela para valoração por múltiplos reproduz o funcionamento da metodologia,
cujo cálculo se dá pelo produto do valor de ativo de referência e do indicador referente
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ao segmento tecnológico, de acordo com tabela de Damodaran (2016), ou, quando
possível, do chamado EBITDA (Lucros antes de Juros, Impostos, Depreciação e
Amortização) calculado por meio das informações disponíveis na Demonstração do
Resultado do Exercício – DRE, conforme visto na Figura 3.

Figura 3 – Valoração por múltiplos de mercado.
Fonte: Dado da pesquisa (2020)

Para os padrões industriais (royalties ranges) elaborou-se uma planilha com um
campo para inserção de percentual a ser praticado, que pode ser definido com auxílio de
uma tabela de padrões (mínimo, mediana, máximo) por setor tecnológico elaborada por
Parr (2007). Na mesma planilha, há ainda outra menção a Parr (1995), que identificou
que a taxa de royalty registrada com mais frequência é de 5%, conforme Figura 4.
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Figura 4 – Padrões industriais.
Fonte: Dados da pesquisa (2020)

A metodologia chamada de regra dos 25% – que consiste basicamente no
pagamento pelo licenciado ao licenciante de uma taxa de royalty equivalente a 25% dos
lucros estimados sobre o ativo em negociação, assumindo, portanto, que os 75% dos
ganhos gerados pela tecnologia pertencem ao licenciado – foi inserida no framework de
modo a permitir o cálculo de lucro estimado por cinco anos efetuado de dois modos:
tanto sobre o valor unitário do produto, serviço ou processo que incorpora o ativo em
negociação, quanto sobre o lucro líquido ou bruto do produto, serviço ou processo ao
ano, conforme Figura 5.

Figura 5 – Regra dos 25%.
Fonte: Dados da pesquisa (2020)
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Para o Fluxo de Caixa Descontado – FCD foi elaborado uma planilha contendo
campos para serem inseridos o fluxo de caixa em cinco anos, bem como o valor do
investimento inicial, conforme Figura 6. Outro campo disponível para entrada de dados
é o da Taxa Mínima de Atratividade – TMA, ao ano. A partir da inserção desses dados,
o framework retorna a) o fluxo de caixa acumulado; b) o fluxo de caixa descontado
(valor presente); c) o fluxo de caixa descontado (valor presente acumulado); d) o Valor
Presente Líquido – VPL, que é o valor no presente do benefício que a invenção
produzirá no futuro; e) a Taxa Interna de Retorno – TIR, informando se a negociação é
viável (maior que TMA) ou inviável (menor que TMA); f) o Índice de Lucratividade –
IL, que é o retorno de capital a cada R$ 1,00 investido inicialmente; e g) os paybacks
simples e descontado, que são os prazos de retorno do investimento inicial.

Figura 6 – Fluxo de Caixa Descontado – FCD.
Fonte: Dados da pesquisa (2020)

Tem-se, assim, que a cada metodologia de cálculo do valor monetário de
referência de ativo intangível foi atribuído uma planilha configurada para si e, de acordo
com a especificação metodológica, permite-se a entrada de valores ou informações, que,
ao fim do processo de utilização do framework, são agrupadas em um relatório de
valoração geral, onde são reunidos todos os resultados.
Ressalta-se, por fim, que a elaboração do referido framework foi um produto
totalmente desenvolvido durante a Oficina Profissional do PROFNIT, realizada no setor
Escritório de Inovação Tecnológica – EIT da Universidade Federal de Mato Grosso –
UFMT, entre outubro e dezembro de 2019.
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3.2

Identificação do processo de transferência de tecnologia
Na UFMT, o início do uso da metodologia de gestão de processos se deu por

meio da criação do Escritório de Projetos e Processos – EPP em 2016. Esta unidade tem
como objetivo auxiliar na gestão de processos e maximizar os resultados positivos nos
projetos da instituição. Desta forma, adotou-se como prática dentro da UFMT as
atividades de mapeamento gradual de todos os seus processos existentes, bem como a
identificação dos processos que deveriam existir.
Seguindo a prática adotada pelo EPP, utilizou-se, para a identificação e criação
do processo de transferência de tecnologia, o software Bizagi Process Modeler de
Notação de Modelagem de Processos de Negócio (BPMN, na sigla em inglês). O Object
Management Group, ou OMG, define a BPMN como uma notação gráfica que descreve
a lógica dos passos de um processo de negócio, especialmente concebida para coordenar
a sequência de processos e mensagens que existem entre os participantes em diferentes
atividades (OMG, 2011). Assim sendo, empregou-se a referida metodologia, amparada
pelo BPM CBOK, na construção da representação visual do processo de transferência
de tecnologia na UFMT, notadamente as tecnologias patenteadas.
Ressalta-se que a modelagem do referido mapeamento foi um produto totalmente
desenvolvido durante a Oficina Profissional do PROFNIT, realizada no setor Escritório
de Inovação Tecnológica – EIT da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT,
entre outubro e dezembro de 2019.
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4.
4.1

