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INOVAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E
SUDESTE DO PARÁ/UNIFESSPA
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diga: Isto é óbvio! Por que não pensei nisso
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RESUMO

SANTOS, G. G.. O processo de estruturação da polı́tica de inovação na Universidade
Federal do Sul e Sudeste do Pará/Unifesspa. 2020. 79 f. – Programa de Pós-graduação
em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - PROFNIT,
*Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Marabá-PA, 2020.
O Processo de Estruturação da Polı́tica de Inovação na Universidade Federal do Sul
e Sudeste do Pará aborda a inovação no contexto mundial com a avaliação do Índice
Global de Inovação, a contextualização teórica do tema vinculado à área econômica e a
sua definição, conforme referências mundiais e a legislação nacional. Retrata-se ainda a
metodologia Trı́plice Hélice de Inovação e sua aplicação no Brasil. Cita-se os instrumentos
para a formulação de polı́ticas de inovação, além de levantamento histórico do tema no
Brasil até a atualidade com o novo Marco Legal de Ciência e Tecnologia. Finaliza com
a descrição da estrutura do texto apresentado como minuta da polı́tica de inovação da
Unifesspa.
Palavras-chave: Polı́tica de Inovação. Legislação. Propriedade Intelectual. Transferência
Tecnológica. Universidade. ICT.

ABSTRACT

SANTOS, G. G.. tı́tulo em inglês. 2020. 79 f. – Programa de Pós-graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação - PROFNIT, Universidade
Federal do Sul e Sudeste do Pará. Marabá-PA, 2020.
The Structuration Process of the Innovation Policy at the Federal University of Southern
and Southeastern Pará comprises innovation in a worldwide context through the evaluation
of the Global Innovation Index, the theoretical contextualization of this theme in relation
to Economy and its definition, according to world references and the national legislation.
The Triple Helix of innovation methodology is also portrayed as well as its application
in Brazil. The instruments for creating innovation policies are also reported, besides a
historical survey of this theme in Brazil until nowadays, at the new Milestone of Science
and Technology. This ends describing the structure of the text presented as a draft of the
Innovation Policy of Unifesspa.
Keywords: Innovation Policy. Legislation. Intellectual property. Technology transference.
University. ICT
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Estado do Pará. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Estruturação da Proposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50
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1 INTRODUÇÃO

O Índice Global de Inovação (do inglês Global Innovation Index - GII ) desde
2007 classifica, todos os anos, em torno de 130 economias com a análise de indicadores
de desempenho em Inovação. A versão 2019 do relatório (OMPI, 2019), aborda o tema
“Criar Vidas Sadias - O Futuro da Inovação Médica”.
O desempenho do Brasil em inovação, que nos três anos anteriores havia melhorado
e subido cinco posições no ranking e desempenho geral, cai da 64a posição em 2018 para
66a em 2019.
O Brasil necessita estabelecer estratégias para retomar o desenvolvimento e competitividade do paı́s. Algumas iniciativas foram colocadas em movimento com foco na
necessidade de melhorar os ı́ndices de inovação. Talvez uma das mais importantes seja
a entrada em vigor de um novo conjunto de legislações que oferecem o embasamento e
segurança jurı́dico-institucional para estimular o fortalecimento das áreas de pesquisa,
produção de conhecimento e inovação (BRASIL, 2018; RAUEN, 2016).
O Marco Legal para Inovação no Brasil foi representado, inicialmente, pela Lei
No¯ 10.973/2004 que foi alterado com o Decreto No¯ 9.283, de 7 de fevereiro de 2018 (BRASIL,
2004; BRASIL, 2018). A lei do marco legal está organizada em sete capı́tulos, sendo que
quatro deles apoiam e incentivam a atividade de inovação.
Em seguida a Lei No¯ 13.243, de 11 de janeiro de 2016 (BRASIL, 2016a) organizou
o novo Marco Legal de Ciência e Tecnologia (MCTI) como solução do problema descrito
por Verde e Miranda (2018) que apontou que a Lei No¯ 10.973/2004 não demonstrou-se
um instrumento efetivo da colaboração entre Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs)
públicas e as empresas.
O MCTI também foi regulamentado pelo Decreto No¯ 9.283, de 7 de fevereiro de
2018 (BRASIL, 2018). Este decreto estabelece que a instituição de ciência e tecnologia no
âmbito público instituirá a sua Polı́tica de Inovação que incluirá: “a organização e a gestão
dos processos que orientarão a transferência de tecnologia; bem como a geração de inovação
no ambiente produtivo, em consonância com as prioridades da polı́tica nacional de ciência,
tecnologia e inovação e com a polı́tica industrial e tecnológica nacional” (BRASIL, 2018).
Determina-se também que, anualmente, o Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC) receberá da ICT pública informações sobre a gestão
da polı́tica interna de propriedade intelectual, das criações e proteções do conhecimento,
do licenciamentos ou transferências e ambientes que promovem inovação.
Os dados enviados pelas instituições por meio do Formulário para Informações
sobre a Polı́tica de Propriedade Intelectual das Instituições Cientı́ficas, Tecnológicas e
de Inovação do Brasil (FORMICT) são consolidados na forma de relatório (MCTIC,
2019). Para que tais informações sejam geradas é necessário instrumentos internos que

Capı́tulo 1. INTRODUÇÃO
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estabeleçam as diretrizes para a gestão da propriedade intelectual.
A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) está inserida no
território de três das doze regiões de integração do Estado1 . Como instituição de ensino
e pesquisa a Unifesspa necessita formalizar a sua atuação como parte ativa no processo
de criação de um sistema regional de inovação. O cerne dessa pesquisa é contribuir com
embasamento teórico para a estruturação da proposta de uma Polı́tica de Inovação para a
instituição.
A aprovação da norma representa a definição de diretrizes para a atuação da
Unifesspa junto ao setor produtivo, aos inventores independentes, sociedade civil e demais
atores que cooperam para o desenvolvimento socioeconômico, principalmente, regional.
Pela complexidade e amplitude de uma polı́tica institucional, principalmente, em
uma área como a inovação, pressupõe-se que o processo de estruturação da polı́tica seja
por meio de estratégias que propiciem a participação da comunidade acadêmica e com base
em referenciais internacionais e nacionais como o Guia de Orientação para Elaboração da
Polı́tica de Inovação nas ICTS (MARTIN et al., 2019).
O trabalho está dividido em cinco capı́tulos. O Capı́tulo 1 traz a introdução do
trabalho, apresenta seus objetivos, justificativa e métodos em que explicita a estratégia de
construção dos polı́tica de inovação da Unifesspa. O Capı́tulo 2 apresenta um artigo com
pesquisa bibliométrica para identificar temas importantes para uma polı́tica de inovação,
além de abordar o conceito de Trı́plice Hélice e o Marco Legal de Ciência e Tecnologia no
Brasil. O Capı́tulo 3 apresenta um estudo do tema polı́ticas de inovação com a utilização
de uma propecção e análise bibliomética. O Capitulo 4 apresenta uma proposta de minuta
de polı́tica de inovação para a Unifesspa. O Capı́tulo 5 faz as considerações finais sobre o
trabalho e apresenta algumas conclusões.
1.1 Objetivos
1.1.1 Geral
Elaborar uma minuta de resolução para a estruturação de proposta de Polı́tica de
Inovação da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará-Unifesspa.
1.1.2 Especı́ficos
a) Analisar de acordo com a legislação nacional e experiências relatadas no estado
da arte o processo de inovação e transferência de tecnologia para inovação.
b) Formular uma Minuta de Polı́tica de Inovação para a Unifesspa, regulamentando prestação de serviços técnicos especializados, a relação entre a instituição
1

O estado do Pará está dividido em 12 regiões de forma integrada e com semelhanças, sejam elas
econômicas e/ou sociais Pará (2008). As regiões onde a Unifesspas está inserida são: região Araguaia,
região Carajás e região Rio Capim.
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e o criador, bem como os acordos de parcerias no âmbito da Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I).
c) Propor a Minuta de Polı́tica de Inovação ao Comitê de Inovação Tecnológica como documento inicial a ser discutido com a comunidade acadêmica e
respectivos conselhos superiores.
1.2 Justificativa
A Unifesspa, instituição criada em 06 de junho de 2013, tem como um de seus
objetivos estratégicos “promover a inovação de forma integrada ao ensino, à pesquisa, à
extensão e à atividade administrativa” (UNIFESSPA, 2018).
Apesar de considerar a inovação como área estratégica, a instituição ainda não
dispõe de polı́ticas definidas para promover o seu desenvolvimento. Sendo este, um dos
fatores que justificam a necessidade de estruturação da Polı́tica de Inovação na universidade,
conforme previsto no Decreto No¯ 9.283 de 7 de fevereiro de 2018, que “estabelece medidas
e incentivo à inovação e à pesquisa cientı́fica e tecnológica no ambiente produtivo, com
vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento
do sistema produtivo nacional e regional” (BRASIL, 2018).
O Decreto No¯ 9.283/2018 (BRASIL, 2018), regulamenta a Lei No¯ 13.243, de 11
de janeiro de 2016 que é conhecida como o novo Marco Legal de Ciência e Tecnologia
(MLCT) (BRASIL, 2016a) e tem como propósito o estı́mulo ao desenvolvimento cientı́fico,
à pesquisa, à capacitação cientı́fica e tecnológica e à inovação.
Com a polı́tica de inovação, a Unifesspa deverá contribuir com arranjos institucionais e regionais com base no conhecimento para o desenvolvimento socioeconômico,
principalmente, para as regiões de integração de Carajás, Araguaia e Rio Capim. Além de
estar em consonância com a legislação nacional, deve estar integrada com as diretrizes da
normativa estadual para a inovação gerida pela Lei Estadual No¯ 8.426, de 16 de novembro
de 2016 (PARÁ, 2016), que representa um avanço para o fortalecimento do Sistema Paraense de Inovação (SPI) e busca preparar o Estado para a economia global com atuação na
produção de riqueza e na superação de desafios sociais por meio da conhecimento cientı́fico
e tecnológico.
De forma ampla, as articulações com o intuito de desenvolver ambientes indutores
de inovação envolvem a interação dinâmica de três agentes principais: universidade, indústria e governo. O tripé apresentado por Etzkowitz e Leydesdorff (2000), esquematizado na
Figura 1.1 é adotado por vários paı́ses.
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Figura 1.1 – Esquema do Modelo Trı́plice Hélice III.

Fonte: Adaptado de Etzkowitz e Leydesdorff (2000).
Nesse contexto, o governo define o arcabouço jurı́dico e é responsável pela criação
de polı́ticas públicas de inovação como no caso da promulgação do novo marco legal, no
qual 12 (doze) leis foram alteradas. Ainda no contexto da trı́plice hélice, a universidade é
um ambiente de geração de conhecimento e a interação entre universidade e empresa deve
retornar para a sociedade inovação com desenvolvimento econômico.
Com base nesses pressupostos e no fato de que a polı́tica de pós-graduação, pesquisa
e inovação da Unifesspa tem como um de seus princı́pios o “Estı́mulo a parcerias com outras
instituições e agências de fomento para o desenvolvimento da ciência, tecnologia, inovação
e empreendedorismo” (UNIFESSPA, 2018) é imprescindı́vel e urgente a estruturação da
polı́tica interna de inovação dessa instituição.
Esse fator é de alto impacto para o cumprimento do seu papel como instituição
geradora de ciência e tecnologia, para que sejam estabelecidas as relações universidadeempresa e fortalecida a interação com a comunidade local. Reforça-se essa necessidade de
uma polı́tica considerando que internamente já existem demandas por registro de patentes,
de marcas, prestação de serviços e contratação, por exemplo, com empresas Juniores.
Tendo em vista que a formulação e implementação de polı́tica de inovação nas
Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) é um processo novo e ainda pouco estudado,
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a pesquisa tem como foco uma prospecção do estado de desenvolvimento de polı́ticas de
inovação e formulação de uma minuta para propor à Unifesspa. O documento, que será
apresentado ao Comitê de Inovação Tecnológica da Unifesspa, está em conformidade com
as diretrizes do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e
reflete, em suas caracterı́sticas práticas, os avanços observados nas polı́ticas de inovação
em execução mundo.
1.3 Materiais e métodos
A base teórica de estudo é a revisão bibliográfica de legislações que formam
o Marco Legal de Inovação no Brasil, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDIUnifesspa), publicações cientı́ficas que abordem o tema Polı́ticas de Inovação e experiências
de instituições e organizações, no Brasil e no mundo, que já passaram pelo processo de
formulação e implementação de Polı́ticas de Inovação.
Para se desenvolver ciência é imprescindı́vel o uso de métodos cientı́ficos (MARCONI; LAKATOS, 2009). Ainda para Marconi e Lakatos (2009) o método é definido
como:
“o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permite alcançar o objetivo-conhecimentos válidos
e verdadeiros, traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e
auxiliando as decisões do cientista.”

Para alcançar os objetivos propostos utilizou-se como método de procedimento o
estudo de caso, tendo em vista que o tema da pesquisa tem enfoque contemporâneo.Yin
(2015) elenca a contemporaneidade como caracterı́stica desse tipo de método.
A pesquisa adotada é do tipo exploratória com levantamento bibliográfico do
contexto histórico da inovação no Brasil, posição do paı́s no ranking internacional no
âmbito da inovação e de instrumentos para a formulação de polı́ticas para a área.
1.3.1 Estratégia para construção da polı́tica de inovação da Unifesspa
A partir de uma análise da discussão atual sobre o tema em âmbito nacional
e internacional, obtida por uma análise da bibliografia, além de consulta ao guia de
orientações do MCTIC e normativas de instituições que já estão à frente da Unifesspa na
estruturação de suas polı́ticas de inovação como a Universidade Federal de Minas (UFMG).
O guia de orientação para elaboração da polı́tica de inovação (MARTIN et al.,
2019) organiza em quatro eixos temas que deverão fazer parte da polı́tica de inovação.
O guia constitui-se como importante ferramenta a ser utilizada, mas não dispensa um
estudo atento do tema e das particularidades da instituição e de sua região de influência.
Tendo em vista que para a aplicabilidade da polı́tica de inovação com eficácia deve ser
considerado o contexto local, a Figura 1.2 mostra o eixos mı́nimos a serem tratados na
polı́tica de inovação conforme apresentado no guia.
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6

Figura 1.2 – Eixos mı́nimos a serem tratados na Polı́tica de Inovação.

Fonte: Citado por (MARTIN et al., 2019) adaptado pela autora.

Ainda, importante para fornecer elementos para a discussão necessária é o levantamento e a descrição de uma base de conhecimento atualizada sobre o tema polı́tica de
inovação, capaz de dar princı́pio a práticas e processos eficientes para inovação. Informações
coletadas no escopo do guia e da legislação, por exemplo, a polı́tica estadual de inovação,
são base para a formulação da minuta de resolução. O documento, resultado da pesquisa,
está disponı́vel ao Comitê de Inovação Tecnológica da Unifesspa.
Sugere-se que a continuidade do processo de estruturação da polı́tica de inovação da
Unifesspa seja com a participação da comunidade acadêmica por meio do desenvolvimento
de ações como treinamentos, workshops, videoconferências, consulta pública por meio de
página eletrônica da própria instituição.
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2 Artigo: PESQUISA BIBLIOMÉTRICA PARA IDENTIFICAR TEMAS
IMPORTANTES PARA UMA POLÍTICA DE INOVAÇÃO.

2.1 Inovação
A inovação tornou-se a principal ferramenta de crescimento e desenvolvimento
econômico, seja em economias de renda elevada, média ou baixa. Joseph Schumpeter
é considerado o responsável por popularizar o termo “inovação” na área de Economia.
Desde a apresentação da teoria por Schumpeter, o panorama, natureza e indicadores
de inovação passaram por crescentes mudanças. Na obra Teoria do Desenvolvimento
Econômico (SCHUMPETER, 1961; SCHUMPETER, 2017) a inovação recebeu cinco
classificações, que são:
a) a introdução de um novo bem no mercado ou até mesmo de uma nova qualidade
atribuı́da a esse bem;
b) introdução de um novo método de produção;
c) abertura de um novo mercado;
d) conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens semimanufaturados e;
e) estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria.
Ao adotar estratégias para tornarem-se competitivos nos mercados os paı́ses
necessitam ter clara a definição de inovação. Como parâmetro internacional a Organização
para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE) publicou em 1992 a primeira
edição do Manual de Oslo, resultado da análise de indicadores realizada por especialistas
de cerca de 30 paı́ses com economias desenvolvidas, e que define diretrizes para gerar
indicadores de inovação. O tema inovação vem sendo estudado e melhor entendido, e o seu
conceito tem sofrido alterações com o passar do tempo. Nessa dinâmica o Manual de Oslo
tem sido atualizado. A versão de 2018 do guia (OECD EUROSTAT, 2018) define o termo
como:
“Uma inovação é um produto ou processo novo ou melhorado (ou a
combinação deles) que difere significativamente dos produtos ou processos
anteriores da unidade e que foi disponibilizado a potenciais utilizadores
(produto) ou posto em uso pela unidade (processo).”

As categorias de inovação definidas no Manual de Oslo foram incrementadas
ou simplificadas de acordo com a publicação de novas versões do documento. As duas
primeiras edições tratava a inovação somente em duas áreas: Inovação de produto e inovação
de processo. Na terceira edição foram acrescentadas duas categorias (organizacional e
marketing). Na edição atual as classificações foram simplificadas em dois tipos principais
(produto e processos de negócios).
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A inovação de produto estende-se a bens e serviços que podem ser novos ou melhorados de forma que as mudanças sejam percebidas pelos consumidores. A introdução no
mercado de automóveis com câmbio automático, por exemplo, representa uma inovação de
produto quando comparado aos veı́culos com câmbio convencional. As mudanças na forma
de produzir ou distribuir que, geralmente, causam impactos positivos na produtividade
com redução de custos referem-se a inovação de processo. Como nos casos em que robôs
passaram a fazer nas fábricas o trabalho que era operacionalizado por operários.
Com foco no desenvolvimento econômico do paı́s e com base nas referências
mundiais, o Brasil define e implementa polı́ticas de pesquisa cientı́fica e tecnológica,
bem como de incentivo à inovação por meio da atuação do MCTIC. O orgão divulga
anualmente o Relatório FORMICT com dados consolidados a respeito da gestão da Polı́tica
de Propriedade Intelectual das ICTs do paı́s.
As ações ocorrem também por meio do Instituto Nacional de Propriedade Industrial
(INPI) vinculado ao Ministério da Economia. O INPI com um escopo de serviços que
engloba o registro de marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, programa
de computador, topografia de circuito integrado e transferência de tecnologia. O INPI é
responsável por garantir eficiência na proteção e transferência de tecnologias.
O paı́s tem avançado com o apoio legal ao desenvolvimento da inovação com
a promulgação de leis como a Lei No¯ 11.196/05 (LEI DO BEM, 2005), que trata de
incentivos fiscais concedidos pelo governo a empresas que façam investimentos em pesquisa
e desenvolvimento tecnológico. A Lei do Bem (2005) incentiva também a parceira entre o
setor privado e instituições de ciência e tecnologia.
Outro avanço a ser considerado é o Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e
Inovação, Lei No¯ 13.243/2016 (BRASIL, 2016a), formulado a partir da necessidade de
transformar o conhecimento dos recursos humanos qualificados e a produção cientı́fica
gerada pelos investimentos em pesquisa e pós-graduação em resultados práticos para
empresas, devendo atender necessidades da sociedade. Com o objetivo de estimular o
desenvolvimento cientı́fico, a pesquisa e inovação a lei amplia as possibilidades de integração
entre as ICTs e empresas e demais organizações públicas e privadas, com ou sem fins
lucrativos. Para que isso seja possı́vel o novo marco legal altera nove leis, dentre elas a Lei
de Inovação No¯ 10.973 de 2 de dezembro de 2004 (BRASIL, 2004). Deve-se observar que
uma das alterações amplia o conceito de inovação que passou a ser definido Brasil (2004)
como:
“Introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo
e social que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que
compreenda a agregação de novas funcionalidades ou caracterı́sticas a
produto, serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias
e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho”.

