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Objetivos de 
Desenvolvimento
Sustentável (ODS)*

* Transforming our world: the 2030 agenda for sustainable development 
(Organização das Nações Unidas, 2015) 



A pandemia COVID-
19 constituiu um 
revés para o 
desenvolvimento 
sustentável em todo 
o mundo. 

Fonte: Jeffrey Sachs, Guido Traub-Schmidt, Christian Kroll, Guillame Lafortune and Grayson Fuller (2021), Sustainable Development Report 2021, Cambridge University Press.

Fonte: http://www.cressrn.org.br/noticias/ver/1549 Fonte: https://ctb.org.br/sem-categoria/ibge-revela-aumento-do-desemprego-do-desalento-e-reducao-da-massa-salarial/

Índice ODS Média Mundial

ODS e Covid-19



Brasil - Desenvolvimento

Sustentável: Miragem ou realidade?

Evolução dos indicadores, …-2019*

* Para a maioria dos indicadores selecionados, a evolução não reflete o impacto da Pandemia Covid-19

Fonte: Relatório Nacional Voluntário sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável : Brasil 2017 / Secretaria de Governo da Presidência da República, Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. – Brasília : Presidência da República, 2017.



Fonte: https://fred.stlouisfed.org/series/NYGDPPCAPKDBRA

Quebra de 4,7% 
entre 2019 e 2020

PIB per capita (preços constantes)

Taxa de desemprego

Fonte: Banco Mundial

Fonte: https://odsbrasil.gov.br/objetivo8/

Fonte: OECD (2021), https://www.oecd.org/economy/growth/Brazil-country-note-going-for-growth-2021.pdf



Fonte: Corak (2013)

Fonte: https://odsbrasil.gov.br/objetivo10/

Coeficiente de Gini

Número esperado de gerações que levaria o filho de uma família de 
baixo rendimento (1º decil) para atingir o rendimento médio
Fonte: OCDE

Fonte: OECD (2021), https://www.oecd.org/economy/growth/Brazil-country-note-going-for-growth-2021.pdf



% exportações (indústria transformadora) de elevada intensidade tecnológica

Fonte: Banco Mundial

Fonte: https://odsbrasil.gov.br/objetivo9/



https://www.globalinnovationindex.org/Home

“Inovação: uma 
vacina para 
aumentar a 
competitividade do 
Brasil” (Robson Braga de Andrade, 

Presidente da Confederação Nacional da Indústria 
Brasileira, in WIPO (2021), Global Innovation Index 2021) 

https://theconversation.com/covid-19-vaccines-open-source-licensing-could-keep-big-pharma-
from-making-huge-profits-off-taxpayer-funded-research-145898

Não obstante as recessões económicas

de 2014-2016 e de 2019-2020, o Brasil

tem, desde 2012, melhorado a sua

posição no GII, tendo atingido, em 2021, 

a posição 57 entre 132 países.
Fonte: Global Innovation Index Database, WIPO, 2021.



Pontos Fortes Pontos Fracos

Instituições Processo de criação de empresas.

Capital 
humano e 
Investigação 

Intensidade em I&D; 
Despesa em educação em % PIB; 
Investidores globais de I&D; 
QS World University Rankings.

PISA em leitura, matemática e ciências; 
Graduados em ciências e engenharia; 
Mobilidade interna terciária (nº estudantes 
estrangeiros inscritos);
Relações Universidade-Empresas.

Infraestrutura Indicadores de serviço online do Governo; 
E-participação.

Infraestruturas gerais; 
Formação bruta de capital.

Sofisticação do 
mercado 

Escala do mercado doméstico Acesso ao crédito; 
Facilidade de obtenção de crédito; 
Tarifa aduaneira aplicada.

Sofisticação 
empresarial 

Absorção de conhecimento; 
Pagamentos de propriedade intelectual; 
Importações de alta tecnologia.

Resultados de 
conhecimento 
e tecnologia 

H-index dos documentos citáveis. Taxa de crescimento do PIB per capita em PPC.

Resultados
creativos 

Longas-metragens nacionais;
Impressão e outros média.

Fonte: Global Innovation Index Database, WIPO, 2021.



As Universidades têm assumido um papel 

crescentemente ativo nos processos de transferência 

de tecnologia, atraindo mais atenção à interação 

entre investigação pública e privada. 