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Framework de valoração de ativos intangíveis
Nesta seção, descreve-se as aplicações práticas do framework de valoração de

tecnologias desenvolvido neste trabalho, elaborado para ser uma ferramenta de
atribuição de valor econômico de referência às patentes depositadas pela UFMT. Por
essa razão, foram valoradas três patentes do portfólio da instituição.
Na versão da ferramenta ora examinada, foram empregadas as seguintes
metodologias de valoração: regra dos 25%, padrões industriais (royalties ranges),
valoração por custos, valoração por múltiplos e Fluxo de Caixa Descontado – FCD.

1ª fase
• Coleta de informações sobre ativo

2ª fase
• Avaliação do nível de maturidade

3ª fase
• Valoração por meio de metodologia(s) mais
adequada(s)

4ª fase
• Relatório de resultados

Figura 7 – Fluxograma simplificado das fases de utilização do framework.
Fonte: Dados da pesquisa (2020)

Quanto à utilização do framework, tem-se uma divisão por 4 (quatro) fases,
conforme Figura 7. Na primeira, coleta-se informações a respeito da patente (título,
número e data de depósito). Na segunda, procede-se à avaliação do nível de maturidade
por meio do TRL. Na terceira fase, seleciona-se a metodologia de valoração mais
adequada dado o grau de maturidade da tecnologia. Na quarta e última fase, os dados
são consolidados e apresentados em um relatório de resultados.
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Cumpre destacar que a utilização e a inserção de dados no framework ora
descrita foi realizada por servidor do NIT da UFMT acompanhado por pesquisador
responsável pela patente. Verificou-se que a atuação em separado destas partes no
processo de valoração com emprego do framework torna a atividade menos exitosa e
mais prolongada devido ao domínio em distintas áreas de conhecimento.
De modo a garantir verificabilidade ao processo de valoração, bem como uma
descrição clara dos critérios de valoração para que o mesmo seja rastreável e terceiros
possam eventualmente compreender, as três aplicações do framework que geraram
valorações econômicas de referência foram desenvolvidas em casos concretos, isto é,
em patentes que despertam real interesse no mercado, já podendo ser negociadas.
Quanto à política de inovação instituída na UFMT, é preciso esclarecer que de
acordo com a Resolução CD nº 17 de 2016, que dispõe sobre medidas de incentivo à
inovação e à pesquisa científica e tecnológica para o ambiente produtivo e a proteção da
propriedade intelectual, no âmbito da Universidade Federal de Mato Grosso, e a
Resolução CD nº 13 de 2018, que dispõe sobre a aprovação do Regimento Interno do
Escritório de Inovação Tecnológica – EIT, é permitida a exploração econômica direta
ou indireta dos ativos intangíveis, seja por meio de contrato de transferência de
tecnologia, por meio de licença ou de cessão de direito de propriedade intelectual, não
havendo, para tanto, uma política fixa de valoração.
Em função disso, e a partir dos resultados de valoração de referência aqui obtidos,
verificou-se que é possível segmentar a utilização do framework. Assim sendo, sugerese a aplicação das metodologias por custo e FCD, pois estariam mais adequadas para
casos de cessão de ativo; e das metodologias de valoração por múltiplos, padrões
industriais e regra dos 25% para os casos de licenciamento de tecnologia.
Outro ponto observado durante as aplicações do framework diz respeito a
adequação de certas metodologias de valoração em nível de maturidade da tecnologia.
Verificou-se, com apenas três de aplicações do framework, que tecnologias com nível
de TRL 1 a 3 (pesquisa) e TRL 4 a 6 (desenvolvimento), são passíveis de não atender
aos critérios de metodologias que requerem fluxo de caixa, no caso do framework, a
regra dos 25% e o FCD. Isso ocorre porque alguns dados só surgem conforme a
maturidade da tecnologia avançada para o TRL 7 e 8 (produção) e o TRL 9 (inovação),
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que é quando a invenção entra em fase de escala real, se aproximando da entrada no
mercado e se tornando disponível para o consumidor.