Antes da alteração da lei só era considerada como inovação a novidade ou aperfeiçoamento que resultasse em um novo produto, processo ou serviço.
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Em julho de 2019, o governo federal anuncia a criação do Programa Universidades
e Institutos Empreendedores e Inovadores (Future-se) (MEC, 2019), que em tese tem
dentre as suas finalidades o desenvolvimento cientı́fico, tecnológico e a inovação, além do
fomento ao empreendedorismo. Bastante criticado por várias universidades o Future-se
deve ser discutido na Câmara Federal no ano de 2020.
Ainda no ano de 2019, o MCTIC em parceria com o Fórum Nacional de Gestores
de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC) elaborou um manual com diretrizes
para a construção de polı́ticas de inovação em ICTs (BRASIL, 2018). O objetivo é que
as normas internas das ICTs sejam adequadas ao Marco Legal da Ciência, Tecnologia
e Inovação. Fator estratégico da polı́tica nacional do paı́s para articular internamente o
desenvolvimento da tendência mundial conhecida como Trı́plice Hélice da Inovação. O
modelo em que a inovação acontece pela atuação conjuta do governo, universidades e
empresas.
2.2 Trı́plice Hélice para Inovação
Para que uma empresa, uma organização, um setor da economia e da sociedade,
ou até mesmo um paı́s alcance o desenvolvimento e maximize a competitividade econômica
tem sido apontada como fator indispensável a inovação tecnológica. A inovação é alcançada
a partir do desenvolvimento cientı́fico, porém há um risco grande da produção cientı́fica
não chegar ao nı́vel de maturidade tecnológica e não haver retorno prático à sociedade dos
investimentos em pós-graduação para o desenvolvimento cientı́fico.
Com a observação da atuação do governo, da indústria e da academia no processo
de inovação os pesquisadores Etzkowitz e Leydesdorff (2000) desenvolveram o conceito
de hélice trı́plice. A teoria que se tornou um modelo adaptável às necessidades locais ou
nacionais envolve governo-universidade-indústria e pode ser aplicada tanto para desenvolver
a inovação como para debater outros assuntos que envolvem interesses das três partes.
As primeiras observações que originaram a trı́ade ocorreram quando Etzkowitz analisou
a relação do Massachussetts Institute of Technology (MIT) com as indústrias locais.
Posteriormente, ao participar de um projeto na Universidade Autônoma do México para
estudar a relação da universidade com empresas concluiu-se que o governo estava sempre
presente como um terceiro ator nessa combinação.
No Brasil, as iniciativas que direcionam para a trı́ade empresas-universidadegoverno foram impulsionadas a partir da II Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia
e Inovação que ocorreu no ano de 2002 em Brası́lia-DF. As ações têm ocorrido por meio
de agências de fomento como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel
Superior (CAPES), a Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) e o Conselho Nacional
de Desenvolvimento Cientı́fico e Tecnológico (CNPq). Estes orgãos estão vinculados ao
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e ao Ministério da
Educação (MEC).
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Entidades como o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa
(FOPROP), a Associação Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de
Tecnologia (FORTEC), a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento da Empresas
Inovadoras (ANPEI), Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos
Inovadores (Anprotec) e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(Sebrae) também fomentam a Trı́plice Hélice de Inovação.
No modelo trı́plice hélice, referência internacional para universidade e indústria
como teoria e aplicação prática, os atores assumem responsabilidades pertencentes ao
outro. A empresa pode agir como universidade ao ofertar treinamentos especializados e
compartilhar conhecimento.
O governo permanece com sua atividade principal de regular o sistema e financiar
uma rede de ICTs, principalmente universidades federais, com apoio à pesquisa e ao
desenvolvimento, além de estimular a indústria com incentivos fiscais e organizar fundos
setoriais para esses fins. Isso gera impacto na educação e na economia, respectivamente.
No modelo da trı́plice hélice a universidade transcende a pesquisa e agrega um
novo papel, torna-se empreendedora. A ênfase no desenvolvimento da inovação é dada à
universidade, ambiente de produção de conhecimento com diferencial competitivo, onde o
fluxo de novas ideias é intenso devido a entrada e saı́da periódica de estudantes.
É resultado da transformação de teorias existentes no século XVIII, que na
verdade tratavam de dupla hélice com os atores governo e indústria com foco estatista ou
laissez-faire(POLANYI, 1944). Em algumas economias o governo é a força propulsora do
desenvolvimento econômico, exercendo o controle sobre a indústria e academia. Sociedades
nas quais a indústria e universidade estão subordinadas ao domı́nio do governo predomina
o modelo estatista.
Figura 2.1 – Modelo Estatista

Fonte: Adaptado de Etzkowitz e Leydesdorff (2000)
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Neste modelo o papel principal da universidade se restringe a qualificar pessoas
para o mercado de trabalho. Criar novas empresas não faz parte do escopo de atribuições
da academia (ETZKOWITZ, 2013).
No modelo laissez-faire as funções dos atores são definidas de forma a não haver
transbordamentos. A indústria produz, o governo regula e a universidade faz pesquisa
básica e fornece profissionais qualificados para a indústria. Os atores agem separadamente
e o governo tem papel limitado.
Figura 2.2 – Modelo Laissez-Faire

Fonte: Adaptado de Etzkowitz e Leydesdorff (2000)

Com a evolução do formato duplo para a hélice trı́plice o protagonismo passa a
ser da academia, que amplia sua missão para além do ensino e pesquisa básica, assumindo
o papel de universidade empreendedora, ambiente de transformação de conhecimento
em novas tecnologias e inovação. É por meio da hélice trı́plice que se organiza e inicia
ecossistemas de inovaçao.
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Figura 2.3 – Modelo Trı́plice Hélice de Inovação

Fonte: Adaptado de Etzkowitz (2013)
Este modelo surge de maneiras diferentes a depender do papel que o goveno exerce.
Em economias que o Estado é forte a trı́plice hélice surge com iniciativas de cima para baixo
e da atuação da Sociedade Civil. Naquelas que predomina o laissez-faire na trı́ade a atuação
do estado é fortalecida. Assim qualquer um dos atores indústria-governo-universidade pode
comandar o processo com a possibilidade de desenvolverem papéis diferentes de acordo
com o cenário, porém, é dada ênfase para a ampliação do escopo da academia que deve
conduzir o conhecimento cientı́fico para aplicação prática com desenvolvimento econômico.
Neste modelo o processo de inovação ocorre de forma não-linear (ETZKOWITZ, 2013).
No Brasil, há polı́ticas que corroboram com esse método como o novo MLCTI
Brasil (2016a), Lei No¯ 13.243/2016, que sistematicamente provocou revisões e alterações
em normas como estratégia para promover inovação e desenvolvimento econômico do paı́s.
A Universidade agrega a transferência de tecnologia e a criação de novas empresas
à sua missão de gerar para a sociedade recursos humanos qualificados e conhecimento.
Instala-se a cultura do empreendedorismo acadêmico para alcançar objetivos econômicos e
sociais com foco em demandas por região.
A ação estratégica é a Hélice Trı́plice Regional formada de três espaços: conhecimento, consenso e inovação(ETZKOWITZ, 2013). A estratégia de atrair grandes
organizações é substituı́da pela criação de novas empresas alicerçadas no conhecimento e
com perfil para atender demandas da região.
O espaço de conhecimento configura-se como oferta de condições de Pesquisa e
Desenvolvimento, por exemplo, com a descentralização de laboratórios, para determinada
região. Os atores locais se reúnem e discutem ideias e traduzem em ações, formulam e
executam planos de ação, gerando um espaço de consenso para alavancar tanto a economia
quanto a área social.

Capı́tulo 2. Artigo: PESQUISA BIBLIOMÉTRICA PARA IDENTIFICAR TEMAS IMPORTANTES
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As estratégias formuladas a partir da observação de um hiato de inovação, pontos
fortes e fracos, bem como oportunidades de uma região com o envolvimento da trı́ade
governo-universidade-indústria gera o espaço de inovação. Esses espaços criados com o
objetivo de alavancar a economia regional com base no conhecimento não seguem uma
forma linear. Qualquer um deles pode ser o inı́cio.
Como parte do planejamento estratégico para a aplicação do conhecimento com o
objetivo de promover o desenvolvimento regional, o Plano Diretor de Ciência, Tecnologia e
Educação Técnica e Tecnológica 2015-2019, do Estado do Pará contemplou em seu escopo
a consolidação do Parque de Ciência e Tecnologia Guamá (PCT Guamá) instalado em
Belém, estrategicamente entre a Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) e a
Universidade Federal do Pará (UFPA), composto por laboratórios e equipes acadêmicas.
A localização do centro tecnológico, parte estruturante do Sistema Paraense de
Inovação (SPI), propicia a interação entre os atores universidades, empresas, instituições de
pesquisa e a sociedade e promove a cultura do empreendedorismo inovador, essa articulação
fomenta o desenvolvimento regional.
Fez parte da projeção do plano diretor 2015-2019 a criação de outros dois PCTs
no estado. Trata-se do PCT Tocantins, que seria instalado em Marabá, e o PCT Tapajós
na região oeste do estado, em Santarém.
O PCT Tocantins no projeto inicial tem foco em Tecnologia Mineral e Novos
Materiais, Pesquisa Agropecuária e Tecnologia Florestal e seria inserido no espaço da
Unidade II, à época Campus da UFPA. Com a localização privilegiada, por situar-se no
núcleo urbano, tinha entre os objetivos contribuir para cooperação entre pesquisadores
e desenvolvedores nas estruturas de uma instituição de ensino e pesquisa, no caso a
Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa).
O PCT Tocantins e o Tapajós ainda não foram estruturados. Parte da consolidação
do arcabouço jurı́dico, foi aprovada a Lei Estadual No¯ 8.426, de 16 de novembro de 2016
(PARÁ, 2016). Corroborando com a legislação federal, trata de incentivos à inovação, assim
como à pesquisa cientı́fica e tecnológica para o desenvolvimento econômico e social da
região. O cenário acadêmico evoluiu.
A cidade de Marabá que tinha um campus da UFPA, atualmente, é sede da
Unifesspa, uma instituição multicampi nas regiões sul e sudeste do estado. Discentes da
Unifesspa por meio de Empresas Júnior articulam parcerias iniciais com o setor privado.
A estruturação da polı́tica interna de inovação da Unifesspa faz parte do escopo
de ações da universidade no processo de desenvolvimento da infraestrutura regional no
modelo trı́plice hélice.
2.3 Marco Legal de Ciência e Tecnologia
A existência da lei de inovação, promulgada em 2004, e de planos e programas
de ciência e tecnologia criados a partir da norma não resultaram em alavancagem dos
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indicadores de inovação e desenvolvimento econômico e social como se esperava.
Percebeu-se a necessidade de promover atualizações na legislação, tendo em vista
que ao se tratar de inovação os processos necessitam ser agéis. Para isso procedimentos
como os de compra e prestação de contas passaram por adequação.
Na concepção inicial o documento seria um Código Nacional e Ciência e Tecnologia,
Projeto de Lei 2.177/2011 (BRASIL, 2011), posteriormente, chegou-se ao consenso de que
esse formato não é o ideal para uma área em constante transformação como a inovação,
bem como, que seria necessário incorporar o tema inovação à constituição federal. A
incorporação ocorreu com a Emenda Constitucional No¯ 85.
Para a estruturação da minuta foram realizados seminários para a exposição e
debate da proposta. A organização do marco legal teve a participação da comunidade
cientı́fica, no entanto, tem sido alvo de crı́ticas. Fatores como a aproximação da universidade
com o setor privado e desburocratização do processo de captação de recursos divide opiniões.
As crı́ticas apoiam-se no fato de que o protagonismo das universidades pode ser
considerado desdobramentos de ideias para reduzir a intervenção do Estado na economia
aceita por paı́ses latino-americanos, principalmente, a partir da década de 90, sintetizadas
em um conjunto de medidas econômicas que remontam ao Consenso de Washington, 1989
(WILLIAMSON, 2009).
No encontro foram discutidas estratégias para o desenvolvimento econômico já
adotadas por paı́ses como os Estados Unidos. Como resultado definiu-se diretrizes ratificadas
pelas polı́ticas do Banco Mundial (BM) e Fundo Monetário Internacional (FMI), que
envolve recomendações como as seguintes (BATISTA, 1994):
1. Disciplina fiscal;
2. Priorização dos gastos públicos;
3. Reforma tributária;
4. Liberalização Financeira;
5. Regime Cambial;
6. Liberalização comercial;
7. Investimento direto estrangeiro;
8. Privatização;
9. Desregulação e
10. Propriedade intelectual.
Dentre as crı́ticas aponta-se também que a nova universidade percorre um caminho
para a privatização e está a serviço de uma economia globalizada. Não se trata de uma
polı́tica estrategicamente planejada pelo e para o Brasil. Os grandes pesquisadores formados
no paı́s passam a ser mão-de-obra de paı́ses desenvolvidos e predomina a subserviência ao
domı́nio econômico estrangeiro.
No governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), marcado pela Reforma do
Aparelho do Estado, originou-se um processo de mudanças das universidades com sua
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inserção na categoria de serviços não-exclusivos do Estado, as quais passam a produzir
conhecimento matéria-prima “Trata-se de conhecimento pronto para ser transformado em
produtos de alta tecnologia, novos processos de produção e serviços e está relacionado á
possibilidade de lucros imediatos no âmbito econômico” (JÚNIOR, 2017).
As polı́ticas de Estado, no Brasil, passam a ser definidas de acordo com as diretrizes
do Consenso de Washington. Para isso, o Estado se retira das universidades e cria condições
legais para que as instituições façam a captação de recursos como as parcerias entre o ente
público e a iniciativa privada, surgem os fundos setoriais, aprova-se a Lei de Inovação e
suas atualizações e a Lei do Bem para a concessão de incentivos fiscais.
A pós-graduação passa por um processo de expansão para a formação de novos
pesquisadores. Adota-se polı́ticas de financiamento de pesquisas que Júnior (2017) aponta
como sendo uma forma de direcionar as investigações para áreas consideradas estratégicas
para o crescimento econômico.
O presidente FHC é substituı́do por um governo, teoricamente, com ideologia
antagônica, porém, os rumos da universidade pública brasileira continuam a direcionar para
a privatização. Pesquisadores são induzidos a obter resultados comercializáveis seguindo a
tendência mundial induzida pelos detentores do capital financeiro para comercializar o
conhecimento.
Os pesquisadores de universidades são avaliados por métricas definidas pela Capes
que induzem, como classifica (SGUISSARDI; JÚNIOR, 2009), o “Produtivismo acadêmico”.
Com a Polı́tica de Desenvolvimento Produtivo (PDP) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) e com o Plano Ciência, Tecnologia
e Inovação para o Desenvolvimento Nacional (PACTI) os objetivos convergem para a
aproximação das ICTs com as empresas (MALIN et al., 2010). Como ator estratégico está
a Universidade, onde concentra-se o conhecimento que o setor privado pode transformar
em novos produtos e serviços comercializáveis. Forma-se no Brasil um ambiente favorável
para a Trı́plice Hélice de Inovação.
Por outro ângulo, parte da comunidade cientı́fica enxerga nas novas polı́ticas,
estratégias para tornar o paı́s com capacidade competitiva internacional, como é recomendado por Malin et al. (2010). O ponto central a ser considerado na elaboração de polı́ticas
de inovação a partir do Novo Marco Legal é o questionamento: a serviço de quem e para
que está a universidade, pesquisadores e polı́ticas internas?
O Novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (MLCTI) pode ser considerado o maior avanço alcançado até o momento, em termo de legislação para CT&I, para
se promover o desenvolvimento econômico do paı́s.
No escopo de regulamentos estabelecidos pelo (MLCTI), mas especificamente
com a alteração da Lei No¯ 10.973/2004 e Decreto No¯ 9.283/2018(BRASIL, 2004; BRASIL,
2018), destaca-se a implementação pelas ICTs públicas de polı́tica interna de inovação,
instrumento pelo qual a instituição deve mostrar para as partes interessadas as suas formas
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PARA UMA POLÍTICA DE INOVAÇÃO.
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de atuação no eixo Ciência, Tecnologia e Inovação.
O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) publicou
em 2019 o Guia de Orintação para Elaboração da Polı́tica de Inovação nas instituições
Cientı́ficas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs)(MARTIN et al., 2019). O documento é
referencial para os gestores de ICTs na implementação ou adequação das polı́ticas internas
à Lei No¯ 13.243/2016 (BRASIL, 2016a), regulamenetada pelo Decreto No¯ 9.283/2018
(BRASIL, 2018). Ambos em associação com a emenda constitucional no¯ 85/2015 e outras
nove leis alteradas fazem parte do conjunto de normas jurı́dicas que formam o (MLCTI)
no Brasil.
Para a elaboração do documento o MCTIC contou com a colaboração do Fórum
Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC). O Guia elenca
quatro linhas como as principais do MLCTI mostradas na Figura 2.4
Figura 2.4 – As quatro principais linhas do MLCTI citadas no Guia de Orientação para
Elaboração da Polı́tica de Inovação nas ICTs.

Fonte: Adaptado de Martin et al. (2019).

