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RESUMO

RIBEIRO. Patricia Gava. Governança pública aplicada à gestão da propriedade
intelectual: um estudo em Núcleos de Inovação Tecnológica de universidades públicas.
2019. 235f. Dissertação (Mestrado em Planejamento e Governança Pública) – Programa
de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública (PGP), Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba, 2019.
A universidade constitui-se numa instituição fundamental das sociedades baseadas no
conhecimento, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão. Dessa forma, cada vez
mais a relação universidade - setor produtivo demonstra elevada importância para
estimular o desenvolvimento econômico. Essa interação se dá especialmente em relação
à atividade de transferência de tecnologia, que ocorre mediante a proteção à propriedade
intelectual realizada de forma robusta e competente. Assim, após a promulgação da Lei
nº 10.973/2004, mais conhecida como Lei de Inovação, surgiu a obrigatoriedade do
estabelecimento de Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) nas Instituições de Ciência
e Tecnologia (ICTs), sendo esses os órgãos responsáveis pela gestão da inovação e
proteção à propriedade intelectual (PI) nas universidades. Paralelamente, a governança
pública vem ganhando cada vez mais destaque no cenário mundial, considerando que
suas boas práticas são essenciais para uma administração eficiente, bem como para o
desenvolvimento da sociedade como um todo. Nesse sentido, o presente estudo teve
por objetivo verificar, juntos aos gestores de NITs de universidades públicas, de que
forma são adotadas práticas de governança pública para realizar a gestão da
propriedade intelectual. Para atingir o objetivo proposto, foi utilizado levantamento
bibliográfico para a construção do referencial teórico, além da aplicação de instrumento
de coleta de dados (questionário). Adicionalmente, foram coletados alguns dados nos
portais institucionais das universidades participantes do estudo, com o propósito de
fornecer suporte e consolidar os dados levantados por meio de questionário. A pesquisa
pode ser classificada como aplicada, com objetivo exploratório-descritivo e
qualitativa/quantitativa quanto à abordagem. Ademais, como estudo de caso, optou-se
pela realização de pesquisa junto à Agência de Inovação (AGINT) da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Com relação à hipótese inicial sugerida no
estudo, qual seja, de que a governança pública constitui aspecto essencial e
indispensável para que a propriedade intelectual seja gerida pelos NITs das
universidades públicas de maneira eficiente, objetivando a realização de transferência
de tecnologia ao setor privado, a pesquisa demonstrou que, na prática isso não ocorre.
Os resultados alcançados a partir das respostas de 30 NITs das regiões Sul e Sudeste,
de acordo com as abordagens qualitativa e quantitativa efetuadas, demonstraram não
haver correlação entre as práticas de governança pública e os resultados de PI nos NITs.
Palavras-chave: Propriedade intelectual. governança pública. Núcleo de Inovação
Tecnológica.

ABSTRACT

RIBEIRO. Patricia Gava. Public governance apllied to intellectual property
management: a study in Technological Innovation Centers of public universities.
2019. 235f. Dissertation (Planning and Public Governance Master’s Degree) – Planning
and Public Governance Post-graduation Program (PGP), Federal Technological
University of Paraná (UTFPR). Curitiba, 2019.
The university constitutes a fundamental institution of knowledge-based societies,
through teaching, research and extension. In this way, increasingly the university –
productive sector interaction shows an elevated importance to stimulate economic
development. This interaction happens specially regarding the technology transfer
activity, which occurs through a strong and competent intellectual property protection.
Thus, after the promulgation of Act n° 10.973/2004, better known as the Innovation Act,
arose the mandatory establishment of Technological Innovation Centers (called NITs) in
the Science and Technology Institutions (called ICTs), these being the bodies responsible
for the management of innovation and protection of intellectual property (called as PI) in
universities. At the same time, public governance has been gaining increasing highlight
in the world scenario, considering that its good practices are essential for a efficient
management, as well as for the development of society as a whole. In this sense, the
present study aimed to verify, together with NIT managers, how public governance
practices are adopted to carry out the management of intellectual property. To reach the
proposed objective, a bibliographic research was used to construct the theoretical
reference, besides an instrument of data collection (questionnaire). In addition, some data
were collected in the institutional portals of the participating universities of the study, with
the purpose of provide support and consolidate the data collected through the
questionnaire. The research can be classified as applied, with na exploratory-descriptive
objective and qualitative/quantitative approach. Furthermore, as a case study, was opted
to conduct a research with the Innovation Agency (AGINT) of the Federal Technological
University of Paraná (UTFPR). Regarding the initial hypothesis suggested in the study,
that public governance constitutes an essential and indispensable aspect for the
intellectual property to be managed by the NITs of public universities in na efficient
manner, aiming at the transfer of technology to the private sector, the research proved
that in practice this does not occur. The reached results from the answers of 30 NITs from
South and Southern Regions, according to the qualitative and quantitative approaches,
showed that there is not a correlation between practices of public governance and results
of PI in NITs.
Keywords: Intellectual property. public governance. Technological Innovation Center.
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1 INTRODUÇÃO

Uma nação que cria suas próprias tecnologias gera independência em relação
aos demais países. Esta afirmação, que parece atual, já está estabelecida há bastante
tempo. Exemplo disso, são os estudos realizados por Tabak (1975), em que ela
ressalta a importância do avanço científico como condição essencial para se alcançar
desenvolvimento e independência, afirmando ainda que a consciência popular está
despertando para a necessidade de se alavancar a ciência e a tecnologia,
principalmente em países em desenvolvimento. A autora destaca também a
relevância do papel do poder público em relação ao estímulo à inovação como forma
de avanço para países em desenvolvimento.
Atualmente, pode-se afirmar que o Brasil possui prósperas capacidades
tecnológicas (MARTINEZ; ZUNIGA, 2017), apresentando expansão da pesquisa e,
por conseguinte, da produção científica brasileira (ORTIZ, 2018). Entretanto, sob a
ótica da estrutura produtiva, o Brasil segue apresentado reduzido desempenho
competitivo e um comércio vulnerável nas áreas de alto valor agregado e elevado
conteúdo tecnológico, permanecendo forte apenas nas atividades relacionadas à
produção de commodities (CASSIOLATO; SZAPIRO, 2016). Adicionalmente, o Brasil
possui uma quantidade limitada de patentes, deixando a desejar na transformação do
conhecimento em inovações tecnológicas (ORTIZ, 2018).
Nesse sentido, é possível assegurar que as inovações têm um papel
essencial, pois funcionam como instrumento de manutenção e aceleração da taxa de
crescimento econômico de um país. Além disso, elas são primordiais para a
conservação dos recursos naturais a longo prazo e para a melhoria do meio ambiente
(FREEMAN; SOETE; 2008).
Dentro deste contexto, está inserida como peça-chave a propriedade
intelectual, que além de ser um importante mecanismo de proteção às criações
intelectuais, ainda opera como instrumento de disseminação do conhecimento
científico. Para a sociedade, os benefícios são o incremento de emprego e renda. Para
a nação, os resultados são a geração de tecnologias próprias, propiciando
independência em relação aos demais países, além de desenvolvimento econômico.
Assim, diante de uma realidade de grande competitividade empresarial, a
interação universidade-indústria se mostra cada vez mais necessária, uma vez que
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“universidade e empresa, esferas institucionais distintas e relativamente separadas,
estão assumindo tarefas que eram anteriormente específicas de uma e de outra”
(TERRA, 2001, p. 04). O fato de haver uma sinergia entre a universidade e a indústria,
eleva a capacidade de inovação, ao mesmo tempo em que reduz o déficit tecnológico
existente no setor produtivo (SILVA et al., 2015). Outrossim, a universidade constituise como “a instituição fundamental das sociedades baseadas no conhecimento, assim
como o governo e a indústria foram as principais instituições da sociedade industrial”
(ETZKOWITZ; ZHOU, 2017, p. 31).
A fim de estimular a interação universidade-empresa, algumas iniciativas têm
surgido nos últimos anos no cenário nacional. Dentre elas, pode-se citar a
promulgação da Lei nº 10.973/2004, mais conhecida como Lei de Inovação e da Lei
nº 11.196/2005, denominada Lei do Bem, bem como a Lei nº 13.243/2016, intitulada
Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Tais leis criam e ampliam as
competências dos órgãos responsáveis por estimular a cooperação entre academia e
setor produtivo – os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs). Esses, além de gerirem
a propriedade intelectual sob sua responsabilidade, têm a missão de incentivar a
inovação por meio da transferência de tecnologia da universidade para as empresas,
proporcionando a transformação do saber científico em produtos e processos que
beneficiam toda a sociedade.
Diante de um cenário de forte pressão por resultados de um lado e carência
de recursos de outro, especialmente quando se consideram os cortes efetuados pelo
governo no Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC),
que foram de 44% em 2017 e de 25% em 2018 (BETIM, 2017), e considerando que
as instituições participantes do presente estudo são universidades públicas, mostrase bastante relevante a análise de seus respectivos NITs na perspectiva da
governança pública.
A aplicação de práticas de governança pública possibilita maior eficiência na
gestão das finanças públicas, motivo pelo qual vem conquistando espaço dentre as
instituições. Por meio de sua aplicação assegura-se economicidade e sustentabilidade
no uso dos recursos públicos.
A fim de investigar, junto aos gestores de NITs de universidades públicas de
que forma as práticas de governança pública são adotadas para realizar a gestão de
sua propriedade intelectual, utilizou-se como base o Relatório International
Framework: Good Governance in the Public Sector, publicado pela International
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Federation of Accountants (a Federação Internacional de Contadores – IFAC) e pelo
Chartered Institute of Public Finance and Accountancy (Instituto Chartered de
Finanças Públicas e Contabilidade – CIPFA), em 2014. Nesse relatório, as duas
renomadas instituições elencam sete práticas de governança que se aplicadas às
instituições possibilitam o alcance dos melhores resultados possíveis, de acordo com
as mesmas. Tais resultados devem estar sempre direcionados ao interesse público,
devendo ser atingidos de maneira sustentável.
Com base na fundamentação teórica e no estudo empírico realizado,
pretende-se contribuir com os NITs e as universidades em que estão inseridos, uma
vez que poderão fazer uso das informações para dinamizar suas atividades e a
relação universidade-empresa, beneficiando dessa forma, consequentemente, a
sociedade como um todo.
Neste estudo, a hipótese levantada é a de que a governança pública constitui
aspecto essencial e indispensável para que a propriedade intelectual seja gerida pelos
NITs das universidades públicas de maneira eficiente, objetivando a realização de
transferência de tecnologia ao setor privado, pois de acordo com Malvezzi; Zambalde
e Rezende (2014, p. 110), “a transferência de tecnologia permite às organizações
gerar vantagens competitivas e às universidades conquistarem recursos adicionais”.
Paralelamente, pretende-se traçar um panorama da Agência de Inovação
(AGINT), gestora da propriedade intelectual da Universidade Tecnológica Federal do
Paraná (UTFPR), a qual no meio acadêmico nacional se destaca por ser a primeira
universidade federal assim denominada no país. A AGINT atua em sinergia com os
NITs de seus 13 câmpus espalhados pelo estado do Paraná e vem apresentando um
significativo crescimento desde sua criação, em 2007. Conjuntamente à atividade de
gestão do conhecimento gerado pela universidade, há grande interesse em estimular
a transferência de tecnologia.
A fim de atingir o objetivo proposto, o presente estudo estabeleceu referencial
teórico acerca da propriedade intelectual (capítulo 2), da governança pública (capítulo
3), dos Núcleos de Inovação Tecnológica (capítulo 4), assim como a respeito de
universidade e inovação (capítulo 5).
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1.1 PROBLEMA DE PESQUISA
O presente estudo pretende, por meio dos dados levantados, fornecer
resposta para o seguinte problema de pesquisa: De que forma os NITs de
universidades públicas das regiões Sul e Sudeste aplicam práticas de governança
pública na gestão de sua propriedade intelectual?

1.2 OBJETIVOS DO ESTUDO

1.2.1 Objetivo Geral

Considerando a importância da implementação de práticas de governança
junto à Administração Pública, pretende-se investigar, junto aos gestores de NITs de
universidades públicas das regiões Sul e Sudeste, de que forma essas são adotadas
para realizar a gestão de sua propriedade intelectual.

1.2.2 Objetivos Específicos

Com o intuito de melhor compreender as relações entre governança pública e
propriedade intelectual, bem como atingir o objetivo geral do estudo e responder à
questão de pesquisa proposta, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

1.

Verificar

possível

relação

entre

investimento

em

Pesquisa

e

Desenvolvimento (P&D) / Produto Interno Bruto (PIB) e indicadores de governança
pública, em âmbito mundial;
2.

Expor considerações acerca da distribuição de frequências dos dados

levantados, de acordo com o questionário aplicado e a consulta aos portais
institucionais (abordagem qualitativa);
3.

Apurar possíveis correlações entre os resultados de propriedade

intelectual e as médias das práticas de governança pública (abordagem quantitativa);
4.