4.1.1 Aplicação I
A primeira aplicação do framework refere-se a uma patente na área química
depositada em 2019 pelo NIT da UFMT, cujo projeto foi totalmente desenvolvido
dentro da instituição. Trata-se de uma patente de invenção que reivindica um processo e
seu uso. Considerando que o pedido de patente ainda está sob o sigilo de 18 (dezoito)
meses, conforme artigo 30 da Lei de PI (BRASIL, 1996), optou-se por não divulgar
todas as informações referente ao invento.
Na segunda fase de utilização do framework, foi realizada a avaliação do nível de
prontidão tecnológica por meio da metodologia TRL, resultando no nível 5, considerado
médio. Nesse nível, a tecnologia está em fase de desenvolvimento e teste de modelo ou
protótipo operando em ambiente pretendido. Os riscos oriundos do desconhecimento
relacionado à tecnologia começam a diminuir (QUINTELLA et al., 2019c), o que, além
de agregar valor ao ativo, também pode facilitar as transições para os próximos níveis
de maturidade.
A fase seguinte foi a de valoração por meio das metodologias disponibilizadas
no framework, em março de 2020. Nesse sentido, cabe destacar que as abordagens por
renda (regra dos 25% e o FCD) não foram utilizadas por conta da ausência de dados
para projeção de vendas, lucros e fluxos de caixa para a referida tecnologia devido ao
atual nível de maturidade da tecnologia. Outro fator que contribui para isso é o de que a
estrutura atual do NIT da UFMT, quando da elaboração desta pesquisa, não conta com
pessoal capacitado para análise mercadológica e de inteligência de mercado, sendo
incapaz de projetar e alimentar – com mais assertividade que subjetividade – os fluxos
de caixa. Portanto, informações empregadas em metodologias de valoração econômica
que se valem de fluxos de caixa não expressariam a realidade da valoração.
Os resultados finais com as demais metodologias, isto é, padrões industriais,
valoração por custos e por múltiplos, obtidos ao fim do processo de valoração na
Aplicação I, são apresentados resumidamente na Tabela 1, enquanto no Apêndice A

37

estão reunidas as tabelas completas contendo os valores e as informações utilizadas no
cálculo em cada uma dessas metodologias.
Tabela 1: Valores econômicos de referência obtidos com Aplicação I.
Maturidade
Metodologia
Resultado
Valoração por custos
R$ 122.131,00
Valoração por
R$ 60
5
múltiplos
Padrões industriais
25%
Fonte: Dados da pesquisa (2020)

O valor econômico obtido por meio da mensuração com custos considerou
despesas com infraestrutura, equipamento, material de consumo, com pesquisadores e
com o INPI. Cabe destacar que a mensuração dos custos, no tocante ao capital
intelectual dos pesquisadores investido tanto nesta aplicação quanto na anterior,
corrobora Quintella et al. (2019b), uma vez que os custos com remuneração por hora de
pesquisa foram bastante elevados se comparados aos computados como custo de
equipamentos e materiais.
Para a valoração por múltiplos foram selecionados quatro ativos de referência,
conforme detalhado no Apêndice A. O percentual de 15% empregado no cálculo advém
de aproximação da margem EBITDA para o segmento da tecnologia (DAMORADAN,
2016).
O percentual de 25% obtido nos padrões industriais refere-se ao percentual
máximo praticado para o segmento tecnológico de produtos químicos (PARR, 2007),
uma vez que a tecnologia é considerada promissora em seu setor. Além dos royalties, é
possível estabelecer um pagamento de valor de acesso à tecnologia, que pode ser prévia
e arbitrariamente estipulado pela instituição em conjunto com os pesquisadores por
meio de um instrumento jurídico.