Como parte das atualizações feitas pela Lei No¯ 13.243/2016 na Lei de Inovação,
consta a inserção no Parágrafo Único, Artigo 15-A, de diretrizes e objetivos que devem
nortear as ICTs públicas na estruturação de suas polı́ticas internas. O artigo 14, do decreto
9.283/2018 ampliou ao tratar de assuntos como a autorização de afastamento de servidor
para participar de atividades de inovação.
O guia de orientação para elaboração da polı́tica de inovação organizou em quatro
eixos, mostrados no quadro da Figura 2.5 os temas que são fundamentais para estruturação
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da polı́tica: diretrizes gerais, propriedade intelectual, diretrizes para parcerias e estı́mulo
ao empreendedorismo. Cada eixo com a matéria a ser tratada e dispositivo legal.
Figura 2.5 – Temas a serem tratados na Polı́tica de Inovação

Fonte: Adaptado de Martin et al. (2019).
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Para a elaboração de cada eixo o Guia sugere uma lista de perguntas que devem
servir como ferramenta para a formulação da polı́tica interna de inovação. O rol de
indagações é um desdobramento das matérias apresentadas nos quatro eixos citados acima
e têm por base dois dispositivos legais a Lei No¯ 10.973/2004 e o Decreto No¯ 9.283/2018.
As questões apresentadas para o Eixo Diretrizes Gerais têm por base os oito
incisos do parágrafo único, art. 15-A da Lei No¯ 10.973/2004. Quanto ao eixo Polı́tica de
Propriedade Intelectual o rol de questionamentos é mais extenso, pois, é nesse item que será
tratada da gestão da propriedade industrial e direitos autoriais, se for o caso, subdividida
em pelo menos oito matérias como indica quadro da Figura 2.5 tratadas em artigos do
Decreto No¯ 9.283/2018 e da lei Lei No¯ 10.973/2004.
A ICT tem autonomia para definir qual será a metodologia adotada para a
construção da polı́tica, porém, o guia apresenta dois modelos. A primeira alternativa é
um modelo em que a polı́tica é definida em documento único que contemple todos os
eixos. A outra consiste tratar as matérias de forma separada, que resultará em vários
documentos, mas que sejam coesos. Os modelos são definidos sinteticamente como Integrado
e Fragmentado.
Figura 2.6 – Modelos para formulação da Polı́tica de Inovação

Fonte: Adaptado de Martin et al. (2019).
Quando a estratégia adotada for o modelo fragmentado é importante que a ICT
planeje todos os procedimentos para a regulamentação de todo o conjunto de normas que
farão parte da polı́tica e que organize de forma objetiva ao disponibilizar as normas para
consulta. Com a Emenda Constitucional No¯ 85, 2015, os Estados têm competência para
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legislar sobre ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Cabe ressaltar que
é uma competência de caráter concorrente com a União.
Com a legislação dos estados é possı́vel atender demandas de acordo com o arranjo
local, respeitando as normas de caráter nacional. A integração entre os entes federativos
encaminha para um sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação. Apesar de já haver
cinco anos da publicação da EC No¯ 85, de 2015, menos de 1/3 dos estados brasileiros têm
suas normativas CT&I atualizadas. A Figura 2.7 mostra que dos sete estados da região
Norte, três atualizaram as normas de CT&I.
Figura 2.7 – Mapa dos estados da região norte com atualização normativa de CT&I (em
face da EC-85 e da Lei 13.243/2016)

Fonte: Adaptado de Agropecuária-Embrapa (2020)

O estado do Pará foi o precursor na atualização da norma estadual de conforme
orientações da EC No¯ 85/2015, bem como da Lei 13.243/2016.
Como uma instituição de CT&I e parte do Arranjo Produtivo Local (APL),
principalmente, do Sul e Sudeste Paraense, é necessário que a Unifesspa padronize a sua
forma de atuação frente às demandas de inovação e transferência de tecnologia com a
aprovação de instrumentos jurı́dicos internos que favoreçam a atuação integrada com o
governo e empresas locais para a criação de ambientes promotores de inovação.
Tendo em vista a maturidade com que o assunto é abordado pela legislação
nacional, estadual e o guia de orientação adotou-se para a estruturação da proposta o
modelo integrado.
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3 POLÍTICAS DE INOVAÇÃO

A inovação tem sido a estratégia utilizada pelas nações com o objetivo de alcançar
o desenvolvimento econômico. Para isso, é necessário compreender o conceito e os processos
da polı́tica de inovação. Os autores Borrás e Edquist (2013) em um estudo sobre os
instrumentos que definem diretrizes para esse processo conceitua que “a polı́tica de inovação
compreende todas as ações combinadas que são empreendidas por organizações públicas
que influencia os processos de inovação”.
Os objetivos são definidos em processo polı́tico conforme o contexto, envolvendo
atores como poder executivo, legislativo, órgãos públicos e sociedade civil e podem ter
foco econômico, social, relacionados à saúde, defesa e segurança, etc. Para a formulação
dessas polı́ticas devem ser definidos, cuidadosamente, os instrumentos que farão parte da
sua operacionalização. Para construção desses instrumentos é necessário antes identificar
o problema a ser resolvido, pelo menos em parte, pela polı́tica de inovação, bem como
as causas desses problemas. Por exemplo, baixa intensidade de inovação em produtos e
serviços. A identificação é realizada por meio de fontes de informações como indicadores
de inovação Borrás e Edquist (2013).
Os instrumentos da polı́tica devem influenciar no alcance de objetivos finais como o
crescimento econômico, proteção ambiental e saúde pública, e na escolha dos instrumentos
deve ser considerado o contexto do paı́s Borrás e Edquist (2013).
Os instrumentos da polı́tica de inovação têm origem nas três grandes categorias
de instrumentos usados nas polı́ticas públicas. As categorias são mostradas na Figura 3.1.
Figura 3.1 – Categorias de Instrumentos.

01

REGULAMENTOS

●
●
●
●

02

TRANSFERÊNCIA
ECONÔMICA

●
●
●
●

Apoio à Pesquisa
Financiamento à Pesquisa
Isenções fiscais
Apoio de capital de risco e sememte

INSTRUMENTOS SUAVES

●
●
●
●

Padronização voluntária
Códigos de conduta
Parcerias Público-Privadas
Acordos voluntários

03

Direitos de propriedade Intelectual
Estatutos
Políticas de cooperação em P&D
Regulamentos Bioéticos

Fonte: Borrás e Edquist (2013).
As categorias regulações são instrumentos obrigatórios no sistema de inovação. As
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categorias de transferências econômicas tradicionalmente incentivam o desenvolvimento de
produtos ou processos para oferta e processos direcionados à demanda. Os instrumentos
suaves são considerados complementos dos outros dois. É importante considerar que a
escolha dos instrumentos da polı́tica de inovação deve ser feita com base nos problemas
reais identificados no sistema de inovação Borrás e Edquist (2013).
O MCTIC lançou em novembro de 2019 uma consulta pública como parte dos
procedimentos para a formulação da Polı́tica Nacional de Inovação. O documento disponibilizado foi elaborado em conjunto por vários atores como representantes do governo,
de empresas e startups; agentes financeiros; universidades e instituições de Ciência e
Tecnologia (ICT); secretarias estaduais, municipais e Fundações de Amparo à Pesquisa
(FAPs). Teve ainda a participação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico
e Social (BNDES), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), Conselho Nacional de
Desenvolvimento Cientı́fico e Tecnológico (CNPq), MCTIC, Departamento de Ciência
e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e Tribunal de Contas da União (TCU) em oficinas
temáticas MCTIC/SEMPI (2019).
Após reuniões com os grupos de trabalho, oficinas, literatura, benchmark e entrevistas, como diagnóstico dos desafios nacionais foram apontadas as dificuldades e estratégias
mitigadoras, como mostra a Figura 3.2.
Figura 3.2 – Definição de problemas e estratégias para a formulação de polı́tica.

Estratégias Mitigadoras

Diﬁculdades
● Níveis de inovação relativamente baixos;
● Diﬁculdades de coordenação entre as
instituições;
● Limitações de ﬁnanciamento para
inovação;
● Baixa capacidade de planejamento para a
formação de recursos humanos;
● Baixa capacidade de transformar insumos
de inovação em produtos;Os resultados da
inovação não contam com o amparo de
uma institucionalidade adequada para
reduzir as incertezas inerentes aos
processos inovadores.

● Estimular bases de conhecimento e de
tecnologia para inovação
● Disseminar cultura de inovação e visão
empreendedora, para mudanças de paradigma
em todos os setores da economia;
● Assegurar fomento à inovação;
● Ampliar a base de talentos para inovação;
● Estimular o desenvolvimento de mercados para
produtos e serviços inovadores brasileiros;
● Aprimorar e disseminar instrumentos jurídicos
para um ambiente inovador.

Fonte: Adaptado de MCTIC (2020).
Essas estratégias estão desdobradas em ações. Percebe-se que sem citar diretamente o documento seguem as diretrizes das categorias de regulação, transferências
econômicas e suaves. A formulação da polı́tica nacional de inovação do Brasil é uma continuidade do desenvolvimento histórico de ações para promover o crescimento econômico
com desenvolvimento social por meio de atividades inovadoras.
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3.1 Polı́ticas de Inovação no Brasil
As primeiras iniciativas para o desenvolvimento da ciência no âmbito federal
foram implementadas efetivamente a partir da criação Conselho Nacional de Pesquisas
(CNP), com a promulgação da Lei No¯ 1.310 de 15 de janeiro de 1951 (BRASIL, 1951b),
transformado em Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientı́fico e Tecnológico (CNPq),
com a publicação da Lei No¯ 6.129 de 6 de novembro de 1974 (BRASIL, 1974). O CNPq tem
como missão “Fomentar a Ciência, Tecnologia e Inovação e atuar na formulação de suas
polı́ticas, contribuindo para o avanço das fronteiras do conhecimento, o desenvolvimento
sustentável e a soberania nacional” (CNPQ, 2020).
Em julho de 1951, por meio do Decreto No¯ 29.741, foi criada uma comissão para
promover a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nı́vel Superior (BRASIL,
1951a), que posteriormente tornaria-se a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nı́vel Superior (CAPES). Trata-se de uma fundação ligada ao Ministério da Educação
(MEC) responsável por ações de expansão, bem como consolidação, de programas de
mestrado e doutorado (CAPES, 2020).
Com a implementação de ações que institucionalizaram a Ciência e Tecnologia
surge a necessidade de apoio a fomento das atividades. Foi então criada a Financiadora
de Estudos de Projetos S.A (FINEP), regulamentada pelo Decreto No¯ 61.056, de julho
de 1967 (BRASIL, 1967). A atual Financiadora de Inovação e Pesquisa com a visão de
“Transformar o Brasil por meio da inovação” e atua na cadeia da inovação com programas
de apoio da pesquisa básica ao produto final (FINEP, 2020).
Em seguida é criado o Fundo Nacional de Desenvolvimento Cientı́fico e Tecnológico
(FNDCT), pelo decreto-Lei No¯ 719, de 31 de julho de 1969(BRASIL, 1969), com o objetivo
de “dar apoio financeiro aos programas e projetos prioritários de desenvolvimento cientı́fico e
tecnológico, notadamente para implantação do Plano Básico de Desenvolvimento Cientı́fico
e Tecnológico.”. Como desdobramento foi instituı́do o primeiro plano com vigência para o
biênio 1973-1974.
As ações continuam com a criação do Sistema Nacional de Desenvolvimento
Cientı́fico e Tecnológico (SNDCT), conforme dispõe o Decreto No¯ 75.225, de 15 de Janeiro
de 1975 (BRASIL, 1975), para a organização das atividades de ciência e tecnologia.
Além disso, a comunidade cientı́fica passa a pressionar para que a C&T faça parte das
prioridades do governo e como resposta em 1985 é criado o Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT) que, partir de 2016 ampliou para o Ministério da Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC), Lei No¯ 13.341, de 29 de setembro de 2016 (BRASIL,
2016b), com área de competência nos seguintes assuntos mostrados no quadro da Figura
3.3.

Capı́tulo 3. POLÍTICAS DE INOVAÇÃO
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Figura 3.3 – Assuntos de competência do MCTIC.
Ampliação das competências com a publicação do
Decreto n° 9.677, de 02 de janeiro de 2019.20XX

Competências iniciais do MCTIC

● Políticas nacionais de pesquisa cientíﬁca e
tecnológica e de incentivo à inovação;

● Política nacional de telecomunicações;
● Política nacional de radiodifusão;

● Planejamento, coordenação, supervisão e
controle das atividades de ciência,
tecnologia e inovação;
● Política de desenvolvimento de informática
e automação;
● Política nacional de biossegurança;
● Política espacial;
● Política nuclear;
● Controle da exportação de bens e serviços
sensíveis;

● Serviços postais, telecomunicações e
radiodifusão;
● Articulação com os Governos dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios,com a
sociedade civil e com órgãos do Governo
federal para estabelecimento de diretrizes
para as políticas nacionais de ciência,
tecnologia e inovação.

Fonte: Adaptado de MCTIC (2020).

Com esse escopo de atuação do MCTIC define a sua missão em três principais
linhas (MCTIC, 2020), mostradas na Figura 3.4.
Figura 3.4 – Missão do MCTIC.

Contribuir para a
qualidade de vida
dos brasileiros

03

Produzir
conhecimento
01

02
Produzir riquezas
para o Brasil

Fonte: Adaptado de MCTIC (2020).

Com a institucionalização da pesquisa cientı́fica originam-se ações como o Programa
de Apoio ao Desenvolvimento Cientı́fico e Tecnológico (PADCT), implementado em 1985. A
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seguir são apresentados nas Figuras 3.5 e 3.6 Planos e Programas em Ciência e Tecnologia
correlacionados com Polı́ticas Industriais e Econômicas nas últimas três décadas,
Figura 3.5 – Planos e Programas em Ciência e Tecnologia no Brasil.
● PDACT I Programa de Apoio
ao
Desenvolvimento
Cientíﬁco e
Tecnológico,
(1985).

● ENCTI-Estratégia
Nacional de CT&I
(2012-2015),
● Programa Nacional
de Plataformas do
Conhecimento-PN
PC, (2014).

● Planejamento
Estratégico de
CT&I do MCT,
(2004-2007).

1991-2004

1985-1990

2007-2010

2004-2007

2016-2020

2012-2014

● PDACT II e III Programa de Apoio
ao
Desenvolvimento
Cientíﬁco e
Tecnológico, (1991
e 1998).

● PACTI-Plano CT&I
para o
Desenvolvimento
Nacional
(2007-2010).

● ENCTI-Estratégia
Nacional de CT&I
(2016-2022).

Fonte: Própria Autora.

Figura 3.6 – Polı́ticas Econômicas e Industriais no Brasil
● Política Industrial,
Tecnológica e de
Comércio
Exterior-PITCE,
(2004).

● Década Perdida,
● Plano cruzado,
(1986).
1990-2003

1985-1990

●

Plano Brasil Maior,
(2011).

2008-2010

2004-2008

● Plano Collor,
(1990),
● Política Industrial e
de Comércio
Exterior-PICE ,
(1990),
● Plano Real, (1994),
● Plano
Plurianual-PPA
(1996),
● Fundos Setoriais
em Ciência e
Tecnologia, (1999).

2016-2020

2011-2014

● Política de
Desenvolvimento
Produtivo-PDP,
(2008).

● Brasil Mais
Produtivo, B+P
(2015),
● Estratégia
Nacional de
Desenvolvimento
Econômico e
Social (Endes),
(2020-2031).
.

Fonte: Própria Autora.

O PADCT teve inı́cio em um perı́odo em que o paı́s passava por grande instabilidade econômica, inclusive o programa tem origem em um acordo com o Banco Mundial
em decorrência de empréstimo ao governo brasileiro. Nas três versões foi dividido em
subprogramas, principalmente, em áreas que o paı́s ainda era pouco desenvolvido. Com
destaque para o subprograma Tecnologia Industrial Básica (TIB) que tinha em seu escopo
projetos que englobavam a propriedade industrial e recebeu apoio nas três concepções do
PADCT.
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Nas transformações dos anos 90, criam-se e ainda são mantidos os Fundos Setoriais
de Ciência e Tecnologia com a finalidade de financiar projetos de pesquisa, desenvolvimento
e inovação em setores estratégicos como estı́mulo à cooperação entre ICTs e setor produtivo.
Os fundos fazem parte de um conjunto de mecanismos para o fortalecimento do sistema
nacional de inovação.
Em continuidade o governo federal concebe um plano de ação com foco na
inovação, a Polı́tica Industrial Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE). Neste cenário
o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) elabora o Planejamento Estratégico de
Ciência,Tecnologia e Inovação (PECTI). Destaca-se na linha de atuação da PITCE bem
como do planejamento do MCT o apoio por meio da FINEP, respectivamente, a empresas
de pequeno e médio porte e a universidades e centros de pesquisas com programas de
apoio para infraestrutura.
Em termos de diretrizes para promover a inovação unindo os objetivos do PITCE
e das linhas de ação do MCT o paı́s avança com a promulgação da Lei No¯ 10.973, de 2
de dezembro de 2004 (BRASIL, 2004), ainda em vigor, que estimula que a inovação seja
desenvolvida tanto por empresas como por ICTs e incentiva parcerias entres esses atores.
Outras leis que foram criadas com o intuito de promover o desenvolvimento por
meio do fortalecimento da inovação são a Lei No¯ 11.196, de 21 de novembro de 2005 mais
conhecida como Lei do Bem (2005) e a Lei No¯ 11.105, de 24 de março de 2005 (BRASIL,
2005), que regulamenta atividades que envolvam Organismos Geneticamente Modificados
(OGM), bem como derivados.
Com o objetivo de alavancar o potencial inovador e o desenvolvimento do paı́s o
governo federal apresenta o Plano Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento
Nacional (PACTI) 2007/2010, do MCT. Em consonância com as finalidades do PACTI é
lançada a Polı́tica de Desenvolvimento Produtivo (PDP), 2008.
A inovação e produtividade aparecem também como foco na polı́tica industrial
estabelecida pelo Plano Brasil Maior e com o documento de orientação Estratégia Nacional
de CT&I (ENCTI) 2012-2015 do MCTI.
Com a perspectiva de que a base para o desenvolvimento de qualquer nação tem
sido a geração da sociedade do conhecimento a ENCTI passou por revisão e atualização
para o perı́odo 2016-2022. Em paralelo o Ministério da Economia define a Estratégia
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (Endes).
Em meio à instabilidade polı́tica ocorrida a partir do ano de 2015 algumas ações
de impacto para ciência, tecnologia e inovação ocorreram como a Emenda Constitucional
(EC) No¯ 85, de 2015, que dispõe sobre a organização de um Sistema Nacional de Ciência,
Tecnologia e Inovação (SNCTI). Ainda não existe a formalização em instrumento jurı́dico
que defina a estrutura do SNCTI, porém, documentos como a ENCTI 2016/2022 fazem
menção à composição, bem como do funcionamento do sistema.
Outro fato de impacto a ser considerado é a aprovação e regulamentação do marco
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legal e a atualização das normativas dos estados como no caso do Pará pela Lei No¯ 8.426,
de 16 de novembro de 2016 (PARÁ, 2016).
Ao longo da trajetória dos planos e programas em ciências e tecnologias o Brasil
alavancou em termos de produção cientı́fica e formação em nı́vel de pós-graduação, inclusive
o paı́s está entre as dez economias de renda média elevada nos indicadores de qualidade de
inovação apontados pelo Índice Global de Inovação 2019, fator atribuı́do, principalmente, à
qualidade das universidades. A fim de ir além da qualificação profissional o MCTIC iniciou
em 2019 o processo de formulação da Polı́tica Nacional de Inovação(MCTIC/SEMPI, 2019)
para:
“Orientar o planejamento das iniciativas de Pesquisa, Desenvolvimento
e Inovação (PD&I) no paı́s, com vistas a produzir os efeitos desejados
no desenvolvimento econômico e social por meio do estimulo à inovação,
fomentando o conhecimento e transformando-o em riqueza, a fim de
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos brasileiro”.

Trata-se de um planejamento de longo prazo para um perı́odo de dez anos com
origem em documentos como a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social.
3.2 Prospecção do tema
Para o aprofundamento do tema polı́ticas de inovação realizou-se prospecção com
análise bibliométrica realizada a partir de informações coletadas na base de dados Scopus
(SCOPUS, 2020). A bibliometria é uma técnica definida por (TAGUE-SUTCLIFFE, 1992)
como:
“[...] o estudo dos aspectos quantitativos da produção, disseminação e uso
da informação registrada. A bibliometria desenvolve padrões e modelos
matemáticos para medir esses processos, usando seus resultados para
elaborar previsões e apoiar tomadas de decisões”.