Analisar as práticas de governança pública utilizadas por um NIT

específico (estudo de caso).
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1.3 JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

É incontestável a crescente importância conferida à CT&I, inclusive com a
inclusão dessa área na própria Constituição Federal, pela inserção do Sistema
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI), por meio da Emenda
Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de 2015, que altera e adiciona dispositivos na
Constituição Federal para atualizar o tratamento das atividades de CT&I (BRASIL,
2016a).
Corroborando a importância da CT&I, pode-se elencar como avanço recente,
além da legislação citada anteriormente, a promulgação da Lei nº 13.243, de 11 de
janeiro de 2016, que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à
pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e dá outras providências
(BRASIL, 2016a).
A universidade, por sua vez, busca realizar a proteção de sua propriedade
intelectual por meio de seus Núcleos de Inovação Tecnológica e, cada vez mais,
procura encontrar parceiros comerciais, considerando que “a proteção de patentes
fornece oportunidades econômicas para patrocinar instituições de pesquisa e um
incentivo para empreendedores e empresas a investir em novas tecnologias”1
(Association of University Technology Managers - AUTM, 2017a, p. 08, tradução
nossa). Paralelamente, a governança pública vem ganhando cada vez mais destaque
junto aos órgãos de controle e às instituições de modo geral, uma vez que objetiva
direcionar as ações para que tenham sempre como foco o interesse público. Neste
sentido, a realização de um levantamento de práticas de governança pública aplicadas
à gestão de propriedade intelectual em NITs universitários é útil por diversos motivos.
Primeiramente, considerando a natureza um tanto quanto incipiente dos
escritórios de transferência de tecnologia enquanto instituições, há uma necessidade
de documentar a natureza dessas práticas. Segundo estudo realizado por Siegel;
Waldman e Link (2003), muitos gestores demonstraram grande interesse em
comparar suas práticas de gestão de propriedade intelectual com as práticas
realizadas em instituições semelhantes. Certamente a principal vantagem em levantar
essas informações, é a possibilidade de verificar a parcela de alteração na
produtividade relativa decorrente de elementos organizacionais. Há também a
“Patent protection provides both economic opportunities for sponsoring research institutions and an
incentive for entrepreneurs and companies to invest in new Technologies”.
1
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possibilidade de identificar práticas específicas que favorecem a eficiência da
transferência de tecnologia universidade/indústria. Por fim, os autores acreditam que
os dados poderiam ser utilizados para analisar os impactos de desempenho da
utilização de práticas organizacionais complementares.
Ademais, de acordo com estudo realizado por Stal e Fujino (2016), detectouse que na literatura internacional há muitos trabalhos que analisam os modelos mais
utilizados de transferência de tecnologia; discutem os resultados da cooperação;
argumentam se houve uma redução da pesquisa básica em prol da pesquisa aplicada;
examinam o desempenho dos escritórios de transferência de tecnologia; e ainda
propõem novos modelos de organização para melhor realizar a transferência de
resultados de pesquisas acadêmicas. Em contrapartida, na literatura nacional são
relatados casos de universidades e experiências individuais das empresas;
levantamentos sobre as dificuldades e empecilhos à cooperação; políticas de
incentivo que não apresentam bons resultados e o desempenho dos NITs. Há
escassez de artigos que sugiram arranjos mais adequados para aumentar a
colaboração.
Além disso, não foram localizados estudos que analisassem o emprego de
práticas de governança pública para a gestão da propriedade intelectual em NITs de
universidades públicas. Esta se constitui, portanto, numa lacuna que pretende ser
preenchida com o presente estudo.
1.4 ADERÊNCIA À LINHA DE PESQUISA DO PROGRAMA
O Programa de Pós-Graduação em Planejamento e Governança Pública
(PGP) possui área de concentração em Planejamento Público e Desenvolvimento,
ramificando-se

em

duas

linhas

de

pesquisa:

1)

Governança

Pública

e

Pública

e

Desenvolvimento e 2) Planejamento e Políticas Públicas (UTFPR, 2018a).
Considerando

que

a

linha

de

pesquisa

Governança

Desenvolvimento tem como objetivo pesquisar temas relativos à governança pública
e ao desenvolvimento, compreendendo temas relacionados à gestão e inovação como
mecanismos para o desenvolvimento territorial (UTFPR, 2018b), constata-se a
aderência do tema do presente estudo com a linha de pesquisa e com a área de
concentração do programa, justamente por buscar examinar a aplicação de práticas
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de governança pública adotadas pelos Núcleos de Inovação Tecnológica de
universidades públicas das Regiões Sul e Sudeste.

1.4.1 Contribuições da Pesquisa
➢

Para a área acadêmica, a pesquisa objetiva disponibilizar conhecimento

significativo fundamentado sobre os levantamentos empíricos efetuados, buscando
incentivar novos estudos acerca dos temas envolvidos;
➢

Em relação ao PGP, pretende-se com o presente trabalho, estudar as relações

entre dois temas de suma importância: governança pública e propriedade intelectual,
com o intuito de trazer contribuições e suscitar reflexões acerca de tais conteúdos;
➢

Quanto à UTFPR, o objetivo é favorecer o aprimoramento da gestão da

propriedade intelectual realizada pela Agência de Inovação junto aos NITs dos 13
câmpus da instituição, uma vez que será possível identificar as forças e fraquezas,
por meio do estudo de caso efetuado, bem como apontar oportunidades de melhoria,
por intermédio da análise efetuada junto aos NITs pesquisados;
➢

Aos Núcleos de Inovação Tecnológica em geral, o presente trabalho, ao

analisar a aplicação de práticas de governança pública na gestão da propriedade
intelectual efetuada nas universidades, busca estimular a utilização das mesmas, a
fim de contribuir com uma melhor administração dos bens intangíveis;
➢

Para a sociedade, é possível pressupor que a propriedade intelectual sendo

um meio para atingir o fim pretendido, qual seja, realizar transferência de tecnologia,
contribua para que a universidade ultrapasse a barreira de seus muros e consiga
disseminar o conhecimento, estimulando, por conseguinte, o desenvolvimento local,
regional e nacional. Corroborando este ponto de vista, Ndonzuau; Pirnay e Surlemont
(2002) afirmam que a comercialização do conhecimento científico e tecnológico
produzido em instituições de pesquisa financiadas com recursos públicos, como
universidades, é progressivamente considerada pelos policy makers como matériaprima para o desenvolvimento e suporte ao crescimento econômico regional.
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2 PROPRIEDADE INTELECTUAL

Primeiramente torna-se necessário definir o conceito de propriedade
intelectual. Este é bastante amplo, podendo ser relacionado às áreas industrial,
científica ou artística no intuito de proteger as criações humanas, assegurando que
seus inventores ou titulares possam receber retorno financeiro e reconhecimento
(BRANCO et al., 2011). Sob outra visão, o termo propriedade intelectual está
relacionado a tipos de propriedade que sejam resultado da criação do espírito humano
(Organização Mundial de Propriedade Intelectual - OMPI e Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI, 2018).
A propriedade intelectual atua como instrumento de recompensa ao autor da
ideia sobre a criação de sua autoria, ao mesmo tempo em que incentiva a difusão de
sua ideia à sociedade. Já os títulos de propriedade intelectual asseguram o monopólio
de exploração ao seu titular, obstando o uso indevido do objeto protegido por terceiros.
Dessa forma, o inventor é favorecido por ter a exclusividade temporária (PUHLMANN,
2009) e a sociedade também, pois em contrapartida, ele revelará características
técnicas de sua invenção (FONTANELA, 2017). Ao divulgar dados técnicos, estimulase que surjam outras invenções ou que ocorram aprimoramentos das já existentes.
Historicamente, de acordo com Campos e Denig (2015), a bibliografia a
respeito da propriedade intelectual possuía uma visão mais utópica até o final da
década de 1980, em que se acreditava que toda invenção e conhecimento faziam
parte de um patrimônio público, o qual deveria estar disponível a toda a sociedade.
Entretanto, as grandes transformações decorrentes da mudança de paradigma que
levaram à uma quinta Revolução Tecnológica, denominada por alguns como
“sociedade

do

conhecimento”,

por

outros

como

“economia

baseada

no

conhecimento”, ou ainda “economia do aprendizado”, demonstraram a importância do
processamento de informação e da pesquisa científica. A partir desse momento então
(década de 90), é que os pesquisadores de propriedade intelectual mudaram de ponto
de vista e passaram a consentir com a proteção dos direitos de propriedade intelectual
dos resultados de processos de pesquisa.
Em relação às Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) públicas, contudo,
muitas vezes ainda surgem questionamentos a respeito da necessidade de proteção
da propriedade intelectual, uma vez que as mesmas se mantêm com recursos
advindos da sociedade, acreditando-se, dessa forma, que os resultados de pesquisa
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deveriam estar à disposição de todos, de forma livre. Como resposta a esses
questionamentos, deve-se ter em mente que várias das tecnologias concebidas dentro
das ICTs muitas vezes são ainda incipientes, demandando, portanto, tempo e
investimento para se tornarem inovações. Por meio da transferência de tecnologia,
esse investimento é realizado pelas empresas, que ofertam então, bens e produtos à
sociedade. A patente funciona, portanto, como um mecanismo que permite mitigar os
riscos que os altos investimentos tecnológicos exigem dos empresários (LOTUFO,
2009).
Com o intuito de aprofundar conceitos e o conhecimento acerca da
propriedade intelectual, abordar-se-ão na sequência a classificação da propriedade
intelectual (seção 2.1); o panorama da propriedade intelectual (seção 2.2); a relação
entre propriedade intelectual e desenvolvimento econômico (seção 2.3) e tratar-se-á
sobre a transferência de tecnologia (seção 2.4).

2.1 CLASSIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

A propriedade intelectual possui as seguintes dimensões: 1) Temporal (a
concessão de direitos de propriedade intelectual se dá por prazos determinados
legalmente); 2) Escopo do direito (há uma delimitação de proteção legal definida para
cada objeto protegido pela propriedade intelectual); 3) Segurança jurídica (proteção
ao inventor, a fim de evitar que terceiros tenham a possibilidade de explorar
indevidamente suas criações, o que só pode ocorrer com sua prévia autorização) e 4)
Territorialidade do direito de propriedade industrial (dentro do escopo da propriedade
intelectual, os objetos protegidos pela propriedade industrial somente tem validade no
país de depósito, mediante concessão) (OMPI/INPI, 2018).
Quanto à divisão dos direitos de propriedade intelectual, pode-se elencar:
Direitos de Autor e Conexos; Propriedade Industrial (patentes de invenção e de
modelos de utilidade e registros de desenhos industriais, marcas e indicações
geográficas) e Proteção sui generis (topografia de circuito integrado, cultivares,
conhecimentos tradicionais e manifestações folclóricas) (JUNGMANN; BONETTI,
2010a; OMPI/INPI, 2018).
Observando a Figura 1, é possível verificar a relação entre Propriedade
Intelectual e Propriedade Industrial, bem como quais as modalidades protegidas por
patente e registro:
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Figura 1 - Abrangência da Propriedade Intelectual

Fonte: Branco et al. (2011, p. 19).

No Brasil, a Lei de Propriedade Industrial (LPI) – Lei nº 9.279/96, estabelece
duas naturezas (tipos) de proteção por patentes: as patentes de invenção e as
patentes de modelo de utilidade (OMPI/INPI, 2018). Uma invenção pode ser definida
como uma solução nova para um problema técnico existente num determinado setor
tecnológico. Já o modelo de utilidade pode ser definido como uma nova forma ou
estruturação em um objeto de utilidade prática ou uma parte deste, no intuito de
proporcionar uma melhoria funcional no seu uso ou em sua produção (OMPI/INPI,
2018).
Ainda, segundo a Lei de Propriedade Industrial, há a possibilidade de que um
aperfeiçoamento ou desenvolvimento incorporado ao objeto da invenção de um
pedido de patente (ou para patente já concedida) possa ser objeto de um certificado
de adição2. A exigência é de que a matéria esteja inserida no mesmo conceito
inventivo, mesmo que desprovida de atividade inventiva diante do pedido de patente
principal (ou da patente principal concedida).
Quanto à Propriedade Industrial, a invenção e o modelo de utilidade são
O dispositivo de certificado de adição serve “para atender a casos de aperfeiçoamento feitos a
posteriori numa invenção que já está sendo objeto de exame de patente, quando tal aperfeiçoamento
não tenha condições, por si mesmo, de obter uma patente independente” (CAMPELLO; CENDÓN;
KREMER, 2000, p. 166). O certificado de adição possui a data final de vigência da patente principal,
seguindo-a para todos os efeitos legais (OMPI/INPI, 2018).
2
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protegidos por patente, representando um instrumento propiciador à exploração
comercial de uma criação por parte de seu inventor. Dentre outras funções, a patente
protege a invenção de apropriações indevidas e, inclusive, de atos de pirataria. A ação
da pirataria, além de ilegal, diminui a geração de vagas formais no mercado de
trabalho e causa relevante perda de impostos. No caso do desenho industrial, marca,
indicação geográfica, direito autoral, cultivar e topografia de circuito integrado, esses
são protegidos por registros (BRANCO et al., 2011).
O Quadro 1 a seguir apresenta um resumo referente à Propriedade
Intelectual: título concedido, legislação, prazo de validade e onde requerer no Brasil.
Quadro 1 - Quadro sinóptico de Propriedade Intelectual

Continua

PROPRIEDADE INTELECTUAL
Bens
imateriais

Título
concedido

Legislação

Prazo de validade

Onde requerer no Brasil

Invenção

Carta Patente

Lei n.º
9.279/1996

20 anos, contados da
data do pedido de
depósito.

INPI

Modelo de
Utilidade

Carta Patente

Lei n.º
9.279/1996

15 anos, contados da
data do pedido de
depósito.

INPI

10 anos, a partir da data
de expedição do
certificado de registro,
podendo ser prorrogado
por iguais períodos
indefinidamente.
10 anos, a partir da data
do pedido de registro,
prorrogável por três
períodos sucessivos
de 5 anos (máximo: 25
anos).

Marca

Certificado de
Registro de
Marca

Lei n.º
9.279/1996

Desenho
Industrial

Certificado de
Registro de
Desenho
Industrial

Lei n.º
9.279/1996

Indicação
Geográfica

Certificado de
Registro de
Indicação
Geográfica

Lei n.º
9.279/1996

Indefinido. Não se
extingue pelo uso.