4.1.2 Aplicação II
Na sequência, realizou-se a segunda aplicação do framework de valoração
econômica em mais uma patente do portfólio da UFMT. A tecnologia ora em comento
se refere a uma inovação na área de farmácia e biotecnologia depositada em 2019 pelo
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EIT. Este projeto foi desenvolvido dentro da instituição, mas contou com a participação
da outra IFES, razão pela qual há co-titularidade. Trata-se de uma patente de invenção
que reivindica uma composição e seu uso. Considerando que o pedido de patente ainda
está sob o sigilo de 18 (dezoito) meses, conforme artigo 30 da Lei de PI (BRASIL,
1996), optou-se por não divulgar todas as informações referente ao invento.
Na segunda fase de utilização do framework, foi realizado a avaliação do nível
de prontidão tecnológica por meio da metodologia TRL, resultando no nível 6,
considerado médio. Nesse nível, a tecnologia está em fase de desenvolvimento e
validação final do invento antes de ir para a produção em escala real. Isso significa que
a patente já possui valor agregado em função da redução de riscos tecnológicos
(QUINTELLA et al., 2019c).
A fase seguinte foi a de valoração por meio das metodologias disponibilizadas
no framework. Assim como na aplicação anterior, e pelos mesmos motivos já relatados,
as abordagens por renda (regra dos 25% e o FCD) não foram utilizadas. Essa fase foi
realizada em abril de 2020.
Os resultados finais com as demais metodologias, isto é, padrões industriais,
valoração por custos e por múltiplos, obtidos ao fim do processo de valoração na
Aplicação II, são apresentados resumidamente na Tabela 2, enquanto no Apêndice B
estão reunidas as tabelas completas contendo os valores e as informações utilizadas no
cálculo em cada uma dessas metodologias.
Tabela 2: Valores econômicos de referência obtidos com Aplicação II.
Maturidade
Metodologia
Resultado
Valoração por custos
R$ 71.300,00
Valoração por
R$ 178,00
6
múltiplos
Padrões industriais
20%
Fonte: Dados da pesquisa (2020)

O valor econômico obtido por meio da mensuração com custos considerou
despesas com equipamento, material de consumo, com pesquisadores e com o INPI.
Assim sendo, e considerando a inexistência de uma política fixa de valoração na
instituição para distinguir licenciamentos e cessões, é viável empregar a metodologia de
valoração por custos para tratar especificamente dos casos de cessão, pois esta leva em
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conta o valor relativo ao desenvolvimento do ativo no dia do cálculo da valoração.
Desse modo, este valor pode ser empregado em caso de cessão total do ativo.
Para a valoração por múltiplos foi selecionado apenas um ativo de referência,
pois a patente aqui valorada possui o viés de ineditismo em seu segmento, de modo que
o ativo de referência utilizado é o que mais se aproxima deste invento. Por essa razão,
empregou-se, no cálculo por múltiplo, o percentual de 74%, aproximando-se da margem
EBIT de acordo com a tabela para o segmento da tecnologia (DAMORADAN, 2016).
O percentual de 20% obtido nos padrões industriais refere-se à metade do
percentual máximo praticado para o segmento tecnológico de farmácia e biotecnologia
(PARR, 2007). A decisão de fixação desse percentual recaiu na percepção subjetiva do
mercado por parte do pesquisador.

4.1.3 Aplicação III
A terceira aplicação do framework de valoração econômica foi realizado em uma
patente da UFMT depositada em 2019 e que pertence ao segmento de produtos da saúde.
O projeto foi desenvolvido totalmente dentro da instituição. Trata-se de uma patente de
modelo de utilidade que reivindica o incremento e melhoria funcional efetuados em
equipamento de uso na área da saúde. Considerando que o pedido de patente ainda está
sob o sigilo de 18 (dezoito) meses, conforme artigo 30 da Lei de PI (BRASIL, 1996),
optou-se por não divulgar todas as informações referente ao invento.
Na segunda fase de utilização do framework, foi realizado a avaliação do nível de
prontidão tecnológica por meio da metodologia TRL, resultando no nível 3, considerado
baixo. Nesse nível, a tecnologia está na última fase da pesquisa, onde os custos de
desenvolvimento são relativamente baixos. Em função da imaturidade da tecnologia, os
riscos inerentes ainda são altos (QUINTELLA et al., 2019c).
A fase seguinte foi a de valoração por meio das metodologias disponibilizadas
no framework e ocorreu em fevereiro de 2020. Assim como nas aplicações anteriores, e
pelos mesmos motivos já relatados, as abordagens por renda (regra dos 25% e o FCD)
não foram utilizadas.