A coleta e análise das informações, neste caso, serve de base para verificação
de dados do estado da arte do tema de polı́ticas de inovação, em nı́vel internacional, e
identificação de pesquisadores com produção relevante na área, de forma a proporcionar
uma visão mais abrangente do impacto do tema em estudo e dos aspectos mais importantes
para a formulação da minuta a ser proposta ao comitê responsável pela Polı́tica de Inovação
da Unifesspa.
3.3 Análise Bibliométrica
Para a verificação do nı́vel de desenvolvimento cientı́fico na área de Polı́ticas de
inovação realizou-se um mapeamento pormenorizado com a técnica de análise bibliométrica.
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3.3.1 Estratégia para coleta de dados
A seleção dos documentos utilizados para análise bibliométrica ocorreu em uma
sequência de ações estruturadas.
1. Revisão bibliográfica inicial e seleção de dois documentos iniciais;
2. Identificação de dois conjuntos de documentos (d1 e d2) relevantes na revisão
bibliográfica referentes ao documentos selecinados em 1;
3. Busca na base de dados Scopus do:
a) grupo de documentos nos conjuntos d1 e d2 acima,
b) grupo de documentos (c1) que citam d1 e d2, e as citações e referências
do grupo c1 e
c) grupo de documentos (r1) que são referências de d1 e d2 e as citações do
grupo r1.
4. Análise das palavras chaves identificadas nos documentos e eliminação das pertencentes às áreas que não são foco deste estudo.
5. Análise bibliométrica por meio do pacote bibliometrix 1 do R Statistics 2 da base de
documentos selecionados.
3.3.1.1 Revisão bibliográfica
Com a pesquisa bibliográfica realizada nos Capı́tulos 1 e 2, e na seção inicial deste
Capı́tulo 3, informações sobre o tema de Polı́ticas de Inovação foram reunidas partir de
documentos cientı́ficos.
A leitura de trabalhos como o de Slaughter e Rhoades (2004) indicam a importância
de temas, inicialmente não considerados, por exemplo capitalismo acadêmico, que com a
análise bibliométrica que se segue poderão mostrar-se relevantes no estudo.
3.3.1.2 Documentos relevantes
A partir da revisão bibliográfica foram identificados e selecionados como de alta
relevância os artigos de Borrás e Edquist (2013) e Slaughter e Rhoades (2004). Esses
documentos foram utilizados para iniciar a pesquisa e seleção da base de produção cientı́fica
para a revisão bibliométrica. Assim a estratégia de levantamento de documentos na base
de dados Scopus se dá em função de documentos e autores identificados como relevantes
na revisão bibliográfica inicial e não apenas em palavras chaves genéricas, estratégia
comumente utilizada no meio cientı́fico e tecnológico.
1

Bibliometrix é uma biblioteca escrita em R e de código aberto para pesquisa quantitativa em ientometria e bibliometria que inclui todos os principais métodos de análise bibliométrica (ARIA; CUCCURULLO,
2017).
2
R é um sistema para computação estatı́stica e elaboração de gráficos com capacidade de executar
programas armazenados em arquivos de script. Possui uma grande biblioteca de pacotes e funções e
possibilita a implementação de uma infinidade de modelos matemáticos estatı́sticos (HORNIK et al.,
2020).
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O artigo de Borrás e Edquist (2013) trata dos instrumentos para a formulação da
polı́tica de inovação, classificados em três categorias.
a) Instrumentos de Regulamentação - responsáveis por definir regras formais para
a estruturação e funcionamento do sistema de inovação;
b) Instrumentos de Transferência Econômica - que tratam dos incentivos financeiros destinados a instituições públicas e ao setor privado;
c) Instrumentos suaves - classificados como complementares, envolvem normas
técnicas, relação público-privado e ações para difusão do conhecimento.
O artigo de Slaughter e Rhoades (2004) retrata pontos positivos e negativos do
termo que os autores intitulam de capitalismo acadêmico, que considera o conhecimento
como matéria-prima a ser negociada. Dentre os aspectos positivos os autores citam a
possibilidade de expansão de receitas pelas universidades, a ampliação de oportunidades
de ganhos econômicos para docentes. Citam como um dos aspectos negativos o risco de
tornar o conhecimento inacessı́vel ao ser classificado como um bem privado.
O conhecimento como matéria-prima divide opinião de pesquisadores. No caso,
do artigo de Slaughter e Rhoades (2004), ao apontarem aspectos antagônicos, os autores
expõem que é possı́vel maximizar receitas e atender demandas sociais.
3.3.1.3 Pesquisa na base de dados
A pesquisa na base Scopus ocorreu por meio da aplicação de instruções para
consultas que retornaram informações armazenadas na base de dados Scopus, conform
indicado a seguir:
a) para o artigo de Borrás e Edquist (2013) utilizou-se a consulta ALL("The
choice of innovation policy instruments")
b) para o artigo de Slaughter e Rhoades (2004), utilizou-se "Author(Slaughter
AND Rhoades")
Para cada resultado da pesquisa foram obtidos os documentos que citam os
resultados (View cited by) e os que são referências (View reference) daqueles resultados.
O procedimento foi utilizado em até dois nı́veis com a seleção de até 2000 documentos
classificados em mais citados e até 2000 mais recentes, aplicados para cada resultado. As
referências consideradas estão indexadas na base de dados Scopus e resultou em 44383
documentos. A Figura 3.7 representa a esquematização da estrutura da pesquisa.
Essa estruturação busca definir qual o estado do conhecimento do tema da pesquisa
e utilizá-lo como ponto de partida para compreender melhor os temas importantes para as
diretrizes e instrumentos para a formulação de uma Polı́tica de inovação na Unifesspa.
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Figura 3.7 – Estruturação da pesquisa para a formação da base de documentos.

Fonte: Próprio autora.

3.3.1.4 Análise bibliométrica dos documentos levantadas
A análise bibliométrica foi realizada por meio do mapeamento com o pacote
bibliometrix3 utilizando a linguagem R Statiscs 4 (ARIA; CUCCURULLO, 2017). Tratase de software utilizado para realizar cálculos estatı́sticos e construir gráficos a partir de
ı́ndices e correlações. As principais informações sobre os documentos selecionados são
apresentadas na Tabela 1.
Na Tabela 1 Keywords Plus 5 são termos de ı́ndice gerados automaticamente a
partir dos tı́tulos dos artigos citados (CLARIVATE, 2020) e o ı́ndice de colaboração é
calculado segundo Elango e Rajendran (2012).
Com a Tabela 1 apresentam-se o escopo de documentos e alguns indicadores
numéricos. É possı́vel uma análise, inicial, embora ainda imprecisa, da produção cientı́fica
sobre tema em estudo.
A Figura 3.8 mostra um número pequeno de documentos até o ano de 1995, em
seguida um crescimento lento no número de publicações até 2010, no perı́do de 2010 a 2015
houve uma redução do número de documentos e partir de 2015 um crescimento bastante
significativo.
O gráfico da Figura 3.9, nos permite fazer considerações para identificar na base
de documentos selecionadas a co-ocorrência das palavras chaves. Podemos identificar três
agrupamentos entre as 60 palavras chaves de maior ocorrências nos documentos (lista de
3

Bibliometrix é uma biblioteca escrita em R e de código aberto para pesquisa quantitativa em
cientometria e bibliometria que inclui todos os principais métodos de análise bibliométrica (ARIA;
CUCCURULLO, 2017).
4
R é um sistema para computação estatı́stica e elaboração de gráficos com capacidade de executar
programas armazenados em arquivos de script. Possui uma grande biblioteca de pacotes e funções e
possibilita a implementação de uma infinidade de modelos matemáticos estatı́sticos (HORNIK et al.,
2020).
5
“KeyWords Plus são termos de ı́ndice gerados automaticamente a partir dos tı́tulos dos artigos citados.
Os termos KeyWords Plus devem aparecer mais de uma vez na bibliografia. O KeyWords Plus aumenta a
recuperação tradicional de palavras-chave ou tı́tulos” (CLARIVATE, 2020).
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30

Tabela 1 – Informações principais sobre os documentos
selecionados.
Descrição

Resultados

Número de documentos

44383

Fontes (Journals, Books, etc.)

5311

Keywords Plus (ID)

45448

Perı́odo

1898 - 2020

Média de citações por documento

393.4

Número de autores

62193

Número de autores com um único documento

4640

Número de autores com mais de um documento

57553

Número de documentos com um único autor

8518

Média de documentos por autor

0.717

Méida de autores por documento

1.4

Méida de co-autores por documento

3.5

Índice de colaboração

1.6

Fonte: Gerados pela autora com o pacote bibliometrix(ARIA;
CUCCURULLO, 2017)

Figura 3.8 – Quantidade de documentos publicados por ano.
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Fonte: Gerados pela autora com o pacote bibliometrix(ARIA; CUCCURULLO, 2017)

palavras chaves, tı́tulos, abstracts, etc) dos documentos. São identificadas as palavras chaves
human (humano), sustainable development (desenvolvimento sustentável), environmental
management (gestão ambiental), innovation (inovação), governance approach (polı́ticas
de governo, technological development (desenvolvimento tecnológico), technology transfer
(transferência tecnológica) and economic and social effects (efeitos econômicos e sociais)

Capı́tulo 3. POLÍTICAS DE INOVAÇÃO
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que indicam temas de foco de possı́veis comunidades de pesquisa. As espessuras das linha
indicam a correlação entre as palavras. Algumas das palavras com maior frequência e
que são mostradas na Figura 3.9 não são foco do presente trabalho indicando necessidade
de refinar a base de documentos buscando aqueles que são mais relevantes para o tema
sumarização de textos.
Figura 3.9 – Gráfico de núvem de co-ocorrências de palavras chaves.
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Fonte: Gerados pela autora com o pacote bibliometrix(ARIA; CUCCURULLO, 2017)
Analisamos o gráfico de Sankey6 mostrado na Figura 3.10 que fornece uma visão
da relação entre palavras chaves, autores e documentos mais citados. Também nota-se
um número elevado de palavras chaves que estão na base de documentos levantada e
que embora relacionadas ao tema de polı́ticas de inovação não são foco deste trabalho,
exemplos dessas palavras são sustainability transitions (transições de sustentabilidade),
climate change (mudanças climáticas), China (China) e renewable energy energia renovável.
Por outro lado, algumas palavras chaves já indicam temas fortemente relacionados
com o tema de polı́ticas de inovação e levam a identificação de documentos relevantes para
a pesquisa (MARKARD; RAVEN; TRUFFER, 2012; GEELS, 2002; NELSON; WINTER,
1982; GEELS; SCHOT, 2007; TEECE; PISANO; SHUEN, 1997; BORRÁS; EDQUIST,
2013; SHANE; VENKATARAMAN, 2000; COHEN; LEVINTHAL, 1990; BARNEY, 1991;
POWELL; KOPUT; SMITH-DOERR, 1996). Como um exemplo, o artigo de Geels (2002)
que coloca as polı́ticas como uma das sete dimensões em um regime sociotecnológico que
são tensionadas e que precisa ser desenvolvida no processo de transição tecnológica.
6

“Um gráfico de sankey é uma visualização usada para representar um fluxo de um conjunto de valores
para outro. Os gráficos de sankey são mais usadas quando você deseja mostrar um mapeamento ’muitos
para muitos’ entre dois domı́nios ou vários caminhos através de um conjunto de estágios” (GOOGLE
CHARTS, 2020).
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Figura 3.10 – Relação entre palavras chaves, autores e publicações.
Makard J. Raven R. Truffer B.
Sustainability transitions: An
emerging field of research
and its prospects (2012).
Geels F.W. Technological
transitions as evolutionary
reconfiguration processes: A
multi-level perspective and a
case-study (2002).
Nelson R.R. Winter S.G (1982).
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Shane S. Venkataraman S.
The promise of
entrepreneurship as a field
of research (2000).
Cohen W.M. Levinthal D.A.
Absorptive capacity: a
new perspective on
learning and innovation
(1990).
Barney J. Firm resources and
sustained competitive
advantage (1991).
Powell W.W. Koput K.W.
Smith-doerr L.
Interorganizational
collaboration and the locus of
innovation: networks of
learning in biotechnology
(1996).

Fonte: Gerados pela autora com o pacote bibliometrix(ARIA; CUCCURULLO, 2017)

Como outro exemplo têm-se o artigo de Shane e Venkataraman (2000) que aponta
o empreendedorismo como impulsionador da inovação em produtos e processos e crucial
para conduzir o processo de mudança em uma sociedade. Os autores citam que o empreendedorismo estabelece um processo em que, à medida que empreendedores exploram
oportunidades, as informações e o conhecimento são difundidos e apropriados por outros
membros da sociedade que podem também aproveitar a inovação. Este trabalho, baseado
na base de documentos levantada, chama a atenção para o tema do empreendedorismo
como pertencente à linha de relevância para o tema polı́tica de inovação em estudo.
A Figura 3.11 mostra um dendrograma7 que indica uma árvore de similaridade
entre grupos de palavras chaves na base de documentos selecionada. Uma linha horizontal
que indica similaridade no grupo de aproximadamente 75% (tracejada em vermelho) nos
permite identificar doze grupos de palavras chaves que aparecem juntas (são similares),
indicando temas possivelmente próximos. As Tabelas 2 e 3 sumarizam a análise desses
7

“O dendrograma é um diagrama de árvore que exibe os grupos formados por agrupamento de
observações em cada passo e em seus nı́veis de similaridade. O nı́vel de similaridade é medido ao longo
do eixo vertical (alternativamente, você pode exibir o nı́vel de distância) e as diferentes observações são
listadas ao longo do eixo horizontal.”(MINITAB, 2020)
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Figura 3.11 – Agrupamentos de palavras chaves indicando conceitos ou tópicos similares,
resultado sem refinamento.
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Fonte: Gerados pela autora com o pacote bibliometrix(ARIA; CUCCURULLO, 2017)

grupos de palavras.
A análise da tabela mostra que alguns grupos e palavras não são diretamente
relacionadas ao tema de Polı́ticas públicas e indicam palavras que podem ser utilizadas
para indicar documentos a serem removidos da base de documentos.
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Tabela 2 – Sumario da análise de palavras chaves no dendograma da Figura 3.11 - Parte
1.
Grupo

Palavras

Tema suposto

1

adaptation (adaptação)

Não relevante.

2

academic entrepreneurship (empreendedorismo acadêmico),
technology transfer (transferência de tecnologia), university (universidade) e knowledge transfer (transferência de
conhecimento)

Transferência de tecnologia e conhecimento na universidade.

3

r.d (pesquisa e desenvolvimento) e knowledge (conhecimento)

Pesquisa e desenvolvimento do conhecimento.

4

technology (tecnologia), innovation (inovação) e regional
development (desenvolvimento Regional)

Inovação tecnológica e desenvolvimento regional.

4

small and medium-sized enterprises (smes) (pequenas e
médias empresas), open innovation (inovação aberta), institutions (instituições), technological innovation (inovação
tecnológica), china (China) e economic growth (crescimento
econômico)

Crescimento econômico e
inovação aberta em pequenas e médias empresas
e instituições. Publicações
na China.

4

higher education (ensino superior), performance (desempenho), social capital (Capital social), education (Educação),
entrepreneurship education (educação para o empreendedorismo).

Empreendedorismo, educação superior e aumento de
desempenho para a sociedade.

Fonte: Própria autora.
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Tabela 3 – Sumario da análise de palavras chaves no dendograma da Figura 3.11 - Parte
2.
Grupo

Palavras

Tema suposto

4

universities (universidades), knowledge management (Gestão do conhecimento), patents (patentes), absorptive capacity
(capacidade de absorção), learning (Aprendendo), collaboration (colaboração), entrepreneurship (empreendedorismo),
networks (redes) e human capital (capital humano).

Capital humano e aprendizado com foco na produção
de tecnologias (patentes).

5

bioeconomy (bio-economia) biomass (biomassa), transition
(transição), resilience (resiliência), life cycle assessment (avaliação do ciclo de vida), sustainability (sustentabilidade),
environment (meio Ambiente), climate change (das Alterações Climáticas) e circular economy (economia circular)

Sustentabilidade ambiental.

6

agriculture (agricultura), big data (big data), uncertainty
(incerteza), industry 4.0 (indústria 4.0), literature review (revisão da literatura), gender (gênero), social network analysis
(análise de redes sociais), institutional theory (teoria institucional) e africa (África).

Paradigmas tecnológicos
como big data e industria
4.0 na atenção a questões
sociais como a fome, o gênero e desenvolvimento de
paı́ses.

7

evaluation (avaliação), eco innovation (eco-inovação), multi
level perspective(perspectiva de vários nı́veis), governance
(governança), policy (polı́tica), electric vehicles (Veı́culos
elétricos), co2.emissions (Emissões de CO2), sustainable development(desenvolvimento sustentável) e energy (energia).

As polı́ticas de inovação,
a questão energética e a
emissão de poluentes.

8

policy.mix (mix de polı́ticas)

Inter-relação de modelos
de politicas de inovação.

9

innovation systems (sistemas de inovação), public policy
(polı́ticas públicas), innovation policy (polı́tica de inovação)
e policy instruments (instrumentos polı́ticos).

Polı́ticas públicas de inovação.

10

renewable energy (energia renovável) e germany (Alemanha).

Energias renováveis na
Alemanha.

11

energy policy (polı́tica energética).

Polı́tica energética.

12

energy transition (transição energética), european union
(União Européia), energy efficiency (eficiência energética) e
sustainability transitions (transições de sustentabilidade).

Nova matrix energética na
Europa.

Fonte: Própria autora.

3.3.1.5 Análise bibliométrica dos documentos após refinamento.
Da análise dos gráficos nas Figuras 3.9 e 3.11 foi selecionado um conjunto de
palavras chaves usadas para reduzir a base de documentos, com o objetivo de manter
apenas aqueles que tem relação com o tema de polı́ticas de inovação. Foram mantidos
documentos que constassem no tı́tulo e nas palavras chaves aquelas mostradas na lista do
quadro da Tabela 4 e retirados os documentos que constassem no tı́tulos e palavras chaves
as palavras do quadro da Tabela 5 reduzindo o total de publicações conforme Tabela 7
a seguir. Também foram retiradas da lista de palavras chaves dos documentos aquelas
mostradas na lista da Tabela 6.
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Tabela 4 – Palavras chaves que indicam documentos que serão mantidos na base de
documentos em análise.
Palavras pretendidas
absorptive capacity (capacidade de absorção), academic entrepreneurship (empreendedorismo acadêmico), bioeconomy (bio-economia), eco innovation (eco inovação), economic growth (crescimento
econômico), education (educação), entrepreneurship education (educação para o empreendedorismo),
environment (meio ambiente), higher education (ensino superior), human capital (capital humano),
industry 4.0 (indústria 4.0), innovation (inovação), innovation policy (polı́tica de inovação), policy
instruments (instrumentos polı́ticos), innovation systems (sistemas de inovação), institutional theory
(teoria institucional), institutions (instituições), knowledge (conhecimento), knowledge management (Gestão do conhecimento), knowledge transfer (transferência de conhecimento), multi level
perspective (perspectiva de vários nı́veis), open innovation (inovação aberta), patents (patentes),
policy (polı́tica), policy.mix (mix de polı́ticas), public policy (polı́ticas públicas), r.d (r.d), regional
development (desenvolvimento Regional), smes (smes), social capital (Capital social), sustainability
(sustentabilidade), sustainable development (desenvolvimento sustentável), technological innovation
(inovação tecnológica), technology (tecnologia), technology transfer (transferência de tecnologia),
uncertainty (incerteza), universities (universidades) e university (universidade).

Fonte: Própria autora.