INPI

Lei nº
9.610/1998

Da criação da obra até
70 anos após o ano
subsequente ao
falecimento do autor.

- Obras literárias, musicais
e artísticas: Fundação
Biblioteca Nacional;
- Plantas/projetos:
Conselho Federal de
Engenharia e Arquitetura.

Direitos de
Autor

Registro de
Direito Autoral

INPI

INPI
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Conclusão

Direitos
Conexos

Programa de
Computador

Registro de
Direitos
Conexos

Registro de
Programa de
Computador

Lei nº
9.610/1998

Lei do
Software, nº
9.609/1998
Lei do
Direito
Autoral, nº
9.610/1998

Até 70 anos após sua
fixação, transmissão ou
execução pública.

- Obras literárias, musicais
e artísticas: Fundação
Biblioteca Nacional;
- Obras artísticas: Escola
de Belas Artes;
- Filmes: Agência Nacional
do Cinema;
- Partituras de músicas:
Fundação Biblioteca
Nacional.

50 anos a partir do ano
subsequente à data da
criação ou publicação do
software.

INPI

- 15 anos a partir da data
de concessão do
certificado de proteção
Serviço Nacional de
de cultivar.
Proteção de Cultivares Certificado de
- 18 anos a partir da data
Cultivar
Lei nº
SNPC
Proteção de
de concessão do
9.456/1997
(Ministério da Agricultura,
Cultivar
certificado de proteção
Pecuária e Abastecimento de cultivar - para as
MAPA)
videiras, árvores
frutíferas, florestais e
ornamentais.
10 anos contados da
Certificado de
Topografia
data do depósito do
Registro de
de Circuito
Lei nº
pedido de registro, ou da
Proteção de
INPI
Integrado
11.484/2007 primeira exploração (o
Circuito
que tiver ocorrido
Integrado
primeiro).
Fonte: Jungmann; Bonetti (2010a).

2.2 PANORAMA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
Considerando que os pedidos de patente são um importante indicador de
desempenho tecnológico de uma nação, serão expostos na sequência, dados desse
indicador no contexto mundial.
Em relação ao panorama nacional, será realizada uma análise mais ampla,
abordando primeiramente aspectos relativos à distribuição de pesquisadores por
setor, bem como serão apresentados dados sobre o investimento do PIB em P&D. Na
sequência, serão abordados tanto os dados relativos aos pedidos de patente, quanto
os referentes às demais formas de proteção à propriedade intelectual, traçando-se um
paralelo com os dados internacionais disponíveis.
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2.2.1 Propriedade intelectual no cenário internacional

Em 2017, houve um número recorde de pedidos de patentes registrados em
todo o mundo em um único ano: 3,17 milhões (conforme Gráfico 1). A taxa de aumento
em 2017 em relação a 2016 foi de 5,8% (World Intellectual Property Organization WIPO, 2018), tendo sido de 8,3% em 2016, em relação a 2015 (WIPO, 2017).
Desde 2003, o volume de pedidos de patente em todo o mundo têm crescido
ano a ano. Vale destacar uma excessão ocorrida no ano de 2009, quando houve uma
redução de 3,8% devido à crise financeira internacional, a qual representou também
um período de retração econômica no Brasil (WIPO, 2018).
Gráfico 1 - Pedidos de patentes em todo o mundo

Fonte: Adaptado de WIPO (2018).

Os principais países responsáveis por tal volume de crescimento foram a
China e os Estados Unidos da América. O Escritório Estadual de Propriedade
Intelectual da República Popular da China recebeu no ano de 2017, 1,38 milhões de
pedidos de patente, somando mais do que o dobro do montante recebido pelo
Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO: 606.956). Em terceiro
lugar encontra-se o Escritório de Patentes do Japão (JPO), com 318.479 pedidos,
seguido pelo Escritório de Propriedade Intelectual da Coreia (KIPO), com 204.775
pedidos e pelo Escritório Europeu de Patentes (EPO), com 166.585 pedidos (WIPO,
2018).
Juntos, os cinco maiores escritórios mundiais, somam um resultado que
representa 84,5% do total mundial em 2017. Importante ressaltar que, em relação ao
período entre 2007 e 2017, enquanto a China teve um expressivo aumento em sua
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participação no total mundial, os demais quatro escritórios citados apresentaram uma
redução (WIPO, 2018).
Vale destacar que a lista dos 10 melhores escritórios em 2016, é similar à de
2015, salvo pelo fato da Austrália ter substituído o Brasil como décimo escritório mais
bem classificado em 2016, motivado pela redução de 7,3% nos registros (WIPO,
2017). Em 2017, o Brasil também não figurou entre os 10 melhores escritórios do
mundo (Gráfico 2), tendo apresentado uma queda de 8,4% em relação a 2016,
ocasionado pela redução nas aplicações não residentes (WIPO, 2018).
Gráfico 2 - Pedidos de patentes nos 10 melhores escritórios de 2017

Fonte: Adaptado de WIPO (2018).

A Ásia tornou-se a primeira região a receber 2 milhões de pedidos de patentes
em um único ano (em 2016), volume em grande parte impulsionado pelo expressivo
aumento dos depósitos na China, que responderam por cerca de dois terços de todos
os pedidos registrados na região (WIPO, 2017).
Gráfico 3 - Pedidos de patentes por região
11,2%

1,8%

1,…
0,5%
Ásia
América do Norte
Europa

20,3%

América Latina e Caribe
Oceania
65,1%

Fonte: Adaptado de WIPO (2018).
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Em 2017, a Ásia atingiu um volume de 2,1 milhões de pedidos (Gráfico 3),
representando 65,1% de todas as solicitações registradas no mundo (WIPO, 2018).
2.2.2 Propriedade intelectual no cenário nacional
De acordo com Lima Neto (2012), se por um lado houve um considerável
aumento da produção científica brasileira nesta década, por outro, houve um declínio
acentuado em relação ao número de patentes depositadas no exterior. O gap entre
pesquisa básica e aplicada é motivado pela maior inserção de pesquisadores
brasileiros em universidades, em relação ao número reduzido de pesquisadores
atuando no setor empresarial, em função da restrita ação do setor privado em relação
à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I), indo na contramão da realidade dos
países

desenvolvidos.

Atualmente,

a

pesquisa

pública

no

Brasil

é

preponderantemente realizada nas universidades públicas, fazendo com que o Estado
seja o principal fomentador e financiador da ciência no país (ORTIZ, 2018).
Buscando corroborar as afirmações anteriores, o Gráfico 4 apresenta o
percentual de pesquisadores por setor: empresas, governo e ensino superior
(diferença percentual relativa ao setor privado sem fins lucrativos), evidenciando a
inversão brasileira em relação à realidade encontrada na maioria dos países
desenvolvidos.
Gráfico 4 - Distribuição percentual de pesquisadores em equivalência de tempo integral, por setores
institucionais, de países selecionados, em 2014

18,5%

28,7%

37,1%

15,0%

69,9%

56,3%

3,3%

12,1%
7,2%

19,4%

20,1%

28,4%

4,4%
10,3%

5,7%
79,5%
57,80%

62,1%

59,5%

74,1%

59,2%

2,8%
37,0%

26,1%

Empresas

Governo

Ensino Superior

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Brasil (2018a).
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Outro aspecto a ser considerado é o reduzido percentual de investimento do
PIB brasileiro em P&D (em 2000 foi de apenas 1%, enquanto que a média dos países
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE era de
2,2% do PIB, sendo a maior parcela advinda da indústria). Além disso, no Brasil há
uma distribuição inversa entre gasto público e gasto privado em P&D, em relação ao
observado nos países desenvolvidos (LOTUFO, 2009).
Ao observar-se o percentual de investimento brasileiro do PIB em P&D, desde
o ano citado (2000) até 2016 (Gráfico 5), é possível verificar que não houve grandes
alterações nos percentuais, permanecendo sempre abaixo de 1,50%.
Gráfico 5 - Dispêndio nacional em P&D, em relação ao PIB (em percentual), 2000-2016
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Fonte: Elaborado pela autora, com base em Brasil (2019a).

Considerando o percentual de investimento do PIB em P&D em 2016,
realizado pelos 20 países que mais investiram (Gráfico 6), verifica-se que o percentual
brasileiro para o mesmo ano está bem abaixo (1,27%), sendo, portanto, considerado
um resultado exíguo, pois de acordo com Arbix e Miranda (2017, p. 55), “para um país
das dimensões do Brasil, seria necessário que os investimentos em P&D atingissem
no mínimo 2% como proporção do PIB no final desta década (anos 2010), o que
dificilmente ocorrerá”.
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Gráfico 6 - Investimento em P&D em relação ao PIB (em percentual), por país, em 2016
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2,49

2,25 2,11 2,08
2,03 2,03 2,00

1,69 1,68 1,60

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Organisation for Economic Co-operation and Development
(OECD, 2019).

Ainda segundo Lotufo (2009), o número de patentes produzidas em um país
(predominantemente realizadas por empresas), demonstra a competência que este
possui em transformar conhecimento científico em inovação. No Brasil, além do
número de patentes ser reduzido, se for comparado com a produção científica, muitas
destas patentes não são depositadas por residentes, o que denota que são patentes
geradas no exterior, vindo em busca de proteção no mercado brasileiro. De acordo
com a WIPO (2017), muito embora o Brasil tenha apresentado um aumento
significativo nos pedidos apresentados nas duas últimas décadas, teve baixa
proporção de patentes concedidas para pedidos processados em 2016, assim como
a Índia e a Tailândia. Do total de 22.401 pedidos processados, 4.228 foram
concedidos, 2.731 rejeitados e 15.442 retirados ou abandonados (WIPO, 2017).
Não obstante o Brasil possuir um sistema embrionário de proteção aos direitos
de propriedade intelectual, recentemente tem havido um maior interesse em sua
disseminação (FONTANELA, 2017). Corroborando o ponto de vista a respeito da
incipiência do sistema, Lamana e Kovaleski (2010) elencam como principais barreiras
detectadas ao seu fortalecimento:
1)

Em relação ao INPI – Excesso de burocracia administrativa, apesar do aumento

das contratações e da informatização dos processos; necessidade de aumento no
quadro de pessoal (com posterior treinamento adequado) e maior vontade política
para que o INPI se assemelhe a outros escritórios de patentes pelo mundo;
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2)

Quanto à legislação – No tocante à Lei de Inovação, há escassez de definições

precisas para a criação de incentivos às micro e pequenas empresas do país; além
de imperfeições em relação às regras de relacionamento entre universidades,
inventores, institutos de pesquisa e o capital de risco. Ademais, o sistema judiciário
brasileiro é pouco eficiente, sendo tão moroso quanto o sistema de patentes;
3)

Quanto às patentes universitárias – No Brasil, em relação à países da fronteira

tecnológica, há um reduzido número de cientistas ligados à atividade de inovação no
setor empresarial. As universidades, institutos de pesquisa e INPI têm buscado
estimular pesquisas que gerem patentes economicamente rentáveis. No ambiente
acadêmico surge um conflito entre o patenteamento e a publicação. Vale lembrar que
em grande parte dos países, não é possível realizar o depósito do pedido de patente
após a apresentação de uma tecnologia de maneira pública;
4)

Número de depósitos X investimentos – Considerando que os investimentos

em P&D são diretamente proporcionais ao montante de registros de patentes, o Brasil
ainda carece de investimentos maciços nesse sentido.
Buscando contornar as barreiras elencadas anteriormente é que a gestão de
políticas públicas de proteção à propriedade intelectual mostra-se como um
instrumento essencial para prestar suporte ao crescimento econômico do país.
Entretanto, a ausência de conhecimento e o pouco interesse relativo à propriedade
intelectual demonstrado pelos gestores de grande parcela de empresas brasileiras,
ocasiona riscos desnecessários às exportações de seus produtos. É fundamental que
haja investimento na proteção à propriedade intelectual, principalmente em relação ao
registro de patentes e marcas, por meio de políticas públicas robustas, considerando
a consequente geração de desenvolvimento socioeconômico (MATIAS-PEREIRA,
2011).
Importante considerar que o Brasil vem buscando reduzir o gap tecnológico
em relação aos países desenvolvidos. Prova disso são as legislações na área de
inovação que visam estimular a aproximação entre universidades e o setor produtivo.
Em contrapartida, há ainda uma discrepância entre o número de publicações
científicas e o volume de pedidos de patentes, indicando ser premente fortalecer a
relação entre o setor produtivo e o acadêmico (MARINHO; CORRÊA, 2016).
De acordo com as estatísticas oficiais, em 2016 o INPI recebeu mais de 206
mil pedidos para concessão de patentes, registros de desenhos industriais, registros
de marcas, topografia de circuitos integrados, indicação geográfica e averbação de
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contratos de tecnologia. O volume é 2,7% superior ao registrado no ano de 2015
(SAKKIS; PIRES, 2017). Um dado que merece destaque é o de que entre os dez
maiores depositantes residentes de patentes de invenções no país, as universidades
ocuparam as nove primeiras posições, tanto em 2016, quanto em 2017 (INPI, 2017,
2018a).
Em relação ao relatório Indicadores de Propriedade Industrial 2018, divulgado
pelo INPI, verifica-se que um dos dados apresentados é a evolução do número de
pedidos de patente depositados (Gráfico 7). Os dados englobam as patentes de
invenção, com 89,5%, os modelos de utilidade, com 10,2% e os certificados de adição,
com 0,3%. Desde 2013 o número de patentes depositadas vem reduzindo, contudo,
2017 em relação ao ano de 2016, apresentou um aumento de 23% em relação aos
certificados de adição (INPI, 2018a). De acordo com o presidente do INPI à época,
Luiz Otávio Pimentel, as patentes são fundamentais na estratégia de desenvolvimento
nacional (TNH1, 2018).
Gráfico 7 - Pedidos de patente depositados (patente de invenção + modelo de utilidade + certificado
de adição), 2008-2017

Fonte: INPI (2018a).