40

Os resultados finais com as demais metodologias, isto é, padrões industriais,
valoração por custos e por múltiplos, obtidos ao fim do processo de valoração na
Aplicação III, são apresentados resumidamente na Tabela 3, enquanto no Apêndice C
estão reunidas as tabelas completas contendo os valores e as informações utilizadas no
cálculo em cada uma dessas metodologias.
Tabela 3: Valores econômicos de referência obtidos com Aplicação III.
Maturidade
Metodologia
Resultado
Valoração por custos
R$ 11.225,28
Valoração por
R$ 8,14
3
múltiplos
Padrões industriais
5%
Fonte: Dados da pesquisa (2020)

O valor econômico obtido por meio da mensuração com custos considerou
despesas com infraestrutura, com pesquisadores e com taxas junto ao INPI. Assim
sendo, e considerando a inexistência de uma política fixa de valoração na instituição
para distinguir licenciamentos e cessões, é viável empregar a metodologia de valoração
por custos para tratar especificamente dos casos de cessão, pois esta leva em conta o
valor relativo ao desenvolvimento do ativo no dia do cálculo da valoração. Desse modo,
este valor pode ser empregado em caso de cessão total do ativo.
Para a valoração por múltiplos foram prospectados cinco ativos de referência,
conforme detalhado no Apêndice C. Trata-se de produtos disponíveis no mercado que
se aproximam deste modelo de utilidade. A partir disso, calculou-se a média de preços
praticados. Empregou-se, neste caso, o percentual de 27% de margem EBITDA,
exatamente de acordo com o previsto na tabela para este segmento de tecnologia
(DAMORADAN, 2016).
Tendo em vista o baixo nível de maturidade e os altos riscos ainda presentes no
invento, optou-se pelo percentual de 5% nos padrões industriais, que se refere à
mediana dos percentuais praticados para o segmento tecnológico de produtos de saúde
(PARR, 2007). Além dos royalties, é possível estabelecer um pagamento de valor de
acesso à tecnologia, que pode ser prévia e arbitrariamente estipulado pela instituição em
conjunto com os pesquisadores por meio de um instrumento jurídico.
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4.2

Mapeamento do processo de transferência de tecnologia
Nesta seção, examina-se a identificação e realização do mapeamento e da

modelagem do processo de transferência de tecnologia na Universidade Federal de
Mato Grosso – UFMT, no qual a valoração de patentes está inserida, conforme
apresentado na Figura 7. O detalhamento das tarefas desenvolvidas no processo e das
partes envolvidas constam no Quadro 3.
Quadro 3: Descrição das tarefas do processo de transferência de tecnologia.
Raia
Ordem
Tarefa
Descrição
Após o depósito da patente junto ao INPI,
o EIT disponibiliza as informações sobre o
Selecionar
invento em seu portfólio tecnológico com
patente do
o intuito de promover transferências de
01
portfólio
tecnologias. Por essa razão, o processo de
tecnológico da
transferência de tecnologia se inicia com a
UFMT
seleção de ativo que já constar neste
portfólio.
Com auxílio do framework objeto deste
trabalho, é realizado a avaliação do nível
de maturidade da invenção após o
Avaliar nível de
depósito. A metodologia de avaliação do
02
maturidade com
nível de maturidade é o TRL que vai de 1 a
framework
9. Se há parte interessada no ativo,
prossegue-se para a tarefa seguinte. Caso
contrário, seleciona-se outro ativo.
Com auxílio do framework objeto deste
trabalho, é realizada a valoração
EIT
econômica da tecnologia para se chegar a
UFMT
Calcular valor
um valor de referência que será empregado
econômico de
na negociação com a parte interessada.
03
referência com
Para o desenvolvimento desta tarefa, há
framework
troca de informações com o inventor da
patente e a efetiva utilização das
metodologias de valoração levantadas na
revisão de literatura.
Nesta tarefa, a proposta de transferência da
Preparar a
tecnologia, utilizando o(s) valor(es)
proposta e enviar gerado(s) com o framework, é formatada
04
para o setor
para ser enviada ao setor produtivo
produtivo
interessado. Há troca de informações com
o inventor da patente nesta tarefa.
O processo administrativo tramita nas
Tramitar
instâncias da UFMT, passando pela
08
instrumento
instância acadêmica do inventor, Prójurídico na UFMT
Reitoria de Planejamento – PROPLAN,
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Setor
produtivo