Tabela 5 – Palavras chaves que indicam documentos que serão retidados da base de
documentos em análise.
Palavras removidas
adaptation (adaptação), adult (adulto), africa (África), agriculture (agricultura), article (artigo),
big data (big data), biomass (biomassa), carbon (carbono), carbon dioxide (dióxido de carbono)
carbon emission (emissão de carbono), climate change (alterações climáticas), CO2 emissions
(emissões de CO2), commerce (comércio), costs (custos), electric vehicles (veı́culos elétricos),
emission control (controle de emissão), alternative energy (energia alternativa), energy efficiency
(eficiência energética), energy policy (polı́tica energética), energy transition (transição energética),
energy utilization (utilização de energia), environmental impact (impacto ambiental), evaluation
(avaliação), female (feminino), gas emissions (emissão de gases), gender (gênero), greenhouse
gases (gases de efeito estufa), learning (aprendizado), literature review (revisão da literatura),
male (masculino), networks (redes), performance (desempenho), recycling (reciclagem), renewable
energy (energia renovável), renewable energy resources (recursos de energia renovável), resilience
(resiliência), sustainability transitions (transições de sustentabilidade), transition (transição) e waste
management (gestão de resı́duos).

Fonte: Própria autora.

Tabela 6 – Palavras chaves retiradas das listas de todos os documentos.
Palavras removidas
article (artigo), asia (ásia), australia (austrália), biomass (biomassa), china (china), climate change
(das alterações climáticas), energy policy (polı́tica energética), environmental impact (impacto ambiental), environmental protection (proteção ambiental), eurasia (eurásia), europe (europa), germany
(alemanha), human (humano), humans (humanos), literature review (revisão da literatura), priority
journal (revista prioritária), review (reveja), united states (estados unidos) e waste management
(gestão de resı́duos).

Fonte: Própria autora.
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O gráfico da Figura 3.12 mostra o total de publicações por ano após o refinamento
da base de documentos. Podem ser selecionados quatro perı́odos com comportamentos
distintos no número e taxa de publicações. Os dados referentes ao ano de 2020 incluem
apenas publicações registradas na base Scopus nos primeiros dois meses de 2020.

Número de documentos

Figura 3.12 – Produção anual de documentos identificada na pesquisa.
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Fonte: Gerados pela autora com o pacote bibliometrix(ARIA; CUCCURULLO, 2017)
Em função do refinamento feito na base de documentos o total de documentos
reduziu para 11854 e o perfil da taxa de publicação se manteve. A Tabela 7 mostra um
resumo quantitativo da base de documentos que foi mantida para análise após refinamento.
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Tabela 7 – Informações principais sobre os documentos
selecionados após refinamento.
Descrição

Resultados

Número de documentos

11854

Fontes (Journals, Books, etc.)

2215

Keywords Plus (ID)

19688

Perı́odo

1993 - 2020

Média de citações por documento

183

Número de autores

20794

Número de autores com um único documento

1370

Número de autores com mais de um documento

19424

Número de documentos com um único autor

1956

Média de documentos por autor

0.57

Média de autores por documento

1.75

Média de co-autores por documento

3.2

Índice de colaboração

1.96

Fonte: Gerados pela autora com o pacote bibliometrix(ARIA;
CUCCURULLO, 2017)

O gráfico Figura 3.13 apresenta quatro agrupamentos centrados nas keywords plus 8
sustainable development (desenvolvimento sustentável), innovation (inovação), economics
(Economia) e controlled study (estudo controlado), este gráfico identifica tópicos de pesquisa
possivelmente tratados pela comunidade cientı́fica relacionados ao tema polı́tica de inovação.

8

“KeyWords Plus são termos de ı́ndice gerados automaticamente a partir dos tı́tulos dos artigos citados.
Os termos KeyWords Plus devem aparecer mais de uma vez na bibliografia. O KeyWords Plus aumenta a
recuperação tradicional de palavras-chave ou tı́tulos” (CLARIVATE, 2020).
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Figura 3.13 – Gráfico nuvem de co-ocorrências de palavras chaves após redução da base
de documentos.
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Fonte: Gerados pela autora com o pacote bibliometrix(ARIA; CUCCURULLO, 2017)

O mapa e o dendrograma das Figuras 3.14 e 3.15 mostram 60 palavras chaves
mais frequentes após o refinamento e apresentam cinco agrupamentos que incluem palavras
chaves e os campos de pesquisa que se relacionam com o tema foco dessa pesquisa.
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40

Figura 3.14 – Mapa de agrupamento de palavras chaves - conceitos ou tópicos similares.
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Fonte: Gerados pela autora com o pacote bibliometrix(ARIA; CUCCURULLO, 2017)

Figura 3.15 – Agrupamentos de palavras chaves - conceitos ou tópicos similares.
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Fonte: Gerados pela autora com o pacote bibliometrix(ARIA; CUCCURULLO, 2017)

Para uma análise mais ampla podemos selecionar 11 agrupamentos como mostrados
no dendrograma da Figura 3.15 e identificar temas conforme Tabela 8.
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Tabela 8 – Sumario da análise de palavras chaves no dendograma da Figura 3.15
Grupo

Palavras

Tema suposto

1

bioeconomy (bio-economia), circular.economy (economia
circular).

A bio-economia e a economia circular.

2

technology.transfer (transferência de tecnologia), university (universidade), academic.entrepreneurship (empreendedorismo acadêmico)

Empreendedorismo na academia e a
transferência de tecnologia.

3

universities (universidades), entrepreneurship education
(empreendedorismo e educação), higher.education (ensino
superior).

Educação para empreendedorismo
no ensino superior universitário.

4

research (pesquisa), entrepreneurial university (universidade empreendedora), knowledge transfer (transferência
de conhecimento).

A pesquisa, a transferência de conhecimento e a universidade empreendedora.

5

sustainability (sustentabilidade), eco innovation (eco inovação), industry 4.0 (indústria 4.0), sustainable development (desenvolvimento sustentável).

Desenvolvimento sustentável, ecoinovação e sustentabilidade e a indústria 4.0.

6

research and development - r&d (Pesquisa e desenvolvimento - P

D) e productivity (produtividade).

7

patents (patentes)e knowledge (conhecimento)

Conhecimento e patentes.

8

innovation policy (polı́tica de inovação), policy mix (mix
de polı́ticas), small and medium-sized enterprises - smes
(Pequenas e Médias Empresas - PME)

polı́ticas de inovação e as pequenas
e médias empresas.

9

innovation (inovação), human capital (capital humano)
e absorptive capacity (capacidade de absorção).

Capacidade de absorção do capital
humano para inovação.

9

innovation systems (sistemas de inovação), technology
(tecnologia)

sistemas de tecnologia e inovação.

9

institutions (instituições) e economic growth (crescimento
econômico).

O crescimento econômico e as instituições.

10

knowledge management (Gestão do conhecimento).

Gestão do conhecimento.

10

triple helix (hélice tripla), regional development (desenvolvimento Regional), collaboration (colaboração), public
policy (polı́ticas públicas).

Polı́ticas públicas com vista a colaboração e trı́plice hélice para desenvolvimento reginal.

10

open innovation (inovação aberta), entrepreneurship (empreendedorismo), social capital (Capital social), education (Educação)

Educação, empreendedorismo e inovação aberta para fortalecimento do
capital social.

11

uncertainty (incerteza), policy instruments (instrumentos
polı́ticos), environmental regulation (regulação ambiental)

Incertezas, instrumentos polı́ticos e
regulação ambiental.

12

policy (polı́tica), institutional theory (teoria institucional), governance (governança).

Teoria institucional, polı́ticas e governo.

Fonte: Própria autora.

Na Figura 3.16 são mostrados mapas temáticos com evolução periódica entre os
anos de 1993 a 2020.
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Figura 3.16 – Mapas temáticos com evolução por perı́odos.
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Fonte: Gerados pela autora com o pacote bibliometrix(ARIA; CUCCURULLO, 2017)
Estes mapas utilizam a análise das relações entre as palavras e os agrupamentos
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identificados, como mostrado na Figura 3.13, e as utilizam para sumarizar os agrupamentos
que representam grupos semânticos ou conceituais de temas tratados no conjunto de
documentos em análise (COBO et al., 2011).
Em Bibliometrix.org (2020) Aria e Cuccurullo (2017) explicam que no gráfico o
nome da bolha é a palavra pertencente ao agrupamento com o maior ocorrência, o tamanho
da bolha é proporcional às ocorrências das palavras do agrupamento e a posição da bolha
é definida de acordo com a centralidade e densidade do agrupamento conforme proposto
por Callon, Courtial e Laville (1991). Para a análise foram gerados oito gráficos, um para
cada perı́odo de 3 anos. O primeiro perı́odo finaliza em 1999 e o último em 2020.
Observa-se que no primeiro mapa destaca-se o grupo Temas Base e Transversais
com maior ocorrência das palavras chuman capital (capital humano), knowledge (conhecimento) e innovation (inovação). No segundo mapa o grupo continua em destaque, porém,
o termo evolui para patents (patentes) e innovation (inovação). Nos mapas três e quatro
o nome da bolha passa a ser innovation (inovação). No perı́odo de 2011 a 2013, quinto
mapa, observa-se uma relação entre os grupos emerging or decline topics (temas emergentes ou em declı́nio) e os developed and isolated themes (niches) (temas isolados ou em
desenvolvimento) são os que apresentam palavras com maior ocorrência, respectivamente,
technology transfer (transferência de tecnologia) e entrepreneurship (empreendedorismo).
No mapa seguinte o tema innovation (inovação) volta a ser o centro associado a temas
como sustainability (sustentabilidade) e policy (polı́tica), assim como no mapa gerado
referente ao perı́odo de 2017 a 2019. Para o oitavo mapa o perı́odo de análise é de apenas
dois meses, janeiro e fevereiro de 2020. No entanto, verifica-se que innovation (inovação) e
as palavras associadas nos dois mapas anteriores se repetem.
O gráfico Sankey mostrada na Figura 3.17 mostra termos relacionados ao tema
Polı́tica de Inovação nos perı́odos que incluem até 1995, de 1996 à 2010, de 2011 à 2015 e
de 2016 à 2020.
Refazendo o gráfico de Sankey como mostrado na Figura 3.18 e selecionadas dez
palavras, dez autores e seis documentos mais frequentes identificamos um conjunto de
relações que apontam autores e publicações de referências mais relevantes. A Figura 3.19
mostra o gráfico de sankey apenas para o conjunto de documentos publicados entre 2018 e
2020. As Tabelas 9, 10, 11, 12 e 13 mostram um resumo rápido de cada um dos artigos e
fornece uma visão mais detalhada dos mesmos.
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Figura 3.17 – Relação entre palavras chaves e perı́odos de publicações dos documentos.
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Fonte: Gerados pela autora com o pacote bibliometrix(ARIA; CUCCURULLO, 2017)

Figura 3.18 – Relação entre palavras chaves, autores e referência mais frequentes para o
tema Polı́tica de Inovação.
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in biotechnology (1996)

Fonte: Gerados pela autora com o pacote bibliometrix(ARIA; CUCCURULLO, 2017)
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Figura 3.19 – Relação entre palavras chaves, autores e referência mais frequentes para o
tema Polı́tica de Inovação (anos 2018 à 2020).
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cohen w.m. levinthal d.a.
absorptive capacity: a new
perspective on learning
and innovation (1990)
rogge k.s. reichardt k.
policy mixes for sustainability
transitions: an extended
concept and framework
for analysis (2016)
markard j. raven r. truffer b.
sustainability transitions:
an emerging field of
research and its prospects (2012)
geels f.w. technological
transitions as evolutionary
reconfiguration processes:
a multi-level perspective
and a case-study (2002)
kivimaa p. kern f.
creative destruction or mere
niche support? innovation
policy mixes for
sustainability transitions (2016)
geels f.w. schot j.
typology of sociotechnical
transition pathways (2007)

Fonte: Gerados pela autora com o pacote bibliometrix(ARIA; CUCCURULLO, 2017)

Tabela 9 – Resumos das referências selecionadas nos documentos no gráfico da
Figuras 3.18 - Parte 1.
Tı́tulo

Resumo

Markard, Raven e Truffer
(2012) - Sustainability transitions: an emerging field
of research and its prospects. (Transições para sustentabilidade: um campo
emergente de pesquisa e
suas perspectivas).

O artigo faz uma prospecção de pesquisas acadêmicas realizadas
com a abordagem do tema transições de sustentabilidade recorte
de inovação e tecnologia para a sustentabilidade. Trata-se de transformações que ocorrem a longo prazo, de forma planejada com
intervenção estatal e não estatal. Para isso, conceitos foram revisados, além de análise bibliográfica de artigos. Quatro estruturas
tiveram destaque: gerenciamento de transição, gestão estratégica de
nichos, perspectiva multinı́vel das transições sociotécnicas e sistema
de inovação tecnológica. O resultado da prospecção é apresentado
por meio de figuras como o mapa com as principais contribuições e
linhas de pesquisas do tema e gráfico de citações por ano, de 1998
a 2011, mantendo crescimento nas citações de 2005 a 2011. Isso
demonstra que o assunto tem tornado relevante ao longo do tempo

Fonte: Própria autora.
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Tabela 10 – Resumos das referências selecionadas nos documentos no gráfico da
Figuras 3.18 - Parte 2.
Tı́tulo

Resumo

Geels (2002) - Technological transitions as evolutionary reconfiguration
processes: a multi-level
perspective and a casestudy. (Transições tecnológicas como processos de
reconfiguração evolutiva:
uma perspectiva multinı́vel e um estudo de caso).

Aborda as Transições Tecnológicas (TT), uma das estruturas da
Transição para Sustentabilidade como aponta o artigo “Transições
para sustentabilidade: um campo emergente de pesquisa e suas
perspectiva”. A abordagem ocorre com uma visão da sociologia
da tecnologia. O objetivo é responder como ocorre a TT. Para
isso, definiu-se como caso para análise a transição do navio com
propulsão através de velas para a tecnologia do navio com propulsão
a vapor. A introdução da nova tecnologia ocorreu de forma gradual
e gerou impactos em áreas como o comércio, na comunicação, e
nas formas de negociar. A nova tecnologia passou por perı́odo de
adaptação até tornar-se compatı́vel com o mercado em geral.

Cohen e Levinthal (1990) Absorptive capacity: a new
perspective on learning and
innovation. (Capacidade
de absorção: uma nova
perspectiva sobre aprendizado e inovação)(COHEN;
LEVINTHAL, 1990).

Neste estudo o enfoque é dado ao que os autores definem como
capacidade de absorção da empresa e suas implicações em atividades que incluem desde a pesquisa básica e inovações à Pesquisa
e Desenvolvimento (P&D). Esse potencial advém da capacidade
que a empresa tem de reconhecer, assimilar e aplicar novas informações do ambiente externo. A análise parte da capacidade de
absorção do indivı́duo, em particular, até o nı́vel da organização.
Essa capacidade de absorver o conhecimento e gerar desempenho
para a inovação dependem das estratégias de desenvolvimento
e definição de áreas de investimentos. Os autores formularam e
aplicaram um modelo de investimento em P&D para análise das
polı́ticas organizacionais. Com análise empı́rica observou-se que a
capacidade de absorção está relacionada ao investimento de recursos em atividades que geram inovação. A capacidade de absorção
pode ser classificada como um subproduto em si ou subproduto de
atividade de rotina. Sugere-se pesquisas com foco nos processos
para a definição de polı́ticas de investimentos para desenvolver a
capacidade de absorção.

Shane e Venkataraman
(2000) - The promise of entrepreneurship as a field of
research. (A promessa do
empreendedorismo como
campo de pesquisa).

Com base em outras pesquisas realizadas nas áreas de ciências sociais e aplicadas os autores propõem uma estrutura conceitual para
o empreendedorismo, tendo em vista que esse fenômeno ocupa-se
da descoberta, bem como da exploração de oportunidades que
proporcionem lucro. A pesquisa desenvolveu-se a partir da delimitação do campo, justificativas para pesquisadores organizacionais
desenvolverem estudos em empreendedorismo, a descoberta de
oportunidades no empreendedorismo, a avaliação e as formas de
exploração dessas oportunidades. Os autores consideram que o
empreendedorismo pode ocorrer com a criação de novas organizações, bem como em estruturas já existentes e que as oportunidades
podem ser negociadas. São apontadas três razões para o desenvolvimento de pesquisas na área de empreendedorismo. São apontados
aspectos do indivı́duo necessários para o reconhecimento de oportunidade. As startups aparecem como o meio mais comum para se
desenvolver atividades empreendedoras.

Fonte: Própria autora.

46

Capı́tulo 3. POLÍTICAS DE INOVAÇÃO

Tabela 11 – Resumos das referências selecionadas nos documentos no gráfico da
Figuras 3.18 - Parte 3.
Tı́tulo

Resumo

Powell, Koput e SmithDoerr (1996) - Interorganizational collaboration and
the locus of innovation:
networks of learning in biotechnology. (Colaboração
inter-organizacional e o lócus da inovação: redes de
aprendizagem em biotecnologia).

Os autores desenvolveram uma rede de abordagem à aprendizagem
organizacional, considerando que há casos em que os espaços inovação são estruturados em ambientes organizacionais que estejam
interligados. A proposta foi testada em empresas de biotecnologia no perı́odo de 1990-1994. A maneira como as empresas de
biotecnologia organizam-se em rede de colaboração e analisar os
objetivos dessas conexões formam o foco principal pesquisa. As
parceiras inter-organizacionais tem avançado em vários setores
da indústria e a área de biotecnologia é um deles. Pesquisadores
indicam que isso ocorre devido a fatores como a possibilidade
de compartilhar riscos, acessar novos mercados, bem como novas
tecnologias. Como um dos resultados verifica-se que em redes de
colaboração o conhecimento é compartilhado e que as parcerias
para a Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) constitui-se um fator
base para a colaboração inter-organizacional constituı́da com o
objetivo principal de ter acesso ao conhecimento.

Fonte: Própria autora.

Tabela 12 – Resumos das referências selecionadas nos documentos (anos de 2018 a
2020) no gráfico da Figura 3.19 - Parte 1.
Tı́tulo

Resumo

Rogge e Reichardt (2016) Policy mixes for sustainability transitions: an extended concept and framework
for analysis. (combinações
de polı́ticas de transições
para sustentabilidade: um
conceito expandido e estrutura de análise).

Trata de instrumentos polı́ticos, porém, diferente de Borrás e Edquist que aborda a escolha dos instrumentos para a formulação
de polı́ticas, no artigo “A escolha de instrumentos de polı́ticas de
inovação”, o estudo tem como foco a combinação de instrumentos
polı́ticos para combinar polı́ticas no contexto de transições para
sustentabilidade. Verifica-se que para obter o um conceito estendido de combinação de polı́ticas é necessário estabelecer além dos
instrumentos, as estratégias e processos polı́ticos. Para se chegar
ao conceito foi realizada uma revisão sobre análise de polı́ticas,
inovação, assim como de economia ambiental.

Kivimaa e Kern (2016)
- Creative destruction or
mere niche support? innovation policy mixes for
sustainability transitions.
(Destruição criativa ou
mero apoio de nicho?
Combinações de polı́ticas
de inovação de transições
para sustentabilidade).