Em relação aos pedidos de desenho industrial depositados (Gráfico 8), é
possível verificar que o volume de depósitos no país vem reduzindo desde 2013, indo
na contramão dos dados mundiais, em que tem havido crescimento no número de
pedidos de depósito. Vale ressaltar que a China foi responsável por 90% do
crescimento total mundial no ano de 2016 (WIPO, 2017). Em 2017, o volume estimado
de desenho industrial alcançou o patamar de 945.100 registros no mundo todo (WIPO,
2018).
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Gráfico 8 - Pedidos de desenho industrial depositados, 2008-2017

Fonte: INPI (2018a).

Analisando os pedidos de marcas depositados no Brasil (Gráfico 9), embora
tenham demonstrado expressiva queda no ano de 2014 em relação ao ano de 2013,
a partir de então vem apresentando um crescimento contínuo. Esta expansão vem
acompanhando a tendência mundial, considerando que em 2017 houve uma elevação
de 30% em relação ao ano de 2016, sendo o oitavo ano consecutivo de crescimento,
com estimados 9,11 milhões de pedidos de registro de marca no mundo todo. Esse
foi o maior nível de crescimento registrado nas últimas décadas. Somente a China é
responsável por cerca de 60% de todas as solicitações (WIPO, 2018).
Gráfico 9 - Pedidos de marca depositados, 2008-2017

Fonte: INPI (2018a).

No tocante ao volume de registros de contratos de tecnologia (Gráfico 10), o
Brasil vem apresentando uma queda expressiva desde o ano de 2012, a despeito dos
esforços realizados pelo governo por meio de políticas públicas para incentivar essa
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atividade, como por exemplo, a promulgação das Leis de Inovação e do Marco Legal
da Ciência, Tecnologia e Inovação, as quais estreitaram os laços entre ICTs e
empresas privadas.
Gráfico 10 - Registros de contrato de tecnologia, 2008-2017

Fonte: INPI (2018a).

Uma das possíveis explicações para tal fato, pode ser tanto a redução na
capacidade produtiva brasileira, expressada pela queda na Formação Bruta de Capital
Fixo, quanto a elevação na taxa de desemprego do país nesse período (Gráficos 11
e 12).
Gráfico 11 - Evolução do índice do Produto Interno Bruto e da taxa de desemprego trimestral
Gráfico 12 - Evolução dos índices que compõem o Produto Interno Bruto pelo lado da demanda

Fonte: Pochmann (2018).

No que concerne aos pedidos de indicação geográfica depositados no Brasil
(Gráfico 13), é possível observar que há uma grande variação no volume de pedidos
ao longo do período analisado (2008 a 2017). No intuito de estimular a divulgação
desses ativos intangíveis, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
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Empresas (SEBRAE) lançou recentemente o Catálogo Indicações Geográficas
Brasileiras, contendo 58 produtos e serviços típicos do país (CRISTALDO, 2018). No
contexto mundial, de acordo com a OMPI, há uma considerável ausência de
estatísticas globais sobre indicações geográficas, a despeito do esforço da
organização para coletar dados de todas as fontes (WIPO, 2017).
Gráfico 13 - Pedidos de indicação geográfica depositados, 2008-2017

Fonte: INPI (2018a).

Em relação aos pedidos de programa de computador depositados (Gráfico
14), apesar do ano de 2017 ter apresentado uma queda em relação ao ano de 2016,
é possível perceber que houve um expressivo crescimento no volume de pedidos
desde 2008.
Gráfico 14 - Pedidos de programa de computador depositados, 2008-2017

Fonte: INPI (2018a).
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No que diz respeito aos depósitos de topografia de circuito integrado (Gráfico
15), observa-se uma grande variação na quantidade de depósitos entre 2007 e 2017.
Destaque para o ano de 2010, em que não houve depósito.
Gráfico 15 - Pedidos de topografia de circuito integrado depositados, 2007-2017

Fonte: INPI (2018a).

Em relação às cultivares, de acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento (MAPA), foram depositados até o final do ano de 2015, 3.796 pedidos
de proteção e foram concedidos 2.810 títulos (BRASIL, 2017a). De acordo com a
OMPI, no mundo todo foram registrados aproximadamente 18.490 pedidos de
cultivares em 2017, sendo que o Brasil consta como décimo escritório mais bem
classificado (WIPO, 2018).
Destaca-se que a OMPI introduziu em seu relatório denominado World
Intellectual Property Indicators 2017, estatísticas acerca de alguns aspectos
relacionados ao desempenho operacional dos escritórios de propriedade intelectual,
dentre eles o tempo médio para a primeira ação para “pendências” em relação aos
escritórios selecionados em 20163. No relatório seguinte (World Intellectual Property
Indicators 2018), o Brasil ocupa a primeira posição, com a média de 95,1 meses
(aproximadamente 8 anos), o que indica excesso de burocracia administrativa,
conforme referido anteriormente por Lamana e Kovaleski (2010), ao elencar as
principais barreiras ao fortalecimento do sistema de proteção aos direitos de
propriedade intelectual (Gráfico 16).

3

No relatório, a OMPI ressalta que, diferenças nos procedimentos de arquivamento de propriedade
intelectual limitam a comparabilidade direta das estatísticas operacionais entre escritórios, portanto,
devendo-se ter cautela ao realizar a análise dos dados (WIPO, 2017).
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Gráfico 16 - Tempo médio de pendência para a primeira ação do escritório, para escritórios
selecionados, 2017

Fonte: Adaptado de WIPO (2018).

Nesse sentido, um significativo entrave à redução da burocracia é o estoque
de pedidos de patentes pendentes de exame pelo INPI, mais conhecido como
backlog, o qual totaliza atualmente 225 mil pedidos aproximadamente4. Ressalta-se
que a concessão de uma patente no país pode durar atualmente até 14 anos, prazo
bem mais elevado que o período máximo de 4 anos nos países desenvolvidos, fato
apontado por diversas entidades, dentre elas a Confederação Nacional da Indústria
(CNI), como um desestímulo ao empresário nacional para realizar a proteção
patentária no próprio país (PIMENTA, 2018).

2.3 PROPRIEDADE INTELECTUAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

A partir da segunda metade do século XX, a relevância da ciência e da
tecnologia como propulsores de desenvolvimento social, econômico e cultural já era
atestada tanto pelos países desenvolvidos, quanto pelos em desenvolvimento. Em
relação ao cenário brasileiro, foi a partir da década de 1990 que o governo passou a
dedicar maior atenção a essas áreas, buscando envidar esforços no sentido de

4

Dado referente a 2017. Para 2018 houve uma redução de 7,5%, totalizando 208.341 pedidos (INPI,
2018b).
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incentivar a inserção da CT&I em suas políticas de desenvolvimento (LOTUFO, 2009),
ciente de que “a geração, a exploração e a difusão do conhecimento são fundamentais
para o crescimento econômico, o desenvolvimento e o bem-estar das nações” (OCDE,
2005, p. 11).
De acordo com Johnson e Lundvall, a ineficácia das políticas neoliberais do
Consenso de Washington de impor uma estratégia de desenvolvimento de boas
práticas a todos os países, demonstraram a necessidade de cada país desenvolver
suas próprias estratégias. Nesse sentido, as instituições passaram a reconhecer a
relevância do conhecimento e da inovação como instrumentos fundamentais de
desenvolvimento

(JOHNSON;

LUNDVALL,

2000;

LASTRES;

CASSIOLATO;

ARROIO, 2005).
Consoante o Banco Mundial, segundo Johnson e Lundvall (2000), a questão
não é mais se o motor propulsor do desenvolvimento é o mercado ou o Estado, mas
de que forma ambos podem se complementar e interagir. Isso reforça a ideia de que
cada país deve combinar suas políticas com sua capacidade institucional e planejar
estratégias de crescimento a longo prazo.
Figura 2 - Propriedade Intelectual e seus efeitos

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Sherwood (1992, p. 187).
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Nesse sentido, é possível observar na Figura 2, que a proteção à propriedade
intelectual, quando faz parte da estrutura de uma nação, estimula a disseminação do
conhecimento, ampliação dos recursos humanos, colaboração para alterações
técnicas, financiamento tecnológico, expansão do setor industrial e desenvolvimento
econômico (SHERWOOD, 1992).
Assim, visando o crescimento econômico, uma nação deve gerar tecnologias
próprias, considerando que essas favorecem a independência econômica (LABIAK
JUNIOR; MATOS; LIMA, 2011). Além disso, por meio de políticas públicas de CT&I
voltadas ao desenvolvimento nacional, propicia-se aumento da qualidade de vida da
população e elevação dos fatores emprego e renda. “Esse movimento inovador,
quando adequadamente estimulado, já provou que contribui de forma rápida para o
processo de geração de riquezas e melhoria da qualidade de vida das populações”
(JUNGMANN; BONETTI, 2010a, p. 17).
Destarte, a Ciência, a Tecnologia e a Inovação formam um trinômio que muito
estimula a competitividade de um país (CARVALHO; REIS; CAVALCANTE, 2011) e
em relação aos players que compõem o Sistema de CT&I, podem-se elencar:
governo; Instituições de Ensino Superior (IES) e Centros de P&D e empresas,
conforme Figura 3:
Figura 3 - Atores e variáveis do sistema de CT&I

Fonte: Labiak Junior; Matos; Lima (2011, p. 12).

Observando a Figura 4, é possível perceber que o Sistema de Propriedade
Intelectual cria um ciclo virtuoso, propiciando retorno econômico e legal para o criador.
À sociedade são possibilitados ganhos nas áreas de cultura e tecnologia, bem como
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a promoção da qualidade de vida, oportunizando a geração de riqueza e a difusão de
reconhecimento.
Figura 4 - Ciclo Virtuoso do Sistema de Propriedade Intelectual

Fonte: Jungmann; Bonetti (2010b, p. 18).

Sabino (2007) destaca em seu estudo, que o elemento patente no
desempenho de seu papel de prestar suporte ao desenvolvimento econômico e elevar
o bem-estar social, deve contar com uma legislação apropriada, bem como com uma
variada infraestrutura formada por firmas, agências do governo, redes de interação
entre empresas, universidades, institutos de pesquisa, laboratórios de empresas,
engenheiros, cientistas. Ademais, é imprescindível que haja uma articulação entre
esses agentes e os sistemas financeiro e educacional e os setores industrial e
empresarial, que são os players responsáveis pela criação, implantação e
disseminação de inovações, formando o conjunto denominado Sistema Nacional de
Inovações.
Outrossim, uma proteção à propriedade intelectual bem realizada, propicia a
transferência de custos relativos ao desenvolvimento tecnológico do setor público para
o setor privado. Com isso, o governo não deixa de estimular a investigação de ciência
básica, contudo, um investimento mais robusto em P&D realizado pelo setor privado
pode ser redirecionado a fim de prestar suporte às pesquisas universitárias. Ou seja,
“em um meio onde prevalece a confiança na proteção à propriedade intelectual, os
vínculos entre as universidades e as empresas se fortalecem” (SHERWOOD, 1992,
p. 188).
Nesse contexto, a universidade vem ganhando força como motor de
desenvolvimento econômico, considerando que se antes tinha como único foco o
avanço do conhecimento, atualmente possui um duplo enfoque: o progresso e a
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comercialização da pesquisa (ETZKOWITZ; JNR; GULBRANDSEN, 2000). Dessa
forma, essas instituições têm sido cada vez mais reconhecidas como atores centrais
na produção e entrega de novos conhecimentos, podendo desempenhar um papel
único no apoio ao desenvolvimento econômico (BRESCIA; COLOMBO; LANDONI,
2016).