INPI

09

Assinar
documentos

10

Solicitar
pagamento de
GRU

11

Efetuar registro
ou averbação no
INPI

14

Informar
inventor(es) e
setor produtivo

05

Aguardar
manifestação da
parte

06

Realizar
negociação

07

Preparar
documentos para
formalizar
contrato

12

Realizar exame

Fundação Uniselva e Procuradoria-Geral
Federal – PGF junto à UFMT, dando
oportunidade de manifestação e eventual
saneamento.
Concluída a tramitação na UFMT e
aprovados os documentos pelas instâncias
competentes, procede-se à assinatura do
instrumento jurídico que regulará as
obrigações
das
partes
quanto
à
transferência da tecnologia
Uma vez assinado os documentos, a
UFMT solicita a emissão de GRU junto ao
INPI para providenciar o registro ou a
averbação do contrato de transferência de
tecnologia a fim de gerar efeitos contra
terceiros. O responsável pelo pagamento
da GRU é definido no instrumento
jurídico.
O EIT prepara a documentação necessária
exigida para efetuar o protocolo junto ao
INPI, conforme resoluções internas da
autarquia e manual da Coordenação-Geral
de Contratos de Tecnologia – CGTEC.
Após, o EIT segue acompanhando a
tramitação junto ao INPI.
O EIT informa todos os envolvidos e
encerra-se o processo.
Caso a manifestação seja negativa,
encerra-se o processo. Caso seja positiva,
passa-se à próxima tarefa. Como se trata de
atividade de terceiro, pode ou não haver
prazo estabelecido entre as partes para a
manifestação quanto à proposta.
Após a manifestação de interesse da parte
quanto à proposta enviada, iniciam-se as
negociações acerca do contrato de
transferência do ativo. Caso a negociação
não avance, encerra-se o processo.
A partir da sinalização positiva da
negociação na tarefa anterior, tem início a
preparação interna dos documentos e
criação do processo administrativo para
formalização da transferência, cujas
minutas podem ser fornecidas pelo EIT,
com base em documentos pré-aprovados
pela Advocacia-Geral da União – AGU.
O INPI realiza o exame formal, realizando
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formal

13

Emitir certificado

exigências quando necessário. O EIT tem
60 dias para saná-las, conforme resoluções
internas da autarquia.
Deferido o pedido de registro ou averbação
no INPI, é emitido o certificado.

Fonte: Dados da pesquisa (2020)

Definidas as tarefas, foi elaborado o mapeamento do processo de transferência de
tecnologia, e, para tanto, utilizou-se a metodologia BPMN (Business Proccess Model
and Notation), “que integra um conjunto de tecnologias de informação e comunicação
para relacionar as pessoas e os sistemas dentro das organizações” (FLORES; AMARAL,
2014, p. 325). Desse modo, a partir do mapeamento e gerenciamento dos processos da
instituição é possível descrever os papéis de cada pessoa envolvida em cada tarefa do
processo. A Figura 8 apresenta o mapeamento do processo de transferência de
tecnologia.
Como visto na Figura 8, o pesquisador/inventor participa do processo de
transferência de tecnologia por meio de troca de informações com o EIT quando da
realização das tarefas de cálculo do valor econômico de referência da patente,
preparação da proposta e envio ao setor produtivo, bem como na tramitação dos
documentos na UFMT.
Por sua vez, o papel do EIT no processo de transferência de tecnologia é
intermediar e conectar as partes com interesses comuns (inventor e empreendedor, por
exemplo). Além disso, o NIT da UFMT desempenha o papel de agente fomentador da
transformação de pesquisas e invenções em empreendimentos nascidos a partir de suas
próprias tecnologias inovadoras. Assim sendo, é a partir do estabelecimento dessas
conexões que a invenção oriunda da criação de intelecto humano, isto é, o
conhecimento tecnológico oriundo da UFMT, flui, por meio da transferência de seus
ativos intangíveis, até o mercado.

44

Figura 8 – Processo de transferência de tecnologia.
Fonte: Dados da pesquisa (2020)
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A raia do setor produtivo prevê essencialmente as tarefas de negociação e de
preparação de documentos para se firmar um contrato de transferência de tecnologia.
Nesse momento do processo, questões relacionadas a prazo podem ser livremente
acordadas entre as partes envolvidas. Havendo desistência da proposta, falta de interesse
na tecnologia por parte do setor produtivo ou não se chegar a um acordo justo para as
partes, o processo se encerra.
O INPI, por fim, participa do processo de transferência de tecnologia
estritamente nos limites de procedimento administrativo de registro ou averbação do
contrato. As diretrizes de exame para averbação ou registro de contratos de licença de
direito de propriedade industrial estão dispostas em resoluções e instruções normativas
do instituto e devem ser cumpridas para que o instrumento produza efeitos em relação a
terceiros, nos termos da Lei de PI (BRASIL, 1996).
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5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No âmbito das universidades públicas brasileiras, o processo de transferência de