O estudo amplia o tema de instrumentos de inovação ao dar enfoque
à importância das combinações de polı́ticas em direção a um
modelo de desenvolvimento sustentável com inovações que tenham
caracterı́sticas disruptivas e polı́ticas evolutivas para os sistemas
sociotécnicos. Os autores propõem como ideal para os casos de
transição a a combinação de polı́ticas que proporcione a criação de
inovações, bem como a desestabilização dos regimes existentes. A
combinação de polı́ticas para a criação e destruição direciona para o
termo “motores de destruição criativa” que corresponde à expansão
de “motores de inovação” a partir da estrutura analı́tica proposta
pelos autores e aplicada para análises de polı́ticas no Reino Unido
e na Finlândia na área de eficiência e demanda energética.

Fonte: Própria autora.
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Tabela 13 – Resumos das referências selecionadas nos documentos (anos de 2018 a
2020) no gráfico da Figura 3.19 - Parte 2.
Tı́tulo

Resumo

Geels e Schot (2007) Typology of sociotechnical
transition pathways. (Tipologia das vias de transição
sociotécnica).

Transições envolvem mudanças, e no caso das transições sociotécnicas abrange mudanças por parte dos usuários. Neste artigo, os
autores propõem um modelo de transição realizada por múltiplos
caminhos, na perspectiva multinı́vel (MLP). Nessa perspectiva,
as transições resultam de alinhamentos de interações em vários
nı́veis. Os autores relatam crı́ticas de outros autores e se posicionam com relação aos nı́veis empı́ricos e analı́ticos, viés de nicho
e funcionalismo, estruturalismo e agência. Considerando aspectos
evolutivos e sócio-institucionais são definidos caminhos de transição
nos critérios tempo e natureza. A partir dos critérios são definidas
vias transformação, reconfiguração, substituição tecnológica e desalinhamento e realinhamento. O texto usa exemplos práticos de
transições como recurso para abordar essas vias como o de transformação higiênica e o de carruagens e automóveis. Considerando
a ideia de que para o MLP as transições ocorrem das interações
dos nı́veis paisagem, regime e nicho

Fonte: Própria autora.

Três artigos se repetem nas Tabelas 9, 10, 12 e 13. São eles: Cohen e Levinthal
(1990); Markard, Raven e Truffer (2012) e Geels (2002).
A Figura 3.20 mostra uma perspectiva histórica de 60 citações mais frequentes
e que podem ser utilizadas para um acompanhamento do desenvolvimento de temas
relacionados a polı́ticas de inovação. Um exemplo é o caminho mostrado na Equação 3.1
em que Flanagan, Uyarra e Laranja (2011) cita o trabalho de Smits e Kuhlmann (2004),
que cita Bozeman (2000) que por sua vez cita o livro de Rosenberg e Nathan (1994). O
tema do livro de Rosenberg e Nathan (1994) nesse caminho histório inclui a idéia de
que as mudanças tecnológicas geralmente são “dependentes da rota”, no sentido de que
sua forma e direção tendem a ser fortemente influenciadas pela sequência especı́fica de
eventos anteriores, dos quais uma nova tecnologia surge; Bozeman (2000) faz uma revisão
e sistematização de bibliografias relativas a transferência tecnológica; o trabalho de Smits
e Kuhlmann (2004) apresenta funções que desempenham papeis cruciais na gestão dos
processos de inovação e lembra que polı́ticas orientadas para missão e que são cooperativas
requerem instrumentos sistêmicos e Flanagan, Uyarra e Laranja (2011) re-conceitualiza
blocos de construção básicos dos estudos de polı́ticas de inovação, a fim de chegar a
uma definição útil do termo “combinações de polı́ticas”. Este caminho histório é útil para
aprofundar em temas que estão correlacionados a polı́ticas de inovação.

rosenberg n 1994 ← bozeman b 2000 ← smits r 2004 ← flanagan k 2011

(3.1)
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Figura 3.20 – Perspectiva histórica das referências mais citadas.
1993
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1995

1996

1997

1998
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2000

2001
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2009
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2012

guerrero m 2012
frenken k 2007
asheim bt 2005
jensen mb 2007
bathelt h 2004
asheim bt 2011
etzkowitz h 2003
shane s 2000
de marchi v 2012
jaffe ab 1997
brunnermeier sb 2003
siegel ds 2004
grant rm 1996
markman gd 2005
owen−smith j 2001
audretsch db 1996
clarysse b 2005
acs zj 2009
agrawal a 2002
teece
dj
1997
jaffe ab 1993
lockett a 2005
henderson r 1998 fleming l 2001 siegel ds 2003
acs zj 2002
anselin l 1997
jensen r 2001
mansfield e 1995
schartinger d 2002
freeman c 1995 meyer−krahmer f 1998 malerba f 2002
bergek a 2008
cohen wm 2002
powers jb 2005

wieczorek aj 2012

bozeman b 2000
rosenberg n 1994

smits r 2004

flanagan k 2011

Fonte: Gerados pela autora com o pacote bibliometrix(ARIA; CUCCURULLO, 2017)

Por fim, observa-se que temas como empreendedorismo, transferência de tecnologia,
instrumentos de polı́ticas e colaboração inter-organizacional estão relacionados a Polı́ticas de
Inovação e de devem ser considerados nas tratativas que levarão à definição de instrumento
na Unifesspa.
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4 PROPOSTA DE POLÍTICAS DE INOVAÇÃO PARA A UNIFESSPA

A proposta tem como referencial os instrumentos da polı́tica de inovação elencados
por Borrás e Edquist (2013), a Polı́tica Nacional de Inovação que está em fase de organização
pelo MCTIC e o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) MCTIC/SEMPI (2019),
o Guia de Orientação para Elaboração da Polı́tica de Inovação nas ICTs (MARTIN et al.,
2019) e a Lei Estadual de Incentivos à Inovação (PARÁ, 2016), além do conhecimento
obtido da análise bibliométrica realizada no Capı́tulo 3.
4.1 Instituições de Ciência e Tecnologia com normativas atualizadas em face da EC-85 e
da Lei Nº 13.243/2016.
Para promover a inovação regional, cada instituição deve considerar as potenciais
fontes inovadoras da sua região de influência. Um exemplo é o caso da UFMG, no processo
de estruturação da sua polı́tica interna de inovação, em audiência com a participação da
comunidade acadêmica, definiu-se dois temas prioritários:
a) Regulamentar a relação da UFMG com empresas nas quais há pesquisador da
UFMG como sócio e;
b) Regulamentar o compartilhamento de uso de laboratórios.
A partir dos temas prioritários novos procedimentos foram estabelecidos que
resultaram na sistematização de diretrizes para a polı́tica de inovação e em resoluções
especı́ficas para os temas prioritários.
Outro exemplo, é o caso da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), instituição de
ciência e tecnologia em saúde, com reconhecida participação nos debates sobre Projeto
de Lei No¯ 2177/2011, bem como EC No¯ 85/2015 Martin et al. (2019), instrumentos base
para a criação do MLCTI. A polı́tica de inovação da instituição foi tema discutido no seu
VIII Congresso Interno (FIOCRUZ, 2018) realizado no ano de 2018. O Relatório Final do
evento trouxe em seu escopo, teses consideradas diretrizes institucionais.
“A Fiocruz tem capacidade de desenvolvimento tecnológico e inovação
para a sustentabilidade e a efetividade do SUS e para a consolidação
do Complexo Econômico-Industrial da Saúde, devendo reorientar seu
modelo de fomento e indução, articular suas atividades de pesquisa,
desenvolvimento tecnológico, produção e educação, e promover projetos
institucionais referenciados nas necessidades presentes e futuras do SUS,
bem como aprimorar sua capacidade de articulação externa de modo a
garantir a sustentabilidade polı́tica, social, tecnológica e econômica de
suas atividades”.

Nos dois exemplos citados, ambas são ICTs, vinculadas respectivamente ao Ministério da Educação e Ministério da Saúde. Estão em ambientes de atuação diferentes,
portanto, as prioridades são distintas, conforme o foco de atuação. Tanto a UFMG quanto
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a Fiocruz optou pelo modelo fragmentado. Definiram pontos estratégicos, atendendo o eixo
I, de acordo com o guia de orientação. As diretrizes gerais são a base para a formulação de
instrumentos individuais.
Um terceiro exemplo é o caso da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC),
localizada no estado da Bahia, unidade federativa que ainda não dispõe de uma normativa
atualizada, optou-se por resoluções especı́ficas priorizando as possibilidades de parcerias.
Já no exemplo da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul (UEMS) optou-se
por um documento que atende os quatro eixos mı́nimos recomendados pelo guia. Apesar
da normativa ter sido aprovada após o novo marco legal, não consta em seu escopo itens
relacionados a servidores com vı́nculo com a instituição, matéria do eixo IV e estı́mulo
ao empreendedorismo. Sugere-se que podem ser tratados como casos omissos, art. 30,
Resolução COUNI-UEMS No¯ 535, de 18 de setembro de 2018 (COUNI-UEMS, 2018).
A Pontifı́cia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), representa
exemplo de caso de entidade privada sem fins lucrativos, mesmo não tendo a obrigatoriedade
aprovou a sua polı́tica de inovação.
As instituições citadas estão situadas em regiões diferentes do paı́s. a UFMG e
Fiocruz na região sudeste do paı́s; A UESC no nordeste; a UEMS na região centro-oeste e
a PUCRS, na região sul. Fator de influência na definição das prioridades pelas assimetrias
socioeconômicas. Das cinco, três estão situadas em estados que ainda não atualizaram a
normativa de CT&I, com o novo marco legal. O que pode contribuir para ações dissociadas
das estratégias estaduais para o desenvolvimento regional.
No caso da Unifesspa, a polı́tica de inovação tem por base os objetivos do novo
marco legal e da Lei Estadual No¯ 8.426, de 16 de novembro de 2016 Pará (2016) e Decretos
No¯ 1.066, de 19 de Junho de 2008 (PARÁ, 2008) No¯ 1.346/15 que tratam da divisão do
estado em regiões de integração (RIs).
“Art. 1o¯ A regionalização do Estado do Pará tem como objetivo definir
regiões que possam representar espaços com semelhanças de ocupação,
de nı́vel social e de dinamismo econômico e cujos municı́pios mantenham
integração entre si, quer fı́sica quer economicamente, com a finalidade de
definir espaços que possam se integrar de forma a serem partı́cipes do
processo de diminuição das desigualdades regionais”.

4.1.1 Polı́tica de Inovação no contexto das Regiões de Integração do Estado do Pará.
O estado está dividido em 12 (doze) RIs, das quais em 3 (três) a Unifesspa tem
campus. Na Região Araguaia com campus nas cidades de Santana do Araguaia, São
Félix do Xingu e Xinguara; Região Carajás, campus em Marabá e unidade em Canaã dos
Carajás, e Região Rio Capim, campus de Rondon do Pará.
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Figura 4.1 – Regiões de Integração do Estado do Pará Dec. No¯ 1.066/08 e Dec. No¯ 1.346/15
.

Fonte: Adaptado de Pará (2008) e Pará (2015)

A Região Araguaia, sudeste do estado, tem como principais segmentos produtivos pecuária bovina, indústria de transformação, fruticultura, grãos, extração mineral e
construção civil. Em sua estrutura territorial tem áreas protegidas para uso sustentável,
proteção integral, terras indı́genas e projetos de assentamento da reforma agrária Fapespa
(2016). O que representa diversidade cultural. Um ponto de destaque é o ı́ndice de desmatamento 38,1% do seu território e 25,07% da área estadual Fapespa (2019). Dados do Plano
Plurianual 2016/2019 do estado do Pará (SEPLAN, 2015a) apontam como um fator de
vulnerabilidade que 15,5% da população da região está na condição de extrema pobreza.
O perfil da Região Carajás, também localizada na região sudeste do estado, no
ranking do Produto Interno Bruto (PIB)por região ocupa a 2a¯ colocação no estado Fapespa
(2019). Tem a indústria de transformação, extração mineral, pecuária bovina e construção
civil como principais segmentos produtivos.
Em termos de dinâmica territorial comporta áreas protegidas para uso sustentável,
proteção integral, terras indı́genas e projetos de assentamento da reforma agrária, porém
a taxa de desmatamento com relação a área total chega a 62,33% Fapespa (2019). Com
relação ao indicador de vulnerabilidade uma taxa expressiva é a de 15,8% da população
vivendo em extrema pobreza Seplan (2015a). Percentual acima da RI Araguaia.
Na região Rio Capim, o destaque em seguimentos produtivos são extrativa mineral, construção civil, cultura industrial, indústria de transformação, pecuária bovina e
fruticultura. Com 21,3% da população em extrema pobreza Seplan (2015b). Assim como
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as demais regiões tem áreas de conservação, terras indı́genas e projetos de assentamento
da reforma agrária.
Com o diagnóstico socioeconômico e ambiental das RIs tem-se o perfil para
definição da identidade regional do âmbito de atuação da Unifesspa. Informações necessárias
para agir estrategicamente e buscar a colaboração da iniciativa privada e sociedade civil
com o objetivo de gerar ideias, definir objetivos e atrair investimentos. Para que isso
seja expandido para a práxis propõe-se, no item 4.2, o escopo básico para estruturação
da polı́tica de inovação para a Unifesspa a ser formulada em conjunto com as partes
interessadas, sejam elas interna ou externamente.
4.2 Estruturação da Proposta
Com o panorama geral das potencialidades e desafios das três regiões de atuação
da Unifesspa, estruturou-se a proposta de minuta da polı́tica de Inovação mostrada no
Anexo A. O documento composto de 64 artigos, está organizado da seguintes capı́tulos:
a) DIRETRIZES GERAIS;
b) PROPRIEDADE INTELECTUAL;
c) DIRETRIZES PARA PARCERIAS;
d) ESTÍMULO AO EMPREENDEDORISMO;
A estruturação do texto da Minuta corresponde a respostas às questões objetivas
propostas pelo Guia de Orientação para Elaboração da Polı́tica de Inovação nas ICTs
para cada um dos quatro eixos. No capı́tulo I, trata-se das Diretrizes Gerais Martin et al.
(2019). A partir da matéria tratada nesse eixo os demais capı́tulos são definidos.
No capı́tulo Propriedade Intelectual, sugere-se como devem ser tratados os direitos
patrimoniais, pedidos de proteção, sigilo, ganhos, cessão e licenciamento e competências
administrativas. No eixo Diretrizes para Parcerias, trata-se dos instrumentos acordos e
convênios e da captação, gestão e aplicação dos recursos.
O último capı́tulo trata do Estı́mulo ao Empreendedorismo com ênfase na atuação
do NIT nas ações desse eixo e a possibilidade de adoção pela Unifesspa de criação de
inventor independente.
Tendo em vista que o estado do Pará está situado na Amazônia, território marcado
pela biodiversidade, e que a região de abrangência da Unifesspa é composta por povos
indı́genas, quilombolas e populações tradicionais sugere-se nas Diretrizes Gerais resolução
especı́fica para tratar do Acesso ao Patrimônio Genético e ao Conhecimento Tradicional
Associado nos termos das Leis No¯ 13.123/2015 (BRASIL, 2015), lei de proteção de cultivares
No¯ 9.456, de 25 de abril de 1997 (BRASIL, 1997), e 10.711, de 5 de agosto de 2003 que
dispõe sobre o sistema nacional de sementes e mudas (BRASIL, 2003).
Tratar desse tema na pólı́tica de inovação da Unifesspa representa um diferencial
na proposta se comparada às normativas de instituições elencadas no Guia de Orientação.
A partir das diretrizes estruturadas na minuta o Comitê de Inovação Tecnológica
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poderá definir que estratégias utilizará para estruturar o texto final da resolução com a
abordagem dos temas junto às partes interessadas, como comunidade acadêmica e sociedade
civil.
A longo prazo a definição da polı́tica representa a participação da Unifesspa como
ator ativo na rede para construção do sistema de inovação do estado do Pará, fator de
impacto para o desenvolvimento da inovação regional com a alavancagem de indicadores
sociais como educação, saúde e segurança.
Com a aprovação da resolução a Unifesspa formalizará o processo de atuação,
principalmente, junto à comunidade local. Poderá incluir no seu planejamento estratégico
ações com foco na melhoria de indicadores como os de empregos formais gerados nos
setores econômicos como, por exemplo, o setor de comércio e serviços na cidade de Marabá.
Também poderá contribuir com planejamento e ações para aqueles indicadores que se
destacam negativamente, como os que indicam nı́vel baixo serviços industriais, serviços
públicos ineficientes, agropecuária de baixa tecnologia, extração vegetal, caça e pesca
predatórias Fapespa (2019).
Com isso a instituição poderá cumprir seu papel social para além da oferta do
ensino, pesquisa e extensão na região onde atua, ainda como exemplo a RI Carajás possui
municı́pios importantes na geração de empregos e a universidade poderá contribuir para
melhoria qualitativa e para aumentar a quantidade de vagas a partir de inciativa de
cooperação com economia tradicional e o desenvolvimento da economia do conhecimento
(SEPLAN, 2019).
Outro foco pode ser ações e medidas que auxiliem o controle dos ı́ndices de
desmatamento. Apesar do território do municı́pio ter 25,8% de área protegida destinada a
projetos de assentamento da reforma agrárias, terras indı́genas e Unidades de Conservação
o percentual de desmatamento é de 62% da área total Seplan (2019). Dessa forma as
pesquisas aplicadas podem ser direcionadas para o desenvolvimento de tecnologias para
auxiliar na resolução do problema, bem como de inovações sociais para demandas da
população dessas áreas.
Considere-se ainda que a cidade de Marabá ocupa a terceira posição no ranking
estadual do PIB do Estado do Pará e a segunda da região Carajás, com atuação principal
na indústria extrativa, comércio, indústria de transformação, atividades imobiliárias e
atividades profissionais, ciêntifı́cas e técnicas Fapespa (2019). O que representa potencial
para o empreendedorismo tecnológico.
O conteúdo da minuta converge para resolver o problema da falta de articulação
das ações da Unifesspa com a iniciativa privada, instituições públicas e sociedade civil para
promover a cultura de ações inovadoras com foco em demandas socioeconômicas da região.
A aprovação da polı́tica de inovação faz parte de um conjunto de ações integradas
que envolve interesses do paı́s com MLCT e polı́tica nacional de inovação, passando pelas
estratégias do estado definidas a partir da polı́tica estadual de inovação, bem como de
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planos de governo e programas como o Pará 2030 e Inova Pará. Este último concebido a
partir da concepção de Sistemas Regionais de Inovação (SRI).
Com a regulamentação da polı́tica de inovação a instituição resolve o problema
da ausência de uma normativa interna que direcione as ações para promover inovação e
terá condições formais para participar na execução da segunda categoria de instrumentos
apresentadas por Borrás e Edquist (2013), a transferência econômica, buscando apoio à
pesquisa.
Estará apta a realizar acordos, convênios, contratos e instrumentos similares.
Tendo em vista que apesar de não ter polı́tica formalizada a instituição já desempenha
atividades como apoio ás empresas Júnior, que já somam nove em atividade; recebimento,
análise e encaminhamento para registro de pedidos de patentes e gestão do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Cientı́fica em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
(PIBITI).
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5 CONCLUSÃO