2.4 TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Considerando que a proteção à propriedade intelectual é considerada um meio
para se atingir o objetivo principal, que é realizar a transferência de tecnologia, tida
como um importante mecanismo de difusão da inovação à sociedade, torna-se mister
abordar o tema na presente seção.
A origem da transferência de tecnologia remonta à Revolução Industrial, ao
acarretar a transmissão de tecnologias novas da Inglaterra para indústrias russas,
americanas e europeias. Esse processo de transferência de tecnologia avançou no
século XIX, tendo seu ápice na segunda metade do século XX e prosseguindo em
expansão no século XXI (CYSNE, 2007). A transferência de tecnologia, como bem
esclarece Terra (2001, p. 01), “é a máquina da inovação, ou seja, a máquina das
sociedades em transformação”.
De acordo com Cruz (1997), nacionalmente, a partir de 1970 e,
internacionalmente, a partir de 1974, ocorreram diversas iniciativas e reformas por
parte dos países em desenvolvimento que serviram de panorama e base para o
surgimento de ampla bibliografia tratando sobre a importância do sistema de patentes,
da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia para os países menos
industrializados.
Ainda conforme Cruz (1997), o artigo 126, das Disposições Finais e
Transitórias da Lei nº 5.772/19715, consolidou-se como um dos artigos mais
importantes, tendo sistematizado as políticas de transferência de tecnologia no Brasil
durante aproximadamente duas décadas.
No início dos anos 1980, diante da expansão industrial e do êxito da política
de transferência de tecnologia do Japão, aliados a uma grande concorrência nos

Art. 126: “Ficam sujeitos à averbação no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, para os efeitos
do artigo 2º, parágrafo único, da Lei nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, os atos ou contratos que
impliquem em transferência de tecnologia” (BRASIL, 1971). (Revogada pela Lei nº 9.279, de 1996).
5
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mercados tecnológicos mundiais, fizeram com que as relações ciência-indústria nos
Estados Unidos se tornassem uma peça-chave de sua política de tecnologia e
inovação. Na realidade, tanto a inovação quanto a transferência de tecnologia
direcionadas ao crescimento econômico assumiram uma posição de destaque nas
políticas e programas de governo de todos os países (GUSMÃO, 2002).
Segundo Pereira et al. (2009), a transferência de tecnologia universidadeempresa é uma prática estabelecida em nações como Canadá, Japão, Estados
Unidos, Alemanha e Inglaterra. Entretanto, em países emergentes como é o caso do
Brasil, a despeito da incipiência nesse sentido, a colaboração entre academia e esfera
privada tem se revelado como um importante instrumento de disseminação de
tecnologias indutoras de desenvolvimento.
A transferência de tecnologia habitualmente envolve direitos de propriedade
industrial tendo como objeto patentes, marcas e desenhos industriais (OMPI/INPI,
2018), sendo que a relação normalmente inicia com um interesse da empresa nos
frutos de uma pesquisa da universidade (MACEDO; BARBOSA, 2000). Importante
ressaltar que a universidade é sempre a titular das patentes oriundas de pesquisas
desenvolvidas em seu domínio, podendo, entretanto, ser co-titular juntamente com
empresas interessadas no desenvolvimento da tecnologia (RIBEIRO et al., 2014).
Os contratos que acaso surjam desse interesse e que envolvam a
transferência de tecnologia, podem ser de licenciamento, em que o titular cede à outra
parte o direito de comercialização do conhecimento, mediante o pagamento de
royalties, ou de cessão, em que o titular transfere o direito sobre o conhecimento à
outra parte, que a partir de então, passa a ser proprietária da propriedade intelectual,
podendo usufruir dela da maneira que lhe convier (UTFPR, 2018c).
A transferência de tecnologia é vista como um meio utilizado quando é
necessário gerar novos produtos e processos, sem, no entanto, precisar envolver-se
em riscos e despender tempo para o desenvolvimento desses (DEITOS, 2002). Dessa
forma, é possível afirmar que para a empresa, a transferência de tecnologia
representa um mecanismo muito benéfico de investimento, uma vez que proporciona
mitigação de riscos.
Ainda de acordo com Sherwood (1992), o ato de não realizar a transferência
de tecnologia pode resultar numa ausência de reconhecimento público a respeito da
produção de resultados concretos por parte da universidade e sua possível utilização
pela sociedade.
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A Figura 5 a seguir, apresenta o Ciclo de Vida de Transferência de Tecnologia
estabelecido pela Association of University Technology Managers (AUTM), que
consiste numa associação sem fins lucrativos, composta por mais de 3.100 membros
que trabalham em mais de 800 universidades, centros de pesquisa, empresas,
hospitais e organizações governamentais no mundo todo (AUTM, 2019).
Figura 5 - Ciclo de Vida de Transferência de Tecnologia

Fonte: Adaptado de AUTM (2017b).

Na Figura 5 é possível verificar as etapas de P&D dentro das ICTs: P&D de
novos produtos; comunicação da invenção; avaliação da patenteabilidade da
invenção; proteção à propriedade intelectual; marketing da tecnologia; negociação e
licenciamento da tecnologia; desenvolvimento do produto pelo licenciante e
consequentemente a transformação em inovação, gerando crescimento econômico
em benefício da sociedade.
Recentemente, houve um despertar da consciência por parte das
universidades, da importância da proteção do conhecimento, por meio de patentes,
objetivando que os resultados da pesquisa alcancem o mercado. Considerando que
as universidades não são produtoras nem fornecedoras de serviços, não lhes compete
explorar, per se, tais resultados. Há a necessidade então, de se decidir a quem e como
licenciar os direitos de exploração (FUJINO; STAL, 2007).
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De acordo com Garnica e Torkomian (2005), a transferência de tecnologia
pode ocorrer de diversas formas, tais como prestação de serviços, pesquisas
conjuntas, consultorias, geração de novas empresas (spin-offs) e licenciamento de
patentes:
➢

Prestação de serviços – Ocorre quando as empresas solicitam serviços

técnicos especializados à universidade. Como resultado do serviço fornecido e
durante sua execução, significativas informações e conhecimentos pertencentes à
universidade, são repassados à sociedade na figura das empresas entre outras
organizações;
➢

Pesquisas contratadas – Projetos tecnológicos e atividades de pesquisa

organizadas tendo como foco um tema específico que a universidade realiza sob
demanda (contrato com terceiros). Decorrente desta interação, há a possibilidade de
geração de inovações em produtos ou processos. Os NITs atuam auxiliando estas
atividades;
➢

Consultoria/Assessoria – Trata-se da competência da universidade em

colaborar na busca por solução de problemas ou aperfeiçoamento de produtos e
processos produtivos, contando para tal, com o estoque de capital intelectual
proveniente de seus pesquisadores. A diferença entre a consultoria e a assessoria
está no grau de envolvimento do pesquisador, sendo bem maior na assessoria
(contínua) do que na consultoria (pontual). Os NITs prestam suporte à realização de
tais atividades;
➢

Spin-offs acadêmicas - Empresas provenientes da instituição acadêmica que

comumente são criadas por alunos (de graduação e pós-graduação) e professores,
que partindo de um invento, criam uma empresa responsável pela comercialização do
novo produto;
➢

Licenciamento de patentes6 – Ocorre quando o titular cede à outra parte o

direito de comercialização do conhecimento, mediante o pagamento de royalties
(UTFPR, 2018c), proporcionando maior proteção dos direitos licenciados, tanto ao
licenciante, quanto ao licenciado. Macedo e Barbosa (2000) nos lembram que na
maioria dos países desenvolvidos, os pagamentos de impostos referentes à licença

6

Lembrando que há ainda a modalidade de cessão, em que o titular transfere o direito sobre o
conhecimento à outra parte, que a partir de então, passa a ser proprietária da propriedade intelectual,
podendo usufruir dela da maneira que lhe convier (UTFPR, 2018c).
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são menores do que outros instrumentos de negociação, como os segredos de
negócio (trade secrets).
Vale ainda ressaltar que as patentes são um importante mecanismo de
estímulo à troca de informações técnicas de produção e de licenciamento por parte
da universidade com terceiros interessados. A partir do momento em que as
universidades acumulam um volume considerável de titularidade de patentes,
começam a atrair os olhares de outras universidades e das empresas. A partir de
então, as patentes passam a estimular e facilitar parcerias tecnológicas, isto é, a
pesquisa realizada em conjunto objetivando criar invenções que interessem a ambas
(MACEDO; BARBOSA, 2000).
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3 GOVERNANÇA PÚBLICA

Considerando o fato de as instituições elencadas para estudo serem
universidades públicas, torna-se necessário analisar os conceitos relativos à
governança pública (Seção 3.1), seus princípios (Seção 3.2) e sua perspectiva
histórica (Seção 3.3). Além disso, serão apreciados os indicadores de governança
pública em relação ao investimento em P&D/PIB (Seção 3.4), além de constarem
informações sobre a Federação Internacional de Contadores (IFAC) e sobre o Instituto
Chartered de Finanças Públicas e Contabilidade (CIPFA) - (Seção 3.5),
contemplando, por fim, as práticas de governança estabelecidas por ambos os órgãos
(Subseção 3.5.1).

3.1 CONCEITOS RELACIONADOS À GOVERNANÇA PÚBLICA

De acordo com De Plácido e Silva (2008, p. 67), a Administração Pública
consiste numa “das manifestações do poder público na gestão ou execução de atos
ou de negócios políticos”. Já na percepção de Johnston (2015), é o termo
tradicionalmente usado para definir os arranjos formais sob os quais as organizações
públicas servem a um governo, ostensivamente no interesse público.
Sob o ponto de vista de Di Pietro (2012), a expressão Administração Pública
pode ser utilizada em dois sentidos:
1.

Subjetivo, formal ou orgânico: representa os indivíduos que desempenham a

atividade administrativa; incluindo pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos
responsáveis por exercer uma das funções em que se divide a atividade estatal: a
função administrativa e
2.

Objetivo, material ou funcional: representa a natureza da atividade executada

pelos ditos entes; sendo assim, a Administração Pública é a própria função
administrativa que remete, preponderantemente, ao Poder Executivo.
Compreender

as

aludidas

definições

de

Administração

Pública

é

imprescindível para iniciar a apreciação do tema governança. Nesse sentido, de
acordo com Bresser-Pereira (2001, p. 08), “a governança é um processo dinâmico
através do qual se dá o desenvolvimento político, através do qual a sociedade civil, o
estado e o governo organizam e gerem a vida pública”.
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Na concepção de Rosenau (2000), governança é um sistema de ordenação
que só funciona se for aceito pela maioria, sendo um fenômeno mais amplo do que
governo. Compreende as instituições governamentais, assim como procedimentos
informais, de caráter não-governamental, conduzindo as pessoas e organizações
dentro de sua área de atuação a um comportamento determinado, atendendo suas
necessidades e correspondendo às suas demandas.
Já sob o ponto de vista de Araújo (2002), a governança tem ligação com a
competência de determinado governo em elaborar e implantar suas políticas. Nesse
sentido, a fonte da governança não são os cidadãos ou a cidadania estruturada em si
própria, mas sim uma extensão desta, isto é, são os próprios agentes públicos ou
servidores do Estado que viabilizam a elaboração e implantação adequada das
políticas públicas e reproduzem a face deste perante a sociedade civil e o mercado,
no setor de prestação de serviços diretos ao público.
Dentre as instituições interessadas no tema, o Banco Mundial preconiza que
a boa governança é essencial para criar e sustentar um ambiente que promova um
desenvolvimento forte e equitativo sendo um complemento fundamental para políticas
econômicas sólidas (WORLD BANK, 1992).
Para o presente estudo, vale ressaltar que o conceito apropriado a ser
detalhado é o de Governança Pública, uma vez que o universo a ser pesquisado é
composto por universidades públicas.
Isto posto, pode-se afirmar que não há um conceito único de governança
pública, mas sim um conjunto de diversos pontos de partida para uma nova
composição das relações entre o Estado e suas instituições nos diferentes níveis
(federal, estadual e municipal), sob um ponto de vista, e as instituições privadas (com
e sem fins lucrativos), da mesma maneira que os atores da sociedade civil (coletivos
e individuais), sob outro (KISSLER; HEIDEMANN, 2006).
Já sob a ótica de Secchi (2009, p. 359), a governança pública “significa um
resgate da política dentro da administração pública, diminuindo a importância de
critérios técnicos nos processos de decisão e um reforço de mecanismos
participativos de deliberação na esfera pública”.
Na perspectiva de Streit (2006, p. 162), a expressão governança pública
“implica na coordenação e articulação do conjunto de instituições, processos e
mecanismos, mediante várias formas de parcerias e interações, sociais e políticas,
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com a participação ativa do governo, para alcançar objetivos coletivos e promover o
desenvolvimento da sociedade”.
Recentemente, visando a implantação de um conjunto de boas práticas de
governança para servir de guia ao governo brasileiro, foram elaborados dois atos
normativos por um grupo de especialistas da Casa Civil, do Ministério da Fazenda, do
Ministério do Planejamento, e do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral
da União: o Projeto de Lei nº 9.163 (em tramitação) e o Decreto nº 9203/2017,
promulgado em 22 de novembro de 2017 (FONSECA, 2018).
O referido decreto julga que a governança pública engloba o “conjunto de
mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar,
direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à
prestação de serviços de interesse da sociedade” (BRASIL, 2017, art. 2º, §I). O
mesmo estabelece ainda como princípios de governança: 1) Capacidade de resposta;
2) Integridade; 3) Confiabilidade; 4) Melhoria regulatória; 5) Prestação de contas e
responsabilidade e 6) Transparência (BRASIL, 2018b).