tecnologia se configura como desafio, que, obviamente, demanda mudanças no
paradigma das interações com a sociedade, especialmente com o setor produtivo. O
mapeamento do processo de transferência de tecnologia obtido com este trabalho
evidencia, por si, as barreiras técnicas e burocráticas a serem vencidas para atender com
celeridade às exigências competitivas do mercado.
O framework proposto para a determinação de valor de referência de patentes,
permitiu, nas três aplicações alcançadas como resultado desta pesquisa, que a valoração
de ativos, enquanto parte do processo de transferência de tecnologia, fosse realizada de
modo colaborativo e célere. Construído a partir de cinco metodologias de valoração
amplamente documentadas na literatura, o framework também contribuiu para a
integridade e confiabilidade do processo de inovação, pois por meio deste é possível
apresentar aos órgãos de controle o caminho trilhado para a determinação de valor de
referência. Observou-se, portanto, que as metodologias de valoração de tecnologias
disponíveis na literatura podem proporcionar boas contribuições para o processo de
valoração de patentes na UFMT, com destaque para a verificabilidade e a transparência
possibilitada pela utilização do framework.
Além disso, a associação entre a metodologia TRL de avaliação de nível de
maturidade e as metodologias de valoração de tecnologias realizada neste trabalho
contribuiu sobremaneira para o entendimento de que algumas metodologias de
valoração apenas podem ser empregadas a partir de determinado nível de maturidade da
tecnologia. Nesta perspectiva, o framework primou por contemplar as três abordagens
de valoração existentes, quais sejam, custo, mercado e renda, esta última, por requerer o
estabelecimento de fluxos de caixa, restaria prejudicada se aplicada em tecnologias de
baixo nível de maturidade, como os níveis 1, 2 e 3 do Método TRL.
Nesse sentido, o framework de valoração e o mapeamento do processo de
transferência de tecnologia somam esforços no cumprimento da política de inovação da
UFMT, pois facilitam a compreensão do processo de TT nas ICT's; potencializam a
interação universidade-empresa; e fortalecem o ecossistema de inovação.
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Quanto aos desafios encontrados, salienta-se a dificuldade na colaboração entre
os pesquisadores/inventores e o NIT. É comum e compreensível o desconhecimento dos
pesquisadores/inventores a respeito das metodologias de valoração, bem como o
desconhecimento do NIT a respeito das nuanças técnicas onde as invenções estão
inseridas. Também ocorreram casos de inviabilidade de aplicação do framework por
conta da falta de, por exemplo, informações relacionadas aos custos dispendidos durante
o desenvolvimento da patente. A maneira como se buscou enfrentar esses desafios foi
por meio do amplo detalhamento do framework, criando mecanismos de comentários e
de informações adicionais para esclarecimento dos pesquisadores/inventores quando da
utilização e facilitar a autoaplicação da ferramenta. Assim, o framework pode ser
utilizado tanto na fase da pesquisa (para permitir que dados pertinentes à valoração
fiquem registrados na ferramenta desde o início do desenvolvimento), quanto nas fases
finais de desenvolvimento, em que o invento já se encontra mais consolidado.
Por outro lado, é preciso traçar as limitações e os desafios verificados neste
trabalho. A principal limitação diz respeito à aplicação do framework restritamente ao
rol de patentes. Optou-se por proceder desta maneira tendo em vista o interesse do setor
produtivo por tais ativos, que, no âmbito dos intangíveis, são os ativos que a UFMT tem
maior número de registros em seu portfólio tecnológico, cobrindo diversas áreas. Mas é
possível ir além, seja aplicando o framework às patentes de outras instituições, seja
atualizando o framework para contemplar metodologias de avaliação e valoração de
outros ativos, como marcas, programas de computador, desenhos industriais, entre
outros.
Sugere-se, para trabalhos futuros, que em novas versões do framework sejam
empregadas metodologias que permitam captar os riscos tecnológicos e a depreciação
quanto à vida útil da tecnologia, bem como a taxa de atratividade dos ativos, de modo a
conduzir as negociações de transferência de tecnologias com mais robustez. Também é
pertinente o acompanhamento da evolução da maturidade das patentes da UFMT com o
emprego do framework a fim de avaliar por meio do TRL as tecnologias, as áreas de
conhecimento ou as pesquisas que devam ser priorizadas, dado o contexto atual e o
projetado para o futuro. É oportuno, ainda, que o NIT da UFMT desenvolva uma
vertente de estudos de inteligência de mercado na instituição voltando a atenção aos
seus ativos intangíveis para que possa, por meio de relatórios ou boletins, exprimir
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análises mercadológica, de viabilidade técnica das invenções e de dados estatísticos e
setoriais. Tais medidas visam contribuir para o aperfeiçoamento do processo de
inovação, no qual a avaliação, a valoração e a transferência exploradas neste trabalho
estão inseridas.
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APÊNDICES
APÊNDICE A