A capacidade que um paı́s tem de ampliar suas competências inovadoras tem se
mostrado como o meio para que qualquer nação se posicione para oferecer à sociedade
desenvolvimento em áreas sociais e econômicas, bem como competir em nı́vel internacional.
Apresentam-se como as duas atividades com menor incidência de implementação
nas instituições que preencheram o FORMICT, no ano de 2019, a gestão de incubadoras e
participação no capital social de empresas e o compartilhamento e permissão de uso por
terceiros de seus laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital intelectual. Isso
representa uma lacuna na relação entre universidade e indústria, dois dos atores da trı́plice
hélice de inovação. Além disso, as incubadoras auxiliam no surgimento de novas empresas
que impulsionam para a inovação.
Pode ser analisado como um dos fatores que justificam a queda do Brasil em
duas posições no IGI publicado em 2019 a ausência de gestão dessas atividades. As ações
supracitadas foram previstas na minuta apresentada como proposta à Unifesspa, inclusive
o Capı́tulo IV trata especificamente do estı́mulo ao empreendedorismo. A Unifesspa faz
parte dos 12,1% da instituições que informaram não ter a institucionalização e gestão do
NIT implementadas. Outro fator de impacto, tendo em vista que o NIT é o responsável
por apoiar a ICT na gestão da polı́tica de inovação.
A atualização de normas internas com a definição de sua atuação em conformidade
com o novo MLCT e decreto no¯ 9.283, de 7 de fevereiro de 2018, apresenta-se na lista dos
grandes desafios que as ICTs ainda enfrentam. Inclusive, esse é um fator que impossibilitou
comparar ou utilizar como base normas de instituições da região norte com perfil aproximado
com o da Unifesspa. Do total de oito instituições consultadas, por meio do Sistema
Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão/e-SIC apenas três universidades têm
norma atualizada com o MLCT, porém, ambas antecede ao guia de orientação.
Aponta-se como um grande desafio verificado durante a pesquisa o estabelecimento
de um Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI), tendo em vista que
o Brasil apesar de ter a primeira lei de incentivo à inovação sancionada em 2004, até o
momento, não dispõe de uma polı́tica que estruture as ações do governo federal.
No ano de 2019, o MCTIC lançou para consulta pública a minuta de uma Polı́tica
Nacional de Inovação, porém, o documento ainda não passou pelas instâncias responsáveis
para análise e aprovação. A inexistência de uma polı́tica nacional na temática inovação
deixa os estados e municı́pios sem um referencial para também se estruturarem. Isso
contribui para que no âmbito dessas esferas sejam também aprovadas leis de incentivos e
não se defina planos estratégicos para a promoção de ações inovadoras.
Como vantagem para a elaboração da minuta pode ser apontado o fato do estado
do Pará ter lei de inovação aprovada a partir da lei nacional e os planos e programas
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teoricamente serem planejados considerando o potencial produtivo, bem como o inovador
das RIs.
A definição da lei estadual de incentivo à inovação alinhada à legislação nacional,
bem como a elaboração de planos como o Pará 2030, que tem como objetivo o desenvolvimento social e econômico do estado, e programas como o Inova Pará com foco no
potencial produtivo das RIs é parte de um escopo de ações integradas que convergem
para melhorar os indicadores de inovação desde o nı́vel local ao nacional. Porém, existem
lacunas como, por exemplo, do planejamento estratégico. Para que o estado defina as suas
metas é necessário ter conhecimento do planejamento e diretrizes no nı́vel macro, neste
caso, do paı́s.
Apresentar um documento construı́do tendo como referencial apenas a bibliografia
já existente sobre instrumentos, leis, experiências de outras instituições e orientações para
a estruturação de polı́ticas de inovação é um desafio. Não houve consulta pública ás partes
interessadas, os chamados Stakeholders, tendo em vista que corresponderá à próxima etapa
conduzida pelo Comitê de Inovação, responsável pela estruturação do documento final.
O objetivo de elaborar uma minuta para a estruturação da polı́tica de inovação com
base na análise de legislações vigentes e experiências de outras ICTs teve êxito. No entato,
as instituições da região norte, onde está localizada a Unifesspa, ainda não atualizaram
suas polı́ticas de inovação em conformidade com o guia de orientações. Isso, adicionado à
impossibilidade de participação dos Stakeholders pode aumentar a probabilidade do texto
da minuta ter muitas alterações até ser apresentada versão final da resolução.
Dessa forma, evidencia-se que os eixos não foram discutidos de forma exaustiva. A
minuta representa um documento inicial para aprofundamento com as partes interessadas.
A aprovação e, principalmente, a aplicação desse instrumento normativo é um
grande marco para a criação de um ambiente com incubadoras de empresa, ampliação da
rede de pesquisa e demais arranjos estruturais para a implantação de um Sistema Regional
de Inovação como projetado pelo programa Inova Pará. Estratégia de gestão do governo
estadual para a estruturação do Sistema Paraense de Inovação.
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incentivos à inovação e à pesquisa cientı́fica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras
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e altera a Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei no 6.815, de 19 de agosto de 1980, a
Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011, a Lei no 8.745,
de 9 de dezembro de 1993, a Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994, a Lei no 8.010, de 29 de
março de 1990, a Lei no 8.032, de 12 de abril de 1990, e a Lei no 12.772, de 28 de dezembro de
2012, nos termos da Emenda Constitucional no 85, de 26 de fevereiro de 2015. Disponı́vel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil\ 03/\ ato2015-2018/2016/lei/l13243.htm>. Citado 5
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O CNPq. 2020. Disponı́vel em: <http://cnpq.br/apresentacao\ institucional>. Citado
na página 22.

Referências

61
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GEELS, F. W.; SCHOT, J. Typology of sociotechnical transition pathways. Research
policy, Elsevier, v. 36, n. 3, p. 399–417, 2007. Citado 2 vezes nas páginas 31 e 48.
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MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAçÕES E COMUNICAçÕES. Polı́tica Nacional de Inovação: Transformando o Futuro do Brasil. [S.l.], 2019. Disponı́vel em: <https://ibrasil.mctic.gov.br/>. Citado 3 vezes nas páginas 21, 26 e 50.
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ANEXO A – PROPOSTA DE MINUTA DE POLÍTICA DE INOVAÇÃO