3.2 PRINCÍPIOS DE GOVERNANÇA PÚBLICA

Considerando os princípios de governança pública elencados por MatiasPereira (2010a); Pisa (2014) e pela Federação Internacional de Contadores International Federation of Accountants (IFAC, 2015), tem-se (Figura 6):
Figura 6 - Princípios de Governança Pública

Fonte: Elaborado pela autora, com base em Matias-Pereira (2010b); Pisa (2014) e IFAC (2015).
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Visando uma melhor compreensão, cada um dos princípios será melhor
detalhado na sequência:
➢

Transparência (disclosure): Diz respeito ao acesso a todos em relação às

informações sobre como o governo ou a instituição trabalha (MATIAS-PEREIRA,
2010b). Para tanto, há a necessidade de que o gestor esteja disposto a compartilhar
as informações, e não apenas cumprir com o preceito de informar. Nesse sentido,
Platt-Neto et al. (2007, p. 77), afirmam que “mais do que garantir o atendimento das
normas legais, as iniciativas de transparência na administração pública constituem
uma política de gestão responsável que favorece o exercício da cidadania pela
população”. Slomski (2005) ainda esclarece que a transparência em relação aos atos
da Administração Pública demonstra a vontade de gerar simetria informacional entre
o Estado e a sociedade. No Brasil, a Lei Complementar nº 101/2000, mais conhecida
como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) é o marco regulatório do princípio da
transparência na gestão pública. Outra importante legislação relacionada ao princípio
da transparência é a Lei nº 12.527/2011, denominada Lei de Acesso à Informação
(LAI), que regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas.
➢

Participação social: Princípio diretamente associado à democratização das

relações entre o Estado e a sociedade. Trata-se de um processo dinâmico e retrata a
capacidade e o direito dos indivíduos em intervir na condução da vida pública
(PARENTE, 2006).
➢

Integridade: Relacionado com honestidade e objetividade, assim como valores

elevados sobre propriedade e probidade na administração dos recursos públicos e
administração dos negócios da entidade. Está atrelado à eficácia do controle
determinado e dos padrões pessoais e profissionalismo dos cidadãos dentro da
organização (MARQUES, 2007).
➢

Prestação de contas (Accountability): Incorpora o grupo de meios e

procedimentos que direcionam os governantes à prestação de contas de seus atos,
assegurando dessa forma, maior transparência e a demonstração das políticas
públicas (MATIAS-PEREIRA, 2010b), sujeitando-se ao escrutínio externo apropriado
(MATIAS-PEREIRA, 2010a). “Quanto maior a possibilidade de os cidadãos poderem
discernir se os governantes estão agindo em função do interesse da coletividade e
sancioná-lo apropriadamente, mais accountable é um governo” (MATIAS-PEREIRA,
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2012, p. 78). Ademais, as prestações de contas devem seguir as recomendações dos
órgãos de controle (ADRIANO; RASOTO; LIMA, 2012).
➢

Legalidade (compliance): De acordo com Pisa (2014, p. 132), “a própria

confiança na Administração Pública é diretamente proporcional à credibilidade que a
sociedade observa nas ações de seus atores, sejam políticos ou componham os
quadros administrativos”. Para Camargo (2010), ao gestor público compete agir de
acordo com as regras, normas e valores especificados, observar a ética e atuar
constantemente a favor do interesse público.
➢

Equidade (fairness): Na Administração Pública, a equidade deve estar

ancorada em políticas e ações por parte dos dirigentes que gerem igualdade entre os
indivíduos, resultando em bem-estar social (SLOMSKI, 2005).
➢

Efetividade: Realizar de forma correta o que é preciso ser feito. Engloba os

conceitos de eficácia (fazer o que deve ser feito) e eficiência (como fazer o que tem
para ser feito), acrescido do requisito qualidade (MATIAS-PEREIRA, 2010b).
A próxima seção traz elementos relativos à evolução histórica da governança
pública no Brasil e no mundo.
3.3 PERSPECTIVA HISTÓRICA DA GOVERNANÇA PÚBLICA
No Brasil, a Administração Pública atravessou diversas fases até atingir o
atual modelo. A Administração Pública Patrimonialista, presente desde o período
colonial até a década de 1930, agia de forma a que os bens públicos (res publica)
acabavam se confundindo com os bens privados (pertencente ao governante e a seus
beneficiários, denominado res principis). Nesse período, havia o protecionismo a
poucos, em detrimento da maioria, além de uma corrupção amplamente disseminada.
Posteriormente,

a

Administração

Pública

Burocrática

emerge

concomitantemente à Revolução de 1930, com dominância do Estado Liberal,
objetivando opor-se ao modelo patrimonialista, agindo por meio do poder racionallegal (RIBEIRO FILHO; VALADARES, 2017). No modelo burocrático, predominam a
meritocracia, a impessoalidade, a formalidade, a padronização dos serviços
prestados, a eficiência organizacional, além do princípio da continuidade do serviço
público. Devido à sua inflexibilidade, o modelo burocrático tornou a Administração
Pública menos eficiente, muito mais ligada à rigidez de normas e processos do que
voltada ao bem comum.
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Por volta dos anos 1970, emerge um novo modelo – a Administração Pública
Gerencial, também conhecida como Nova Gestão Pública (New Public Management),
sendo que dentre os fatores que contribuíram para seu surgimento podem-se elencar:
globalização da economia; crise fiscal do Estado (especialmente do Estado de BemEstar) e o afastamento entre as decisões da administração e os interesses dos
cidadãos. Vale ressaltar que alguns doutrinadores apresentam o conceito de Estado
Empreendedor que, juntamente com a Nova Gestão Pública, compõe o
Gerencialismo. O modelo denominado Nova Gestão Pública baseia-se nos critérios
de eficiência, eficácia, qualidade e desempenho. De acordo com Ribeiro Filho e
Valadares (2017), esse modelo faz inclusive despontar os órgãos da Administração
Pública Indireta e, conforme o apregoado por Slomski et al. (2008, p. 158), o mesmo
possui “uma característica que inclui ênfase no estilo do setor privado praticar a
administração”.
No início do século XXI, surge então um novo modelo de Administração
Pública denominado Governança Pública, com foco não apenas na eficácia da
administração, mas também na interação entre os vários níveis de governo e entre
estes e as associações da sociedade civil, bem como com as empresas privadas. A
despeito do termo governança ser bastante antigo, seu conceito e relevância atuais
foram se desenvolvendo durante as três últimas décadas, num primeiro instante nas
instituições privadas, segundo o Tribunal de Contas da União (TCU, 2014).
Vários acontecimentos foram responsáveis pelas mudanças ocorridas nesse
período, tais como, a crise do Welfare State, nos países desenvolvidos; a crise do
desenvolvimentismo, nos países periféricos; o desgaste do modelo econômico;
precariedade do modelo político, criador de insuficiência de governabilidade;
imperfeição do modelo administrativo, que gera distorções burocráticas; a adesão a
uma nova gestão pública, em seus aspectos econômico-financeiro, administrativoinstitucional, sociopolítico e ambiental e ainda a crise econômica e financeira mundial
de 2007-2008, que acabaram por demandar um novo modelo de administração no
intuito de aperfeiçoar o desempenho do Estado (MATIAS-PEREIRA, 2010a).
De acordo com o TCU (2014), a governança tem sua origem relacionada ao
instante em que as instituições não mais foram administradas por seus proprietários,
mas sim por terceiros, a quem foram atribuídos autoridade e poder para gerir os bens
pertencentes àqueles. Dessa relação, muitas vezes surgem conflitos entre as partes,
comumente denominados de “conflitos de agência”. Decorrem amiúde por questões
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de assimetria de informações, ocasionando potencial conflito de interesse às partes,
considerando que ambos estão em busca da maximização de seus próprios
benefícios.
Há, no modelo de governança pública, uma preocupação maior com a
eficiência e com a democracia, sendo que o objetivo central da governança no setor
público é a redução dos custos das transações e a elevação no nível de transparência
das instituições.
Em relação à evolução histórica da governança no contexto mundial,
considerando que as iniciativas ocorreram em diversas nações, optou-se pela
elaboração do Quadro 2 a seguir, com o intuito de melhor sistematização das
informações.
Quadro 2 - Principais iniciativas de governança

Período
1934

Década de
1980
Década de
1980
Década de
1980

Década de
1990

7

Continua

PRINCIPAIS INICIATIVAS DE GOVERNANÇA
Local
Ação
Criada a US Securities and Exchange Comission, instituição
incumbida de promover a justiça; defender investidores;
Estados Unidos
assegurar a ordem, a justiça e a eficiência dos mercados e
favorecer a formação de capital.
Canadá
Foi a líder das reformas na área de governança, implementando
(Província de
em suas instituições um modelo de boas práticas válido para os
British Columbia) setores público e privado.
Estados Unidos
Primeira cidade a iniciar o processo de reforma administrativa,
(Sunnyvale, na
focando no desempenho e gratificando os administradores
Califórnia)
baseado em suas realizações exitosas.
Implementação de reformas no setor público, sendo a mais
Nova Zelândia
profunda em 1986, utilizando as teorias da agência 7, da escolha
pública8 e dos custos de transação9. (10)
O Banco da Inglaterra concebeu uma comissão para elaborar o
Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa,
Inglaterra
resultando no Cadbury Report, publicado em 1992. Neste
relatório é possível observar os princípios de integridade,
transparência e responsabilidade na prestação de contas.

A Teoria da Agência refere-se ao relacionamento em que uma das partes (o principal) incumbe a outra
parte (o agente) a execução do trabalho (SLOMSKI et al., 2008).
8 A Teoria da Escolha Pública é um ramo da economia que analisa a tomada de decisões por parte do
governo (SLOMSKI et al., 2008).
9 A Teoria dos Custos de Transação teve origem nos trabalhos de Ronald Coase, sendo posteriormente
aperfeiçoados por Oliver Williamson. Essa teoria busca compreender os motivos que levam as
empresas a produzir seus próprios bens ou decidirem pela terceirização, considerando que a empresa
possui além dos custos de produção, os custos de transação. Essa teoria afirma que esses custos de
transação mudam conforme as características da transação e do ambiente competitivo (MATIASPEREIRA, 2010b).
10 Para Bhatta (2003), o centro das teorias da agência, da escolha pública e dos custos de transação é
a visão de que os indivíduos são maximizadores do interesse próprio, o que contraria a administração
pública tradicional que se centrava na propagação do bem comum.
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Conclusão
O Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
1992
Estados Unidos
Commission (COSO) publicou o Internal control - integrated
framework.
Publicação do King Report, que promoveu um novo impulso às
1994
África do Sul
questões de governança não apenas em empresas estatais, mas
também em toda a área de entidades empresariais.
O Hong Kong Institute of Certified Public Accountants institui
1995
Hong Kong
comitês sobre Governança Corporativa e Finanças Corporativas.
Publicação dos padrões e valores éticos no setor público, pelo
1996
Austrália
Primeiro Ministro.
Publicação do estudo 13 do Comitê do Setor Público da IFAC,
2001
Estados Unidos
com foco em formas de governança na gestão pública.
Após escândalos de demonstrações contábeis fraudulentas
validadas por empresas de auditorias, a Lei Sarbanes-Oxley foi
2002
Estados Unidos
publicada com o intuito de aprimorar os controles para assegurar
a confiabilidade das informações inscritas nos relatórios
financeiros.
Buscando prestar suporte à investigação autônoma e atingir
2002
Europa
melhores níveis de governança, fundou-se o European Corporate
Governance Institute (ECGI).
Criação pelo Ministry of Corporate Affairs (Ministério de Assuntos
Corporativos), objetivando o estímulo às melhores práticas de
governança corporativa, da National Foundation for Corporate
2003
Índia
Governance (NFCG) em associação com a Confederation of
Indian Industry (CII), Institute of Company Secretaries of India
(ICSI) and 178 Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).
O COSO publicou o Enterprise risk management - integrated
2004
Estados Unidos
framework, documento considerado como referência no tema
gestão de riscos.
Criação do Fórum Europeu de Governança Corporativa com foco
central na análise das melhores práticas nos países da União
2004
Comissão Europeia
Europeia para fortalecer a confluência dos códigos nacionais de
governança corporativa.
Criado o Public Service Chief Information Officer (CIO) Council,
voltado ao debate de temas relativos à Tecnologia da Informação
2011
Irlanda
e Comunicação (TIC) e e-governo, objetivando a tomada de
decisões e as intervenções relacionadas à modernização do
serviço público e serviço ao cliente.
Cingapura;
Publicação do documento Asean Corporate Governance
Filipinas; Indonésia; Scoregard, contendo informações do mercado de capitais e
2012-2013
Malásia; Tailândia empresas nestes países, sendo custeado pelo Asean
e Vietnã
Development Bank (ADB).
Lançamento, em 2017, do “Corporate Governance Factbook”,
que muito embora apoie a implantação de práticas de
2017
OCDE
governança corporativa, pode também ser utilizado pelo setor
público.
Fonte: Elaborado pela autora, com base em Republic of South Africa (2002); Slomski et al. (2008); TCU
(2014); Meza; Moratta; Groschupf (2016); OECD (2017).

Após uma apresentação da perspectiva histórica da governança pública, a
próxima seção exporá um panorama atual da mesma, utilizando ferramenta própria
para esse fim, bem como buscará relacionar a governança pública com dados sobre
investimento em P&D em relação ao PIB.
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3.4 INDICADORES DE GOVERNANÇA PÚBLICA E SUA RELAÇÃO COM
INVESTIMENTO EM P&D/PIB

A fim de expor um panorama da governança pública, decidiu-se utilizar a
ferramenta Indicadores Globais de Governança - Worldwide Governance Indicators
(WGI), criada por Daniel Kaufmann (Instituto de Administração de Recursos Naturais
e Brookings Institution) e Aart Kraay (Grupo de Pesquisa para o Desenvolvimento do
Banco Mundial), em 1999. Os WGI são um conjunto de dados de pesquisa composto
por indicadores de governança baseados em mais de 30 fontes de dados implícitas.
Essas fontes combinadas criaram seis grandes dimensões de governança, com dados
disponíveis desde o ano de 1996, a saber (WORLD BANK INSTITUTE, 2008):
1.

Voz e Responsabilidade – Voice and Accountability: indica o quanto os

cidadãos de um país estão aptos a envolver-se na escolha do seu governo, além de
considerar as liberdades de expressão e associação, bem como meios de
comunicação livres;
2.

Estabilidade Política e Ausência de Violência – Political Stability and

Absence of Violence: possibilidade de o governo sofrer um desequilíbrio por conta de
procedimentos inconstitucionais ou violentos;
3.

Eficácia do Governo – Government Effectiveness: a qualidade dos serviços

públicos, a capacidade da administração pública (inclusive na elaboração de políticas
públicas) e sua autonomia em relação às pressões políticas;
4.

Qualidade Regulatória – Regulatory Quality: a competência da administração

pública em oferecer políticas e regulamentos robustos que capacitem e estimulem o
desenvolvimento do setor privado;
5.

Estado de Direito – Rule of Law: o quanto os agentes acreditam nas normas

da sociedade e procedem em conformidade com elas, até mesmo a capacidade de
cumprimento de contratos e os direitos de propriedade, a polícia e os tribunais, assim
como a perspectiva de crime e violência, e
6.