Metodologia: Valoração por custos.
Equipamentos: R$ 20.300,00.
Material de consumo: R$ 361,00.
Pesquisadores: R$ 101.400,00 (dois pesquisadores com remuneração por hora de
R$ 169,00 x 300 horas em um período de 2 anos).
INPI: R$ 70,00.
Total de referência definido por custos: R$ 122.131,00.
Metodologia: Padrões industriais.
Segmento tecnológico na tabela de Parr (2007): Produtos químicos.
Percentuais praticados na tabela de Parr (2007): mínimo: 0,5%; mediana: 3,6; máximo:
25%.
Percentual de referência definido por padrões industriais: 25%.
Metodologia: Valoração por múltiplos de mercado.
Valor do ativo de referência 1: R$ 5,85.
Valor do ativo de referência 2: R$ 1,04.
Valor do ativo de referência 3: R$ 16,32.
Valor do ativo de referência 4: R$ 165,75.
Segmento na tabela de indicadores EBITDA/EBIT de Damodaran (2016): Agricultura.
Percentual na tabela de indicadores EBITDA de Damodaran (2016): 12,78%.
Percentual na tabela de indicadores EBIT de Damodaran (2016): 18,47%.
Percentual de indicador EBITDA/EBIT definido: 15%.
Valor de referência do ativo definido por múltiplos de mercado: R$ 60,00.
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APÊNDICE B

Metodologia: Valoração por custos.
Instituição 1
Equipamentos: R$ 15.000,00.
Material de consumo: R$ 10.000,00.
Pesquisador: R$ 37.500,00 (um pesquisador com remuneração por hora de R$ 250,00 x
150 horas).
Total 1: R$ 62.500,00.
Instituição 2
Equipamentos: R$ 800,00.
Material de consumo: R$ 2.000,00.
Pesquisador: R$ 6.000,00 (um pesquisador com remuneração por hora de R$ 300,00 x
20 horas).
Total 2: R$ 8.800,00.
Total de referência definido por custos: R$ 71.300,00.
Metodologia: Padrões industriais.
Segmento tecnológico na tabela de Parr (2007): Farmácia e biotecnologia.
Percentuais praticados na tabela de Parr (2007): mínimo: 0,1%; mediana: 5,1%; máximo:
40%.
Percentual de referência definido por padrões industriais: 20%.
Metodologia: Valoração por múltiplos de mercado.
Valor do ativo de referência: R$ 241,90.
Segmento na tabela de indicadores EBITDA/EBIT de Damodaran (2016):
Medicamentos (biotecnologia).
Percentual na tabela de indicadores EBITDA de Damodaran (2016): 32,99%
Percentual na tabela de indicadores EBIT de Damodaran (2016): 73,68%
Percentual de indicador EBITDA/EBIT definido: 74%.
Valor de referência do ativo por múltiplos de mercado: R$ 178,23.
Valor de referência do ativo definido por múltiplos de mercado: R$ 178,00.
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APÊNDICE C

Metodologia: Valoração por custos.
Infraestrutura: R$ 1.155,28.
Pesquisadores: R$ 10.000,00 (um pesquisador com remuneração por hora de R$ 200,00
x 20 horas; três pesquisadores com remuneração por hora de R$ 100,00 x 20 horas).
INPI: R$ 70,00.
Total de referência definido por custos: R$ 11.225,28.
Metodologia: Padrões industriais.
Segmento tecnológico na tabela de Parr (2007): Produtos de saúde.
Percentuais praticados na tabela de Parr (2007): mínimo: 0,1%; mediana: 4,8; máximo:
77%.
Percentual de referência definido por padrões industriais: 5%.
Metodologia: Valoração por múltiplos de mercado.
Valor do ativo de referência 1: R$ 38,95.
Valor do ativo de referência 2: R$ 14,14.
Valor do ativo de referência 3: R$ 51,66.
Valor do ativo de referência 4: R$ 29,37.
Valor do ativo de referência 5: R$ 16,60.
Segmento na tabela de indicadores EBITDA/EBIT de Damodaran (2016): Produtos de
saúde.
Percentual na tabela de indicadores EBITDA de Damodaran (2016): 27,82%.
Percentual na tabela de indicadores EBIT de Damodaran (2016): 47,90%.
Percentual de indicador EBITDA/EBIT definido: 27%.
Valor de referência do ativo definido por múltiplos de mercado: R$ 8,14.