CONSIDERANDO:
I — As disposições das leis: Constituição Federal, artigos 218 e 219, na Lei 8.666/93
(Lei de Licitações), Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial), Lei 9.609/98 (Programa
de Computador), Lei 9.610/98 (Lei de Direito Autoral), Lei 10.973/04 (Lei de Inovação) e
Decreto 5.563/05, a Lei dos Cultivares (Lei No¯ . 9.456/1997), a Lei de Biossegurança (Lei
No¯ . 11.105/2005), Lei de Proteção de Cultivares (Lei No¯ . 9.456/1997), Lei das Empresas
Juniores (Lei No¯ 13.267), a Medida Provisória No¯ . 2.186-16 de 2001 sobre o acesso e uso
ao patrimônio genético e o acesso ao conhecimento tradicional associado, Lei de acesso
à Biodiversidade (Lei 13.123/2015), Emenda Constitucional 85/2015, Marco Legal de
Ciência e Inovação Tecnológico (Lei 13.243/2016) e legislação complementar.
RESOLVE:
I — Istituir as Diretrizes da Polı́tica de Inovação no âmbito da Universidade
Federal do Sul e Sudeste do Pará - Unifesspa e Regulamenta os Direitos e Obrigações
Relativas à Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia.
RESOLUÇÃO
CAPÍTULO I
DIRETRIZES GERAIS
Art. 1o¯ A Polı́tica de Inovação no âmbito da Universidade Federal do Sul
e Sudeste do Pará (Unifesspa) fornece diretrizes e regulamenta os direitos e obrigações
relativos à Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (PI&TT) e busca colaborar
com polı́ticas públicas locais, regionais e nacionais de Inovação, desenvolvimento social e
econômico.
Art. 2o¯ A Polı́tica de Inovação Tecnológica da Universidade Federal do Sul e
Sudeste do Pará é vinculada aos seguintes princı́pios:
I — promover a cooperação e interação entre a (ICT) e os setores público
e privado do ambiente produtivo local, regional, nacional e internacional, que visem
a geração de inovação e maximizem o impacto das ações de ensino, pesquisa, e
extensão da Unifesspa para o aprimoramento da atividade empreendedora para a
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inclusão produtiva e socialmente sustentável das pessoas, na região de influência da
Universidade;
II — promover atividades cientı́ficas, tecnológicas e de inovação para o
desenvolvimento econômico e social com vistas à redução das assimetrias da região
amazônica com relação a outras regiões do paı́s;
III — estimular a atividade de inovação na região Sul e Sudeste do Pará como
parte da estruturação do Sistema Paraense de Inovação (SPI);
IV — desenvolver ações para a formação e capacitação de pessoal em empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de tecnologia e propriedade intelectual
em seus cursos de graduação, pós-graduação, de formação transversal complementar
independente da área;
V — desenvolver e fortalecer as capacidades operacional, cientı́fica, tecnológica
e administrativa da Unifesspa;
VI — definir procedimentos para gestão de projetos de ciência, tecnologia e
inovação e adoção de controle por resultados em sua avaliação;
VII — apoiar e integrar as criações de inventores independentes;
VIII — fomentar o empreendedorismo inovador de base acadêmica, individualmente e em parcerias com órgãos públicos e entes privados, inclusive por meio de
mecanismos promotores de empreendimentos inovadores, tais como empresas juniores,
incubadoras e aceleradoras de empresas;
IX — incentivar e executar pesquisas que gerem destacado impacto cientı́fico
e tecnológico, bem como sua aplicação na solução de problemas, principalmente, na
região amazônica;
X — incentivar a proteção do conhecimento tradicional e da biodiversidade;
XI — promover o compartilhamento e a permissão de uso por terceiros de
seus laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital intelectual, com vistas a
impulsionar o impacto da Unifesspa no desenvolvimento local, estadual e nacional;
XII — disseminar a cultura de inovação na comunidade universitária e dar
suporte institucional para a consecução de resultados concretos compatı́veis com essa
cultura;
XIII — transparência de atos, processos e nos procedimentos adotados pela
Unifessspa no que concerne à proteção da propriedade intelectual e promoção da transferência de tecnologia, admitido o sigilo, em caráter excepcional, quando necessário à
proteção da inovação tecnológica e proporcional ao bem jurı́dico protegido;
XIV — proteção à biodiversidade e uso sustentável de recursos econômicos e
financeiros, ambientais e socioculturais;
XV — cooperação e integração das comunidades tradicionais com a Unifesspa
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para o desenvolvimento do Estado do Pará e da Amazônia;
Art. 3o¯ A atuação institucional envolve:
I — parcerias com organizações públicas e privadas para o desenvolvimento
de projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I);
II — a celebração de contratos de prestação de serviços técnicos especializados
pelas ICTs a instituições públicas ou privadas, nas atividades voltadas à inovação
e à pesquisa cientı́fica e tecnológica no ambiente produtivo, visando, entre outros
objetivos, à maior competitividade das empresas;
III — a celebração de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração de criação desenvolvida
pela Unifesspa e, também, para obter o direito de uso ou de exploração de criação
protegida de terceiros;
IV — a celebração de contratos ou convênios com previsão de compartilhamento ou permissão de uso de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e
instalações da Unifesspa, ou, ainda, de permissão de uso de seu capital intelectual em
projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I);
V — a celebração de contratos de cessão da propriedade intelectual;
VI — estratégias relativas à inovação definidas no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI);
Art. 4o¯ A representação da ICT pública, no âmbito de sua polı́tica de inovação,
será delegada ao(à) pró-reitor(a) da Pró-reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação
Tecnológica (Propit) da Unifesspa.
Art. 5o¯ A Divisão de Inovação Tecnológica, ligada à Pró-reitoria de Pósgraduação, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Propit), atuará como Núcleo de Inovação
Tecnológica (NIT) não possuindo personalidade jurı́dica própria.
Parágrafo único. O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) será o orgão de
apoio e gestão da polı́tica de inovação na Unifesspa.
Art. 6o¯ São competências do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT):
I — zelar pela manutenção da polı́tica institucional de estı́mulo à proteção
das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia;
II — avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de
pesquisa para o atendimento das disposições da legislação;
III — desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de inovação
da Unifesspa;
IV — desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação
gerada pela Unifesspa;
V — promover e acompanhar o relacionamento da Unifesspa com empresas;
VI — apoiar o desenvolvimento de projetos de cooperação que envolvam
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organizações de direito público e privado, como empresas, outras ICTs, com ou sem
fins lucrativos e que objetivem inovação e desenvolvimento.
VII — negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da
Unifesspa;
VIII — opinar sobre o interesse institucional acerca do depósito ou não dos
pedidos de proteção de propriedade intelectual;
IX — gerir processos de registro de propriedade intelectual e transferência
tecnológica da unifesspa;
X — encaminhar os pedidos de registro para proteção de propriedade intelectual e de transferência tecnológica junto aos orgãos responsáveis no Brasil e/ou no
exterior.
XI — opinar quanto à propriedade intelectual e transferência tecnológica
em contratos, convênios, declarações, termos de compromissos, certidões e demais
instrumentos congêneres que envolvam a Unifesspa;
XII — fazer o atendimento e encaminhamento das solicitações de inventor
independentes junto à Unifesspa.
Art. 7o¯ Caberá ao NIT definir e implementar as normas operacionais necessárias
ao acompanhamento e avaliação interna da polı́tica de inovação.
Parágrafo único. Para a aplicação do caput e cumprimento da legislação
vigente a avaliação interna deverá ocorrer semestralmente.
Art. 8o¯ A Unifesspa instituirá Comissão de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (Compittec) como instância consultiva do Núcleo de Inovação Tecnológica
(NIT) com competência para emitir pareceres de avaliações quanto à Propriedade Intelectual
e Transferência Tecnológica de ativos intangı́veis da Universidade.
Art. 9o¯ A Compittec terá representantes indicados por portaria da reitoria.
§ 1o¯ A Compittec na Unifesspa será composta:
I — do(a) pró-reitor(a) da Propit, que presidirá a comissão;
II — do(a) gestor à frente da Divisão de Inovação Tecnológica responsável
pelo NIT e por um suplente;
III — de um representante e um suplente de cada unidade acadêmica e
administrativa, com execução da Propit.
§ 2o¯ Sempre que necessário o(a) presidente deverá indicar seu(sua) substituto(a), na impossibilidade dessa indicação assumirá o decano da comissão presente
na reunião.
§ 3o¯ A Compittec irá reunir-se uma vez por mês ou sempre que for convocada
pelo(a) presidente.
§ 4o¯ As deliberações e aprovações na Compittec serão realizadas por votação,
válida a decisão da maioria simples, no caso de empate a decisão será do(a) presidente.
Art. 10 A Unifesspa, considerando a sua área de atuação e a diversidade da região
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amazônica desenvolverá ações de apoio e incentivo à proteção da propriedade Industrial,
direito Autoral e proteção Sui Generis.
§ 1o¯ A proteção conforme o caput inclui ao patrimônio genético, o conhecimento tradicional associado e a bioprospecção, respeitados todos os direitos das
comunidades, pesquisadores e membros da sociedade em geral;
§ 2o¯ A proteção conforme o caput será definida em resolução especı́fica.
Art. 11 A Unifesspa por meio de sua Pro-reitoria de Desenvolvimento e Gestão
de Pessoas deverá instituir em seu programa de capacitação de recursos humanos ações
para a qualificação e formação em empreendedorismo, gestão da inovação, transferência de
tecnologia, propriedade Industrial, direito Autoral e proteção Sui Generis.
Art. 12 O NIT coordenará ações estratégicas de capacitação de recursos humanos
nos temas de empreendedorismo e inovação;
Parágrafo único. As unidades acadêmicas e administrativa poderão realizar
ações próprias de capacitação nos temas previstos no caput.
Art. 13 A Unifesspa, por meio do NIT, apoiará a criação, a implantação e a
consolidação de ambientes promotores da inovação, incluı́dos parques e polos tecnológicos
e incubadoras de empresas.
Parágrafo único. O ambientes promotores da inovação terão entre seus objetivos o incentivo ao desenvolvimento tecnológico, ao aumento da competitividade e à
interação entre as empresas, os setores da sociedade e outras ICTs.
Art. 14 As Incubadoras propõem-se a efetuarem as seguintes ações no âmbito
institucional na Unifesspa:
I — incentivar e apoiar o surgimento de empresas de base tecnológica, criativa
e inclusiva;
II — estabelecer relações que promovam a aproximação da Unifesspa com o
setor produtivo e
III — propiciar novas oportunidades de trabalho aos egressos da Unifesspa
pela implementação de empresas de base tecnológica, criativa e inclusiva.
Art. 15 A Unifesspa apoiará a criação de Empresas Juniores com o objetivo
de aplicar na prática, por meio de projetos e prestações de serviços, o que está sendo
aprendido na universidade, bem como aproximar a academia do mercado.
Art. 16 A Unifesspa poderá participar minoritariamente do capital social de
empresas para desenvolvimento de produtos, processos ou serviços, que estejam em consonância com as prioridades institucionais e mediante as condições estabelecidas em
regulamentação interna, desde que haja manifestação favorável, devidamente motivada,
pelo NIT da Unifesspa e concordância com a legislação.
Parágrafo único. As formas de participação, critérios e demais assuntos
relacionados ao tema tratado no caput do artigo serão definidos em resolução especı́fica.
Art. 17 A Unifesspa poderá celebrar termos de autorização de uso, permissão
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de uso ou contrato de concessão de uso para utilização de seus laboratórios, equipamentos,
instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências,
recursos humanos e capital intelectual à outras ICTs, empresas ou pessoas fı́sicas voltadas
a atividades de PD&I.
§ 1o¯ São requisitos gerais para as celebrações previstas no caput:
I — existência de contrapartida financeira ou não financeira;
II — celebração por tempo determinado;
III — não interferência direta na atividade fim da Unifesspa;
IV — ausência de conflito com a atividade fim da Unifesspa;
V — ser voltada para atividades de PD&I;
VI — obediência às prioridades, critérios e requisitos aprovados por esta
polı́tica de inovação ou e nas instâncias diretamente relacionadas, conforme regramento interno da Unifesspa;
VII — atesto de disponibilidade do laboratório, equipamento, instrumento,
material e demais instalações existentes pela autoridade competente;
VIII — adoção de meios que assegurem a igualdade de oportunidades a
empresas e demais organizações interessadas.
§ 2o¯ Além dos requisitos gerais previstos no parágrafo anterior é requisito
para celebração de contrato de concessão de uso previsto no caput a realização de
prévio processo seletivo que assegure a igualdade de oportunidades a empresas e
demais organizações interessadas.
Art. 18 A Unifesspa poderá compartilhar laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências, recursos
humanos e capital intelectual com outras ICTs ou empresas em ações voltadas à inovação
tecnológica para consecução das atividades de incubação.
Parágrafo único. As formas de compartilhamento, critérios e demais assuntos
relacionados ao tema tratado no caput serão definidos em resolução especı́fica.
Art. 19 A Unifesspa poderá compartilhar laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências, recursos
humanos e capital intelectual com outras ICTs ou empresas em ações voltadas às atividades
das empresas juniores criadas junto aos seus cursos de graduação.
Parágrafo único. As formas de compartilhamento, critérios e demais assuntos
relacionados ao tema tratado no caput serão definidos em resolução especı́fica.
Art. 20 É facultado à Unifesspa prestar a instituições públicas ou privadas
serviço técnico especializado nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa cientı́fica e
tecnológica no ambiente produtivo.
§ 1o¯ O serviço deve ser especificado de forma a ser realizada em uma única
unidade acadêmica.
§ 2o¯ No caso de serviços que envolvam mais de uma unidade o mesmo deve
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ser desmembrado em atividades que se tornarão serviços em cada unidade acadêmica
isoladamente.
§ 3o¯ O responsável pela prestação de serviço deverá informar sua Unidade
Acadêmica com a descrição do serviço e os recursos, da Unifesspa e externos, de
pessoal, financeiros e de infraestruturas utilizados. A Unidade Acadêmica deverá
manter registro das informações fornecidas.
§ 4o¯ a prestação de serviço deverá ter a anuência da autoridade máxima da
Unidade, que deverá justificar os requisitos de conveniência e oportunidade de sua
decisão.
§ 5o¯ a prestação de serviço deverá ter a anuência da reitoria da Unifesspa.
Art. 21 O servidor público envolvido na prestação de serviços realizada pela
Unifesspa poderá receber retribuição pecuniária, diretamente da universidade, de empresas
públicas e privadas ou de instituições de apoio com que esta tenha firmado acordo, sempre
sob a forma de adicional variável.
§ 1o¯ O valor da retribuição pecuniária paga a tı́tulo de adicional variável ao
servidor deverá ser custeado exclusivamente com recursos arrecadados no âmbito da
atividade contratada.
§ 2o¯ O valor da retribuição pecuniária paga ao servidor deve ser previsto no
contrato de prestação de serviço.
Art. 22 Será devida taxa de ressarcimento institucional à Unifesspa.
§ 1o¯ O ressarcimento referido no Caput será distribuı́do nos orçamento da
Unifesspa com a garantia de 30% para a subunidade acadêmica, 40% para a unidade
acadêmica, 25% para a administração superior e 5% (cinco) no(s) programa(s) de
fomento à inovação da Propit.
§ 2o¯ O valor do ressarcimento institucional será previsto no contrato de
prestação de serviço.
Art. 23 A Unifesspa poderá realizar chamamento público para identificação de
instituições demandantes externas, públicas ou privadas, interessadas em contratar serviços
técnicos especializados ofertados, com contrapartida financeira e/ou econômica.
Art. 24 É vedado a dirigente, ao criador ou a qualquer servidor divulgar, noticiar
ou publicar qualquer aspecto de criações de cujo desenvolvimento tenha participado
diretamente ou tomado conhecimento por força de suas atividades, sem antes obter
expressa autorização da Unifesspa.
Art. 25 Os laboratórios e outros espaços onde sejam realizados serviços devem
apresentar plano de gestão para proteção de bens intangı́veis como tecnologias patenteáveis,
programas de computador, novo cultivar, entre outros.
Art. 26 Os coordenadores de laboratórios e de outros espaços que desenvolvam
atividades de pesquisa, que possam resultar em produções técnicas passı́veis de registro
de proteção intelectual, e que realizam prestação de serviços, devem apresentar plano
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de gestão para proteção de bens intangı́veis com tecnologias patenteáveis, programas de
computador, entre outros.
CAPÍTULO II
PROPRIEDADE INTELECTUAL
Art. 27 Quaisquer criações que tenham resultado de atividades realizadas com
a utilização das instalações da Unifesspa ou com o emprego de seus recursos humanos,
financeiros, materiais biológicos, infraestrutura, equipamentos, insumos, materiais, capital
intelectual e informações técnicas e/ou cientı́ficas pertencentes ou disponibilizadas pela
Unifesspa poderão, a critério da Instituição, ser objeto de proteção dos direitos de propriedade intelectual, qualquer que seja a natureza do vı́nculo mantido entre o criador e a
Unifesspa;
§ 1o¯ Quando houver interesse institucional a Unifesspa é titular dos direitos
patrimoniais da propriedade intelectual das criações ou das inovações resultantes das
atividades previstas no caput.
§ 2o¯ Nos casos de autorização de uso, permissão de uso ou contrato de
concessão de uso para utilização de seus laboratórios, equipamentos, recursos humanos
e capital intelectual, a titularidade dos direitos de propriedade intelectual de que trata
o caput deverá observar os instrumentos contratuais assinados, as normas internas e a
legislação vigente.
§ 3o¯ Considerado o caput, a titularidade dos direitos patrimoniais sobre
obras literárias, artı́sticas e cientı́ficas pertencerá à Unifesspa quando houver interesse
institucional e mediante assinatura de termo de cessão por parte dos autores.
Art. 28 A Unifesspa poderá reconhecer o direito de terceiros à cotitularidade
sobre criações decorrentes de atividades de cooperação e/ou que façam uso de recursos
humanos e financeiros, infraestrutura, equipamentos, insumos, materiais e informações
pertencentes ou disponibilizadas por terceiros.
Art. 29 A Unifesspa poderá ceder ao(s) cotitular(es), aos criadores e a terceiros
os direitos de propriedade intelectual das criações nas hipóteses e condições definidas em
regulamentação interna e nos termos da legislação pertinente.
Parágrafo único. Nos casos de cessão aos cotitulares, prevista no caput a
Unifessspa deverá realizar os melhores esforços para garantir que o(s) cotitular(es)
considere(m) o(s) criador(es) da Unifesspa como se seu(s) criador(es) fosse(m), inclusive
no que diz respeito à participação em eventuais ganhos econômicos que venham a ser
auferidos pela exploração da criação.
Art. 30 Os direitos e as condições de exploração de direitos de propriedade
intelectual da Unifesspa serão estabelecidos em conformidade com o que dispuserem as
normas da Unifesspa, assim como contratos, convênios, termos, autorizações, permissões e
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instrumentos congêneres firmados.
Art. 31 As informações técnicas e cientı́ficas não passı́veis de proteção por
direitos de propriedade intelectual geradas em função de atividades realizadas na Unifesspa,
mas que envolvam a utilização de recursos financeiros, infraestrutura, equipamentos,
insumos, materiais e informações pertencentes ou disponibilizadas pela Unifesspa, serão
de titularidade da Unifesspa e passı́veis de sigilo, observadas as restrições contratuais
eventualmente existentes.
Art. 32 Deverá ser precedida de autorização expressa da autoridade máxima
da unidade acadêmica ou administrativa responsável, considerando a opinião do NIT,
a revelação, divulgação, ou publicação de informações técnicas e cientı́ficas passı́veis de
proteção intelectual, por qualquer meio, incluindo, mas não se limitando a artigos cientı́ficos,
livros, apresentações, resumos, teses, dissertações e outros assemelhados:
I — informação oriunda de instrumentos contratuais firmados pela Unifesspa,
que possuam cláusulas de confidencialidade que restrinjam a sua divulgação;
II — informação caracterizada como knowhow e segredos industriais da
Unifesspa;
III — informação cujo sigilo seja necessário para a proteção de criações
institucionais pelos direitos de propriedade intelectual ou por sigilo.
Art. 33 A Unifesspa por meio do seu NIT examinará a conveniência e a oportunidade dos pedidos de proteção de ativos de propriedade intelectual no paı́s e no exterior.
§ 1o¯ caberá ao solicitante do pedido de registro justificativa circunstanciada
considerando a viabilidade técnica e econômica da exploração comercial da invenção.
§ 2o¯ Caberá ao NIT examinar a conveniência e a oportunidade dos pedidos
de proteção de ativos de propriedade intelectual por meio de parecer circunstanciado.
§ 3o¯ O NIT manifestar-se-á, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos a
partir da data de solicitação, sobre a proteção da propriedade intelectual no paı́s,
determinando a sua forma.
§ 4o¯ O NIT, ouvida a Compittec, definirá critérios e formas de pontuação
para a extensão pedidos de proteção de ativos de propriedade da ICT no exterior.
§ 5o¯ No caso de proteção no exterior o NIT, ouvida Compittec, deverá
formular justificativa circunstanciada sobre os benefı́cios da criação ou invenção.
§ 6o¯ O NIT, ouvida a Compittec, definirá critérios e formas de pontuação para
a avaliação da descontinuidade da proteção de um ativo de propriedade intelectual no
Brasil e no exterior.
§ 7o¯ A reitoria da Unifesspa sobre o pedido de descontinuidade de proteção
encaminhada pelo NIT com parecer da Compittec.
Art. 34 É assegurado ao(s) criador(es) e ao(s) autor(es) a participação mı́nima de
1/3 (um terço) nos ganhos econômicos, auferidos pela Unifesspa, após descontos previstos
em lei, resultantes de contratos de transferência de tecnologia e de licenciamento para
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outorga de direito de uso ou de exploração de criação protegida, incluindo as obras autorais.
Art. 35 Dos ganhos econômicos auferidos pela Unifesspa resultantes da exploração
das criações geradas deverá ser aportado um percentual de 5% (cinco) no(s) programa(s)
de fomento à inovação da Propit.
Art. 36 A Unifesspa poderá negociar com terceiros os direitos sobre as criações
ou knowhow que sejam de sua (co)titularidade, protegidas ou não.
Art. 37 O NIT deverá se manifestar expressamente sobre a cessão ou licenciamento de criação desenvolvida na Unifesspa, ouvida a Compittec na Unifesspa.
Art. 38 A cessão ou licenciamento devem ter a anuência da reitoria da Unifesspa.
Art. 39 O NIT emitirá parecer fundamentado, ouvida a Compittec na Unifesspa,
sobre a exclusividade ou não da cessão ou licenciamento.
Art. 40 A transferência de tecnologia por meio da cessão ou do licenciamento
deverá ser objeto de instrumento especı́fico a ser firmado entre as partes.
§ 1o¯ Nos instrumentos previstos no Caput serão estabelecidas as condições
de utilização da criação ou obra, objeto do acordo.
§ 2o¯ Todos os cessionários ou licenciantes deverão demonstrar capacidade técnica, financeira e de gestão tanto administrativa como comercial do empreendimento.
Art. 41 A cessão ou licenciamento de tecnologia de patrimônio da Unifesspa
poderá ser concedida à empresa que tenha em seu quadro societário servidor da Unifesspa.
Art. 42 A cessão ou licenciamento de tecnologia de patrimônio da Unifesspa
poderá ser concedida à empresa da qual faça parte a própria Unifesspa.
Art. 43 A cessão ou licenciamento de tecnologia de patrimônio da Unifesspa
poderá ser concedida à empresa da qual faça parte a própria Unifesspa.
Art. 44 A Unifesspa poderá realizar Oferta Pública para transferência de
Tecnologia.
Art. 45 A oferta Pública será precedida de publicação de extrato da oferta
tecnológica em sı́tio eletrônico oficial.
Art. 46 As ofertas públicas para transferência de tecnologia serão realizadas por
meio de chamadas e editais que indicaram entre outros requisitos e parâmetros:
I — descrição do objeto do contrato de transferência de tecnologia ou de
licenciamento, mediante descrição sucinta e clara;
II — condições para a contratação, dentre elas a comprovação da regularidade
jurı́dica e fiscal do interessado;
III — critérios técnicos objetivos para qualificação da contratação mais
vantajosa, consideradas as especificidades da criação;
IV — prazos e condições para a comercialização da criação, objeto do contrato;
V — os tipos de remuneração que poderão ser exigidas na oferta;
VI — os critérios técnicos e negociais;
VII — a qualificação técnica e econômico-financeira de empresas interessadas
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para a exploração da criação objeto da transferência de tecnologia;
Art. 47 A análise das propostas recebidas pela ICT em atendimento à oferta
pública será realizada pelo NIT, ouvida a Compittec.
Art. 48 A cessão ou licenciamento com cláusula de exclusividade deve ser
precedida da publicação de chamada pública como observância dos requisitos e parâmetros
previstos para ofertas públicas para transferência de tecnologia.
Art. 49 Quando não for concedida exclusividade e for dispensada a licitação, a
contratação para cessão e licenciamento poderá ser firmada diretamente, sem necessidade
de publicação de chamada pública.
§ 1o¯ Será exigida, previamente à contratação prevista no caput, a demonstração pelos interessados de capacidade jurı́dica, regularidade fiscal, capacidade técnica
e econômico-financeira e de gestão, tanto administrativa como comercial, do empreendimento.
Art. 50 A cessão não onerosa da propriedade intelectual só poderá ser realizada
em casos excepcionais previstos na legislação federal.
Parágrafo único. A cessão não onerosa poderá ser feita aos inventores para
que a exerça em seu próprio nome e sob a sua inteira responsabilidade.
Art. 51 O criador que se interessar pela cessão dos direitos da criação encaminhará
solicitação ao NIT, que determinará a instauração de procedimento administrativo.
Art. 52 A Unifesspa decidirá expressamente sobre a cessão dos direitos de que
trata o caput no prazo máximo de quatro meses, contado da data do recebimento da
solicitação de cessão feita pelo criador.
Parágrafo único. A manifestação prevista no caput deste artigo deverá ser
proferida pela Reitoria, ouvido o NIT, a Compittec e a Unidade onde surgiu a
tecnologia.
Art. 53 A Diretoria de Contratos e Convênios (DCC) da Pró-reitoria de Administração (Proad) será responsável por gerir os processos administrativos de contratos,
convênios, termos, autorizações, permissões e instrumentos congêneres, que tenham finalidade de transferência de tecnologia, PD&I e prestação de serviços, previstos nesta polı́tica
de inovação.
Art. 54 A Divisão de Inovação Tecnológica (DITEC/Propit) é o Núcleo de
Inovação Tecnológica (NIT) da Unifesspa e definirá Instruções normativas, ouvida a
Compittec, para procedimentos com finalidade de transferência de tecnologia, PD&I,
prestação de serviços e para programa(s) de fomento à inovação, previstos nesta polı́tica
de inovação.
CAPÍTULO III
DIRETRIZES PARA PARCERIAS
Art. 55 É facultado à Unifesspa celebrar acordo e convênio de parceria para
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pesquisa, desenvolvimento e inovação com instituições públicas, privadas e organizações
sociais para realização de atividades conjuntas de pesquisa cientı́fica e tecnológica e de
desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo, nos termos da legislação
vigente, devendo obedecer as seguintes diretrizes:
Parágrafo único. Os contratos, acordos ou objetos correspondentes, sob qualquer forma, celebrados entre a Unifesspa e terceiros devem prever se haverá a criação
ou invenção passı́vel de proteção e, necessariamente, deverão conter cláusulas de
regulação da propriedade intelectual, sigilo e confidencialidade, inclusive os firmados
com Instituições de Apoio.
§ 1o¯ Os acordos e convênios de que trata este artigo, poderão ser propostos
por pesquisadores da Unifesspa e Comunidade em geral, os quais serão analisados
pelo(a) NIT que emitirá parecer prévio, ouvida a Comissão de Propriedade Intelectual
e Transferência Tecnológica.
§ 2o¯ Assinatura de instrumento jurı́dico especı́fico que contenha plano de
trabalho e que discipline os termos e condições para a execução da parceria, regulamentando, inclusive, as questões relativas à propriedade intelectual.
§ 3o¯ As parcerias deverão ser estabelecidas a partir de abordagens e práticas
que funcionem como facilitadores de compartilhamento de conhecimento e impulsionadores de atividades de pesquisa cientı́fica, desenvolvimento tecnológico e inovação,
evitando conflitos de interesse.
Art. 56 A universidade, na elaboração e execução do seu orçamento, adotará as
medidas cabı́veis para a captação, gestão e aplicação de recursos de atividades de PD&I.
§ 1o¯ Os recursos financeiros de que trata o caput, percebidos pela universidade,
constituem receita própria e deverão ser aplicados, exclusivamente, em objetivos
institucionais de pesquisa, desenvolvimento, inovação e extensão tecnológica com
base em critérios preestabelecidos pelos departamentos e unidades da Unifesspa
participantes do desenvolvimento do produto ou processo.
§ 2o¯ A captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias de que trata
o caput deverão ser realizada pela Unifesspa, facultada a contratação de fundação
de apoio, quando previsto em contrato ou convênio, registrada e credenciada no
Ministério da Educação e no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, nos termos
das legislações vigentes;
Art. 57 Os rendimentos auferidos da exploração econômica de inventos e criações
e de transferência de tecnologia, transferência de know how e assistência técnica, sob a
forma de cessão de direitos, royalties, lucros de exploração direta ou indireta, participação
regulada por contratos, convênios, ajustes e instrumentos congêneres, a qualquer tı́tulo,
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obedecerão às seguintes proporções:
§ 1o¯ 1/3 (um terço) aos autores a tı́tulo de incentivo;
§ 2o¯ 2/3 (dois terços) serão distribuı́dos nos orçamentos da Unifesspa
§ 3o¯ os 2/3 (dois terços) distribuı́dos nos orçamentos da Unifesspa serão
distribuı́dos com a garantia de 30% para a subunidade acadêmica, 40% para a unidade
acadêmica, 25% para a administração superior e 5% (cinco) no(s) programa(s) de
fomento à inovação da Propit.
§ 4o¯ dos 25% para a administração superior, poderão ser disponibilizados
recursos para cobrir as despesas necessárias à tramitação e manutenção dos processos
de proteção de direitos e estı́mulo à inovação.
CAPÍTULO IV
ESTIMULO AO EMPREENDEDORISMO
Art. 58 Para estimular o empreendedorismo no ambiente acadêmico, o NIT atua
de forma articulada com as Unidades Acadêmicas. A inovação é estimulada por meio da
formação de empresas nascentes, advindas principalmente da pesquisa acadêmica.
Art. 59 Na hipótese de ambientes promotores da inovação será divulgado edital
de seleção para a disponibilização de espaço em prédios compartilhados com pessoas
jurı́dicas interessadas em ingressar nesse ambiente.
Art. 60 Durante o perı́odo de incubação, sempre que gerados pela empresa
selecionada resultados passı́veis de proteção dos direitos de propriedade intelectual, a
Unifesspa e a empresa selecionada definirão em instrumento jurı́dico próprio as condições
de titularidade e demais direitos e obrigações relacionados à propriedade intelectual.
Art. 61 Ao inventor independente que comprove depósito de pedido de patente
é facultado solicitar a adoção de sua criação pela Unifesspa, que decidirá quanto à
conveniência e oportunidade da solicitação.
§ 1o¯ Caberá ao NIT analisar o pedido de que trata o caput deste artigo no
prazo de seis meses e informar ao inventor independente a decisão quanto à adoção.
§ 2o¯ Adotada a invenção pela Unifesspa, o inventor independente comprometerse-á, mediante instrumento jurı́dico especı́fico, a compartilhar os ganhos econômicos
auferidos com a exploração industrial da invenção protegida.
§ 3o¯ Caso a invenção seja adotada pela Unifesspa, será elaborada uma
proposta de execução de Projeto de Inovação pela Coordenação ou Grupo de Pesquisa
que tiver afinidade com o conteúdo tecnológico do pedido de patente, a qual deverá,
posteriormente, ser apresentada ao inventor independente.
Art. 62 O NIT, instância responsável pela avaliação técnica comercial da
tecnologia a ser adotata, definirá em conjunto com a Comissão de Propriedade Intelectual
e transferência de tecnologia elementos que serão considerados para o parecer.
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Parágrafo único. Resolução especı́fica definirá os elementos que deverão conter
no parecer resultante do avaliação de que trata o caput do artigo, as condições mı́nimas
que deverão ser negociadas com o inventor independente.
Art. 63 A Unifesspa poderá conceder ao pesquisador público, desde que não
esteja em estágio probatório, licença sem remuneração para constituir empresa com a
finalidade de desenvolver atividade empresarial relativa à inovação.
Art. 64 Os casos omissos nesta Resolução serão apreciados, em primeira instância
e dentro de sua esfera de competência, pela Comissão de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia na Unifesspa (Compittec) e pelo Núcleo de Inovação Tecnológica
da Unifesspa (NIT) e submetido à deliberação do Reitor(a) da Unifesspa.