Controle da Corrupção – Control of Corruption: o quanto o poder público é

desempenhado em favor do setor privado (inserindo-se todas as espécies de
corrupção), bem como a tomada de poder do estado pelas elites e pelos interesses
privados.
Em relação às dimensões de governança, será apresentado o dado de
pesquisa denominado Governance Score (Pontuação de Governança), o qual exibe

62

valores numa escala entre -2,5 a +2,5, sendo que valores mais elevados indicam uma
melhor governança. Para tanto, foram selecionados os 20 países que possuíam o
maior percentual de investimento em P&D em relação ao PIB (Gráfico 6) no ano de
2016, a fim de verificar suas condições de governança.
Tabela 1 - Dimensões de governança, por país, em 2016
Países

Voz e
Responsabilidade

Áustria

1,3

Estabilidade
Política e
Ausência de
Violência
0,91

Bélgica

1,4

0,44

Canadá
República
da China
República
Checa
Dinamarca

1,4

Eficácia
do
Governo

Qualidade
Regulatória

Estado
de
Direito

Controle
da
Corrupção

Média das
dimensões

1,51

1,44

1,8

1,55

1,42

1,33

1,34

1,4

1,64

1,26

1,26

1,78

1,74

1,8

1,99

1,66

-1,6

-0,50

0,36

-0,26

-0,3

-0,25

-0,43

1,0

0,98

1,05

0,99

1,0

0,54

0,93

1,5

0,87

1,88

1,58

1,9

2,23

1,66

Finlândia

1,5

1,00

1,83

1,82

2,0

2,24

1,73

França

1,1

-0,10

1,41

1,07

1,4

1,40

1,05

Alemanha

1,4

0,68

1,73

1,82

1,6

1,84

1,51

Islândia

1,4

1,36

1,39

1,28

1,5

1,95

1,48

Israel

0,8

-0,79

1,35

1,31

1,1

1,19

0,83

Japão
Coréia do
Sul
Países
Baixos
Noruega

1,0

0,98

1,82

1,43

1,4

1,54

1,36

0,6

0,16

1,07

1,11

1,2

0,46

0,77

1,5

0,91

1,83

1,98

1,9

1,91

1,67

1,7

1,20

1,87

1,70

2,0

2,20

1,78

Eslovênia

1,0

0,99

1,13

0,64

1,1

0,82

0,95

Suécia

1,6

1,02

1,77

1,85

2,0

2,19

1,74

Taiwan
Reino
Unido
EUA

1,0

0,93

1,37

1,29

1,1

0,88

1,10

1,3

0,36

1,60

1,76

1,7

1,90

1,44

1,1

0,40

1,48

1,50

1,6

1,37

1,24

Fonte: WORLD BANK (2019).

Apenas visualizando a Tabela 1, já e possível verificar que nem sempre altos
investimentos em P&D significam altos índices de governança. Por exemplo, no caso
da China, em 2016, com investimento em P&D em relação ao PIB, de 2,11% (Gráfico
6) e com volume de pedidos de patente de 1,3 milhão (WIPO, 2017), a quase
totalidade dos índices de governança apresentados são negativos (com exceção da
dimensão Eficácia do Governo, com resultado de 0,36).
Observando o Gráfico 17 a seguir, fica ainda mais clara a discrepância dos
resultados alcançados pela China, em termos de governança, em relação aos
demonstrados pelos demais países pesquisados.
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Gráfico 17 - Dimensões de governança para países selecionados, em 2016

Fonte: Elaborado pela autora, com base em WORLD BANK (2019).

A título de comparação, os dados referentes aos índices brasileiros podem
ser apreciados na Tabela 2 a seguir:
Tabela 2 - Dimensões de governança para o Brasil, em 2016
País
Brasil

Voz e
Responsabilidade
0,45

Estabilidade
Política e
Ausência de
Violência
-0,38

Eficácia
do
Governo

Qualidade
Regulatória

Estado
de
Direito

Controle
da
Corrupção

Média das
dimensões

-0,17

-0,21

-0,16

-0,38

-0,38

Fonte: WORLD BANK (2019).

Considerando que a China, além de destoar em termos de índice de
governança dos demais países listados na Tabela 1, é o país com maior volume de
depósitos de patentes no mundo, foi elaborado o Gráfico 18 com a finalidade de
apresentar as dimensões de governança desse país em relação ao Brasil. Embora em
relação à dimensão Voz e Responsabilidade, o Brasil tenha um desempenho mais
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elevado quando comparado à China, a maior parte das dimensões apresenta valores
semelhantes, à exceção da dimensão Eficácia do Governo, em que a China apresenta
um desempenho bem mais significativo. Esse resultado pode ser resultante, em
grande parte, da má qualidade dos serviços públicos brasileiros. Outra possível razão
é a ausência de políticas de longo prazo referentes à inovação, devido à
descontinuidade dos governos e ainda, da falta de investimentos expressivos em
ciência e tecnologia, os quais tem sofrido queda nos anos recentes (BETIM, 2017).
Gráfico 18 - Comparação de dimensões de governança entre Brasil e China, ano de 2016

Fonte: Elaborado pela autora, com base em WORLD BANK (2019).

Vale destacar a preocupação recente da administração pública brasileira, por
meio do Decreto nº 9.203/2017, referente à melhoria regulatória (sendo um dos
princípios elencados por tal legislação), especialmente quando, ao se analisar a
Tabela 2 exposta anteriormente, verifica-se que tal princípio apresenta um resultado
negativo em termos de governança pública (-0,21).
Serão demonstrados na sequência dados sobre investimento em P&D em
relação ao PIB e as médias das dimensões de governança. Objetiva-se com essa
observação, verificar se há relação de interdependência entre esses indicadores, ou
seja, se é possível expressar uma relação entre dimensões de governança pública e
o investimento em P&D em relação ao PIB. Para tanto, será utilizado o coeficiente de
correlação de Pearson (melhor detalhado no Capítulo 7), buscando verificar se há
correlação entre a média das dimensões de governança, no caso, tida como variável
dependente (Y) e o investimento em P&D/PIB, considerado para efeito de estudo
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como variável independente (X). Foram utilizados os dados expressos na Tabela 3 a
seguir, resultando na análise exibida na sequência.
Tabela 3 - Investimento em P&D em relação ao PIB (em percentual), por país, em 2016; Dimensões
de governança, por país, em 2016
Países

Investimento
em P&D/PIB
2,93%
3,09%
2,49%
1,60%
2,11%
4,23%
2,87%
2,00%
2,74%
2,75%
2,25%
2,08%
4,25%
3,14%
2,03%
2,03%
1,69%

Média Dimensões de
Governança
1,51
1,42
1,26
1,66
-0,43
0,77
1,66
0,95
1,24
1,73
1,05
1,48
0,83
1,36
1,78
1,67
1,44

Alemanha
Áustria
Bélgica
Canadá
China
Coréia do Sul
Dinamarca
Eslovênia
EUA
Finlândia
França
Islândia
Israel
Japão
Noruega
Países Baixos
Reino Unido
República
1,68%
Checa
Suécia
3,26%
Taiwan
3,16%
Fonte: OECD (2019); WORLD BANK (2019).

0,93
1,74
1,10

Os dados referentes ao investimento em P&D em relação ao PIB constam no
site da OCDE (OECD, 2019), sendo que foram considerados apenas os países com
informações referentes ao ano de 2016. Destarte, a Suíça, por exemplo, mesmo
sendo um país com índices altíssimos de inovação, não consta do levantamento
realizado, por não apresentar dados para o referido ano. Como resultado da análise
de correlação, obteve-se o valor de -0,096. O coeficiente de explicação é de 0,009.
Considerando que o valor obtido está próximo de zero, pode-se inferir que não há
relação linear entre as variáveis, ou ainda, afirmar que há apenas cerca de 1% de
variância compartilhada pelas variáveis. Em outras palavras, os índices de
governança obtidos pelos países não podem ser explicados pelo investimento em
P&D/PIB realizado pelos mesmos. Dessa forma, é possível inferir não haver uma
relação entre dimensões de governança e investimento em P&D/PIB.
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Muito embora a ferramenta WGI seja bastante adequada para a análise de
indicadores de governança de nações, ela não se mostra apropriada para a análise
de instituições, considerando suas peculiaridades. Para tal análise, neste presente
estudo, serão utilizadas as práticas de governança elencadas pela IFAC e pelo CIPFA
(2014), as quais demonstram melhor adequação às estruturas que serão analisadas
– os Núcleos de Inovação Tecnológica. Portanto, a próxima seção trará informações
a respeito dessas instituições e, na sequência, os preceitos estabelecidos pelas
mesmas.
3.5 FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE CONTADORES (IFAC) E INSTITUTO
CHARTERED DE FINANÇAS PÚBLICAS E CONTABILIDADE (CIPFA)
A IFAC é a organização mundial da profissão contábil, criada em 1977. Tem
como foco o interesse público, buscando fortalecer a profissão e o desenvolvimento
de padrões internacionais de alta qualidade. É uma instituição formada por cerca de
175 membros em mais de 130 nações, totalizando aproximadamente 3 milhões de
contadores nas áreas de educação, administração pública, indústria e comércio
(IFAC, 2018).
O Instituto Chartered de Finanças Públicas e Contabilidade - Chartered
Institute of Public Finance and Accountancy (CIPFA), é um órgão formado por 14.000
membros que trabalham no serviço público, em empresas da área contábil, em
agências nacionais de auditoria, dentre outros (IFAC; CIPFA, 2014).
Em 2014, ambos os órgãos publicaram o relatório denominado International
Framework: Good Governance in the Public Sector, o qual serviu de base para o
presente estudo, considerando que as práticas de governança nele elencadas podem
ser aplicadas de maneira mais adequada às instituições que são o foco do estudo (os
Núcleos de Inovação Tecnológica), do que os Indicadores Globais de Governança Worldwide Governance Indicators (WGI), vistos anteriormente, que melhor se
adaptam à análise de nações.
Sob o ponto de vista da IFAC (2015), o objetivo principal para atingir
resultados satisfatórios é assegurar que as instituições alcancem os propósitos
almejados, agindo sempre no interesse público. Nessa perspectiva, a IFAC e o CIPFA
(2014), julgam ainda que a ação de atuar no interesse público exige as práticas de
governança constantes na Figura 7 a seguir:
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Figura 7 - Práticas de governança pública

Fonte: Adaptado de IFAC; CIPFA (2014).

De acordo com as duas instituições, há atualmente um amplo entendimento
da importância que a boa governança exerce no sucesso das organizações. É fato
que ela incentiva a tomada de decisões mais bem fundamentadas e de longo prazo,
assim como fortalece a responsabilidade pelo uso eficiente dos recursos disponíveis
(IFAC; CIPFA, 2014).
Sob esse ponto de vista, a administração pública deve agir considerando as
boas práticas de governança pública em todas as suas esferas. Por outro lado, devese levar em consideração que o setor público é complexo e que há particularidades
nos modelos de governança adotados pelos diversos países e por diferentes
segmentos (SLOMSKI et al., 2008).
No tocante às IES, a expectativa é que se modernizem, diversifiquem, se
adaptem e comercializem. Além disso, essas organizações devem ser competitivas,
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empreendedoras, mais eficazes e eficientes, além de socialmente relevantes. Há a
premência de elevação da qualidade de seus processos e produtos, da interação com
o mercado de trabalho, assim como a governança e gestão de suas instituições deve
primar pela eficiência e sustentabilidade de seus atos.
Em relação às universidades públicas, aspira-se que aliem os preceitos
requeridos pela governança pública, além de fortalecer cada vez mais a denominada
“terceira missão”, a qual relaciona-se aos vínculos estabelecidos por essas
instituições com seus parceiros não acadêmicos. De acordo com Castro (2011, p.
557), “quaisquer que sejam o tamanho e vocação da instituição, ela precisará
funcionar em sintonia com forças externas para assegurar recursos e reputação”.
3.5.1 Práticas de governança pública – IFAC e CIPFA

De acordo com a Figura 7, são estabelecidas sete práticas de governança
pública que devem ser empreendidas a fim de alcançar os resultados pretendidos,
agindo sempre com foco no interesse público. Para a IFAC e o CIPFA (2014, p. 12,
tradução nossa), interesse público compreende “os benefícios líquidos derivados e o
rigor processual empregado em nome de toda a sociedade em relação a qualquer
ação, decisão ou política”.11
Os princípios A e B são considerados como base para a implementação dos
demais princípios (C a G). A Figura 7 demonstra ainda que a boa governança é um
processo dinâmico, em que a instituição deve estar empenhada com a melhoria
contínua de suas ações, por meio de um processo de avaliação e revisão. Vale
ressaltar que os princípios para a boa governança no setor público devem ser
compreendidos de forma inter-relacionada e não de maneira isolada.
A seguir serão melhor detalhadas cada uma das práticas de governança
elencadas pela IFAC e pelo CIPFA (2014):

“Public interest: the net benefits derived for, and procedural rigor employed on behalf of, all society in
relation to any action, decision, or policy”.
11
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A) Comportar-se com integridade, demonstrando forte compromisso com os
valores éticos e respeitando o estado de direito

Considerando que o setor público é responsável pela aplicação dos recursos
provenientes dos impostos arrecadados, pressupõe-se que, como tal, deva ser
responsável

pelos

resultados

alcançados.

As

instituições

pertencentes

à

Administração Pública são responsáveis em relação aos órgãos legislativos, pelo
exercício da autoridade legítima na sociedade. Dessa forma, é primordial que cada
instituição possa comprovar a conformação de suas ações e que possui meios de
estimular o reconhecimento dos valores éticos, bem como o respeito ao estado de
direito.
Comportar-se com integridade pressupõe o foco no interesse público, bem
como o cumprimento de valores pré-definidos que além de serem compreendidos e
compartilhados por todos os membros, devem estar além dos requisitos mínimos
legais. Os valores devem ser comunicados por meio de códigos de conduta,
comportamento exemplar, treinamento e avaliação de desempenho. Para as
instituições, o ato de possuir um código de conduta eficaz é considerado fundamental
para que haja uma boa governança. Consideram também importante que haja canais
de feedback operando de maneira eficiente, possibilitando aos membros da equipe
denunciar um comportamento não ético, incluindo ainda a garantia apropriada ao
denunciante contra possíveis repercussões negativas.