As oportunidades de comercializar a investigação 

universitária, via patentes e licenciamento originou a 

emergência dos gabinetes de transferência de 

tecnologia (TTOs), tendo por objetivo central facilitar 

a transferência de conhecimento e tecnologia da 

universidade para a indústria.

Ciência/ Universidade… transferência de 

conhecimento e tecnologia … Inovação/ Indústria

Fonte: AUTM



Lei Brasileira de Inovação foi promulgada 

em 2004 (Lei nº 10.973, 2004), mais de vinte 

anos após a Lei Bayh-Dole (1980). 

Esta lei estabelece que qualquer 

universidade pública e instituto de 

investigação, individualmente ou em 

associação, devem ter um TTO para 

promover e apoiar a inovação e a 

transferência de tecnologia.

A Lei nº 13.243/2016 vem introduzir 

importantes alterações à Lei de 2004, 

visando simplificar a relação entre as 

empresas e as instituições de investigação.

In https://brasil.abgi-group.com/radar-inovacao/artigos-estudos/lei-de-inovacao-instrumentos-de-estimulo-a-inovacao-nas-empresas/

Brasil: TTOs e 

enquadramento legal



Os TTOs estão alinhados com o 9º ODS - inovação e 
infraestrutura industrial.

Alcançar a igualdade no acesso à tecnologia é 
crucial para promover a informação e o 
conhecimento global. 

Assim, os investimentos em infraestrutura e 
inovação são condições essenciais para o 
crescimento económico.

Os países, nomeadamente os em desenvolvimento, 
devem projetar mecanismos de construção de 
estruturas modernas e resilientes, fortalecer de 
forma eficiente a sua indústria, encorajar a 
inovação, valorizar suas pequenas e médias 
empresas e incluir os mais vulneráveis nos seus 
sistemas produtivos e financeiros. 

TTOs e (Objetivos de) 

Desenvolvimento Sustentável



Livesey, F. (2014), Report on survey of Brazilian Technology Transfer Offices (TTOs), University of 

Cambridge Enterprise.

População inquirida: 193 TTOs 

Respondentes: 33 TTOs 

Alguns resultados:

 A comercialização é considerada pelos TTOs de forma restrita (licenciamento de patentes), em vez de 

abrangente (incluindo spin-outs e consultoria);

 O apoio institucional é fraco em algumas universidades, em termos de inclusão nas estratégias de 

financiamento concedido;

 Percepção de falta de procura interna e internacional por tecnologia brasileira desenvolvida nas universidades;

 Uma vez fora do meio académido, as ligações para o financiamento de acompanhamento de tecnologias de 

escala são fracas/ escassas;

 Os TTOs precisam de apoio no desenvolvimento de competências comerciais e técnicas para melhor gerir o 

processo de comercialização.

Brasil: TTOs e 

desenvolvimento sustentável



Dias, A.A. & Porto, G.S. (2018) Technology transfer management in the context of a 
developing country: evidence from Brazilian universities, Knowledge Management 
Research & Practice, 16:4, 525-536.

Analisaram a gestão do processo de transferência de tecnologia em 2 TTOs associados 
a 2 das mais prolíficas universidades da América Latina no que respeita ao 
desenvolvimento tecnológico:

 Agência USP de Inovação (AUSPIN) [Universidade de São Paulo (USP)]

 Agência Inova Unicamp (Inova) [Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)]

Principais conclusões:

 Muitos dos problemas que os gestores dos TTOs enfrentam resultam de um 
insuficiente apoio (financeiro, recursos) da gestão de topo das Universidades, 
designadamente no que respeita às atividades de comercialização.

 As Universidades brasileiras parecem mais preocupadas com a proteção de seus 
conhecimentos do que com a parceria com empresas. Em vez de fornecer 
tecnologia para empresas, as universidades estão a acumular conhecimento 
internamente sob a forma de patentes.

Brasil: TTOs e 

desenvolvimento sustentável



Brasil: TTOs e 

desenvolvimento sustentável

População inquirida: 261 TTOs tinham vínculo com uma 

Universidade. 

Respondentes: 105 TTOs 

Principais resultados:

 Os TTOs brasileiros apresentam baixos níveis de maturidade 

tecnológica devido, em grande parte, a problemas 

relacionados com recursos financeiros (apontado como principal 

problema), estrutura, processos, estratégia, ecossistema e 

pessoas. 

 Os TTOs têm baixo potencial para contribuir para um 

desenvolvimento sustentável.

Soares, A.M.; Kovaleski, J.L.; Gaia, S.; Chiroli, DM. (2020). 
Building Sustainable Development through Technology 
Transfer Offices: An Approach Based on Levels of Maturity, 
Sustainability , 12, 1795.

Fonte: Soares et al. (2020).

TTOs em países desenvolvidos: vão muito 
além da proteção  da tecnologia, trazendo 
investimentos para as universidades e 
fomentando a inovação e a tecnologia.

TTOs no Brasil: o foco está (ainda) a 
montante, centrado na propriedade 
intelectual, parcerias e divulgação.

TTOs com níveis de maturidade 4 e 5 são 
capazes de transferir tecnologia, 
contribuindo para a inovação e gerando 
novos negócios sustentáveis de forma 
sistemática, a partir de relações 
estratégicas entre o meio académico e a 
comunidade empresarial.



A pandemia COVID-19 causou um enorme sofrimento humano e 

desencadeou uma profunda recessão no Brasil. 

Uma recuperação forte e inclusiva da recessão exige melhorias 

duradouras nas políticas económicas e sociais. 

De acordo com a Survey (Dezembro 2020) e o Retrato económico 

do Brasil (2021) realizados pela OCDE, é recomendado:

 Aumentar a eficácia dos benefícios sociais;

 Aumentar a equidade e os resultados na educação e na formação profissional;

 Reduzir as barreiras à concorrência e ao comércio;

 Reduzir distorções no sistema tributário;

 Preservar ativos naturais e interromper o desflorestação.

Fonte: OECD Economic Surveys Brazil, December 2020

Inovação, TTOs e o 
Manto da Invisibilidade



Inovação, TTOs e o 
Manto da Invisibilidade

Não obstante a crescente atenção dada aos TTOs enquanto intermediários críticos

no processo de comercialização da investigação, o que resulta da evidência

empírica ao nível

 das prioridades de política económica (ver recomendações da OCDE);

 do (escasso) apoio da gestão de topo das Universidades (ver estudos recentes sobre TTOs Brasileiros);

 do ainda (parco) conhecimento por parte da comunidade académica (professores/ 

investigadores/ estudantes) dos TTOs e respetivas atividades (Huyghe et al., 2016*).

é uma certa invisibilidade da Inovação e dos TTOs que urge combater e 

ultrapassar.

*Huyghe, A; Knockaert, M; Piva, E.; Wright, M. (2016). Are researchers 
deliberately bypassing the technology transfer office? An analysis of TTO 
awareness, Small Business Economics 47 (3), pp.589-607



TTOs... Ultrapassar o 
Manto da Invisibilidade
 É urgente que os TTOs se dêem a conhecer à comunidade, 

empresarial e académica, designadamente aos Estudantes (nossos
futuros líderes e empreendedores) e Investigadores, não só os
que atuam em áreas que tradicionalmente recorrem à proteção da 
propriedade intelectual (medicina, engenharia ou ciências da vida), mas todos os 
outros.

 Ir para além das atividade de PPI, incluindo nas suas atividades 
core o apoio ao empreendedorismo, nomedamente o social.

 Fomentar, junto da comunidade estudantil, o conhecimento e o 
gosto pela tecnologia ao serviço da sociedade e dos mais 
desfavorecidos – inovação frugal (fazer mais com menos para muitos, 
sendo criativo, inovador, ‘engenhoso’, face aos constrangimentos de 
recursos e vazios institucionais).

 Que as Universidades (e, por conseguinte, o Estado) assumam 
plenamente a sua (3ª) missão, a económica e social, contribuindo 
para as comunidades e territórios numa lógica abrangente/ 
inclusiva e não meramente mercantil.

https://www.yourmembership.com/blog/improve-association-brand-through-technology/

https://www.ericmarin.fr/2014/11/developing-awareness-work/



“The … Covid-19 pandemic… show 

the need to embrace resilience; to 

live with uncertainty, prepare for 

disturbances, learn and 

experiment; to act with empathy

and solidarity; and to imagine a 

better world.”
(Line J. Gordon, The Covid-19 pandemic stress the need to build resilient production 

Ecosystems, Agriculture and Human Values (2020) 37:645–646)

In https://marlacummins.com/being-resilient-with-adhd/

In https://coonoor.medium.com/4-ways-to-use-empathy-to-get-better-customer-insights-bbaaa584d6ee

In https://www.pinterest.pt/pin/553098397967518749/
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