B) Garantir abertura e envolvimento abrangente das partes interessadas

Partindo do princípio de que o setor público deve operar objetivando o
interesse público a todo momento, torna-se imprescindível que as partes interessadas
possam se envolver de maneira efetiva, utilizando para tanto canais de comunicação
confiáveis. Quanto mais abertas as instituições forem, tanto mais conquistarão a
confiança das partes interessadas.
Destarte, as partes interessadas (stakeholders), devem receber informação
adequada, além da possibilidade de contar com canais de comunicação onde tenham
seus pontos de vista respeitados e considerados. De acordo com Slomski et al. (2008,
p. 145), com base em IFAC, “a comunicação deve ser equilibrada, compreensível,
transparente e oportuna”.
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C) Definição de resultados em termos de benefícios econômicos, sociais e
ambientais sustentáveis

É necessário que a Administração Pública defina e planeje os resultados de
suas ações de maneira sustentável, o que significa que suas decisões devem estar
estabelecidas dentro dos limites de autoridade e recursos. Para tanto, a participação
de todas as partes interessadas no processo é fundamental. Segundo a IFAC e o
CIPFA, sustentabilidade “é a capacidade de uma entidade individual, comunidade ou
população global de continuar a sobreviver com sucesso ao atingir seus resultados
pretendidos (econômicos, ambientais e sociais) enquanto vive dentro de seus limites
de recursos” 12 (IFAC; CIPFA, 2014, p. 20, tradução nossa). A sustentabilidade está,
portanto, equilibrada sobre três pilares fundamentais: econômico, social e ambiental.
Ademais, há a necessidade de realização de uma prestação de contas eficaz,
devendo estar consubstanciada numa declaração formal, contendo o objetivo da
entidade e os resultados pretendidos.

D) Determinar as intervenções necessárias para otimizar o alcance dos
resultados pretendidos

A escolha das intervenções necessárias é estratégica para o setor público,
sendo dessa forma essencial que se dê de forma a assegurar que os resultados
almejados sejam atingidos. Além de ser necessário que os mecanimos de decisão
sejam suficientemente robustos, há que serem revisados continuamente, a fim de
assegurar a otimização dos resultados obtidos.
Considerando que a Administração Pública utiliza recursos públicos, é seu
dever o uso adequado dos mesmos, buscando eficiência e economicidade. De acordo
com a IFAC e o CIPFA (2014), é fundamental que as instituições tenham informações
necessárias para monitorar a relação custo-benefício de maneira eficaz. Para tal,
referências de benchmarking de outras entidades para comparações financeiras e de
qualidade de serviço são bastante apropriadas. Outra questão a ser analisada é a

“Sustainability is the capacity of an individual entity, community, or global population to continue to
survive successfully in meeting its intended (economic, environmental, and social) outcomes while living
within its resource limits”.
12
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necessidade de que uma atividade possa vir a ser realizada por empresa terceirizada,
considerando questões como conhecimento e custo.

E) Desenvolver a capacidade da entidade, incluindo a capacidade de sua
liderança e os indivíduos dentro dela

De acordo com a IFAC e o CIPFA (2014), as instituições necessitam contar
com estrutura, líderes e membros com qualificação e habilidade, a fim de que possam
cumprir com suas funções de maneira eficiente. Considerando as mudanças que
ocorrem numa instituição em relação ao ambiente e às pessoas, há a necessidade
contínua de desenvolvimento da capacidade dos membros e de seus líderes.
Além disso, a Administração Pública depende de diversas formas de capital
para que obtenha sucesso em sua missão de priorizar o interesse público em todos
os momentos. São eles: capital intelectual, humano, financeiro, social, natural e
manufaturado, os quais fornecem os insumos necessários para alcançar os resultados
almejados. Todavia, é inegável que o mais importante de todos para as instituições
do setor público é o capital humano. “De fato, as pessoas, de qualquer tipo de
organização, constituem o seu ativo mais valioso” (TOLEDO, 2009, p. 122).
A IFAC e o CIPFA (2014) crêem ainda que tanto os líderes quanto os demais
membros da equipe devem receber treinamento introdutório adequado, bem como
contar com oportunidades contínuas de desenvolver suas habilidades e atualizar seus
conhecimentos. Outra questão importante a ser observada é a permanência dos
profissionais na instituição, considerando que a rotatividade pode ocasionar perda da
experiência de membros da equipe.

F) Gerenciamento de riscos e desempenho por meio de controle interno robusto
e forte gestão das finanças públicas

Com o intuito de obter os resultados almejados, a Administração Pública deve
realizar adequado gerenciamento de desempenho, de riscos, com controle interno e
com um sistema robusto de gestão financeira.
Em relação aos riscos, há que se considerar a possibilidade que sejam
positivos (oportunidades) ou negativos (ameaças). A correta avaliação dos riscos
contribui para auxiliar os órgãos governamentais a tomar as decisões corretas e
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embasadas sobre o nível de risco que estão dispostos a assumir e na implantação
dos controles necessários, na busca dos objetivos das entidades.
O gerenciamento de riscos deve ser contínuo, o que não significa que deva
ser evitado, mas monitorado, pois muitas vezes pode representar uma oportunidade
para a instituição de operar de forma legal, eficaz, eficiente e ética. O processo de
gestão de riscos deve incluir a revisão de riscos passados e a previsão de riscos
futuros, por meio do controle dos ambientes interno e externo (SLOMSKI et al., 2008).
Em relação ao gerenciamento de desempenho, há que se considerar o
monitoramento contínuo da prestação de serviços, o que inclui uma análise financeira
consistente e uma interpretação precisa dos resultados. A geração de relatórios
contemplando análises detalhadas de desempenho são essenciais até mesmo para
indicar se há a necessidade de uma ação para corrigir alguma falha no processo.
De acordo com Slomski et al. (2008), a IFAC sugere que haja um processo
efetivo de revisão em relação ao desempenho de toda a equipe, o que deve ocorrer
mediante a garantia de que todos tenham acesso às informações necessárias. Afirma
ainda que “é preciso estabelecer e relatar as medidas de desempenho, para assegurar
e demonstrar que todos os recursos foram obtidos com economicidade e se são
utilizados eficiente e efetivamente” (SLOMSKI et al., 2008, p. 155).
Um forte sistema de gestão financeira assegura que os recursos públicos
sejam sempre utilizados de maneira correta, assegurando economicidade à
administração pública. É possível então afirmar que objetivando a sustentabilidade da
gestão pública, deva haver um controle robusto de gastos, de riscos e de
desempenho.

G) Implementar boas práticas em transparência, relatórios e auditoria, para
fornecer uma prestação de contas eficaz

A IFAC e o CIPFA (2014), consideram importante que as ações da gestão
pública não somente constem em relatórios, bem como sejam suficientemente
transparentes, garantindo que as partes interessadas sejam capazes de entender e
responder à medida que a entidade planeja e realiza suas atividades de maneira clara
e confiável.
Para que a comunicação com o público-alvo se dê de forma eficiente, os
relatórios de prestação de contas devem ser escritos e comunicados em um estilo
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aberto e compreensível. Para tanto, há diversos canais diferentes para se comunicar
com seus stakeholders, pelo menos uma vez por ano, tornando o setor público mais
aberto, honesto e eficaz. Dessa forma, torna-se possível que as partes interessadas
possam compreender e julgar o desempenho da instituição, além de verificar a solidez
da administração e se a mesma está gerando valor pelo dinheiro. Consoante a IFAC
e o CIPFA (2014), os relatórios devem ser elaborados utilizando padrões de alta
qualidade internacionalmente aceitos, bem como ser capazes de permitir a realização
de benchmarking com outras entidades.
Outro aspecto considerado pelas duas instituições supracitadas, é que tanto
a auditoria interna quanta a externa são extremamente necessárias para uma boa
governança, uma vez que garantem uma prestação de contas transparente e eficaz.
Dentre as funções de uma auditoria interna, deve constar a verificação da eficiência e
a existência de economicidade no uso dos recursos públicos (SLOMSKI et al., 2008).
Já em relação à auditoria externa, ressalta-se que essa pode desempenhar um papel
adicional no suporte e na melhoria da prestação de contas e transparência das
instituições do setor público, assegurando garantia sobre a eficácia dos princípios de
governança.
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4 NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NITS)

O presente capítulo pretende, visando uma melhor compreensão das
estruturas responsáveis pela gestão da propriedade intelectual nas ICTs, abordar
aspectos dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), trazendo informações sobre
os mesmos (cenário internacional - seção 4.1 e nacional - seção 4.2).
Os NITs, também conhecidos como Escritórios de Transferência de
Tecnologia (ETTs), são estruturas instituídas pelas ICTs, em atendimento ao exigido
pela Lei de Inovação e ao disposto nos artigos 218 e 219 da Constituição Federal de
1988. De acordo com o artigo 16 da Lei de Inovação, a ICT pública deverá dispor de
NIT próprio ou em associação com outras ICTs (BRASIL, 2004).
“De certa forma, a Lei de Inovação de 2004 interrompeu as intermináveis
discussões sobre o papel das universidades no desenvolvimento do país, colocando
uma demanda real sobre elas - a criação de Escritórios de Inovação Tecnológica”13
(STAL; FUJINO, 2016, p. 83, tradução nossa). Vale ressaltar que em muitas
universidades já existiam estruturas similares a um NIT, sendo que as mesmas
exibiam várias denominações, tais como escritórios de transferência de tecnologia,
agências de inovação e núcleos de propriedade intelectual (TORKOMIAN, 2009).
Ainda segundo a Lei de Inovação (BRASIL, 2004), em seu artigo 16 (com
acréscimos do Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (BRASIL, 2016b), temse:
§ 1o São competências do Núcleo de Inovação Tecnológica [...], entre
outras: (Redação dada pela Lei nº 13.243, de 2016)
I - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo 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 desta Lei;
III - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na
forma do art. 22;
IV - opinar pela conveniência e promover a proteção das criações
desenvolvidas na instituição;
V - opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas
na instituição, passíveis de proteção intelectual;
VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos
de propriedade intelectual da instituição.
VII - desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência
competitiva no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as
ações de inovação da ICT; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)
“In a way, the Innovation Act of 2004 has interrupted the endless discussions about the universities’
role in the country’s development, by putting a real demand on them - the creation of Technological
Innovation Offices”.
13
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VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação
gerada pela ICT; (Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)
IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em
especial para as atividades previstas nos arts. 6o a 9o; (Incluído pela Lei nº
13.243, de 2016)
X - negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT.
(Incluído pela Lei nº 13.243, de 2016)

Além das competências elencadas na Lei de Inovação e no Marco Legal da
CT&I, há que se considerar que os NITs “têm um papel importante no sistema de
inovação brasileiro, representando a ponte entre a academia e outros agentes do
sistema, como governo, indústria, associações e sociedade. É fundamental que o NIT
auxilie na inserção da universidade no sistema de inovação” (COSTA, 2013, p. 06).
Outrossim, os NITs têm por função basilar proteger a propriedade intelectual
e gerir suas políticas de apoio à inovação, além de incentivar a transferência de
tecnologia (BOCCHINO et al., 2010). No caso das universidades, o desempenho de
transferência de tecnologia depende das habilidades dos respectivos NITs para
facilitar a exploração de invenções acadêmicas em aplicações comerciais.
Segundo Weckowska (2015), é possível elencar cinco funções principais de
um ETT: 1) incentivar a divulgação de invenções potencialmente comercializáveis; 2)
administrar a propriedade intelectual da universidade; 3) identificar potenciais
licenciados e investidores; 4) assegurar recursos para o desenvolvimento e
exploração da propriedade intelectual e 5) realizar a intermediação entre
pesquisadores, empresas e gestores de universidades.
Vale ressaltar que ao ETT cabem o estímulo à disseminação tecnológica e a
garantia de financiamento extra para P&D para a universidade por meio de royalties e
taxas de licenciamento (SIEGEL; WALDMAN; LINK; 2003).
Ademais, os NITs ajudam a conectar as universidades e a indústria por meio
da comunicação, com o intuito de estimular a cooperação e facilitar a transferência de
conhecimento. Se por um lado as universidades detêm o conhecimento relevante, por
outro, a indústria tem a capacidade de absorver esse conhecimento (ABBAS et al.,
2018).
No caso das patentes, elas têm se revelado um mecanismo útil no processo
de transferência de tecnologia, sendo que a universidade permanece como detentora
dos direitos de propriedade intelectual sobre suas criações ao mesmo tempo em que
recebe os royalties provenientes do licenciamento da transferência de tecnologia ao
setor produtivo (GARNICA; TORKOMIAN, 2005).
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Recentemente a relevância dos NITs foi atestada pela Lei nº 13.243/2016,
conhecida como Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação no país, tendo
ampliado suas competências mínimas e reconhecido a perspectiva de atribuição de
personalidade jurídica própria a essas estruturas (BRAGA; COSTA, 2016).
Por outro lado, deve-se considerar que não há uma forma única ou ideal de
se estruturar ou aprimorar a gestão de um NIT, sendo necessário moldar a estrutura
que melhor se adapte a cada instituição (SANTOS; TOLEDO; LOTUFO, 2009).
No Quadro 3 a seguir, é possível visualizar algumas das características dos
NITs, tanto em função de suas atividades, quanto de acordo com sua missão.
Quadro 3 - Características dos NITs
CARACTERÍSTICAS DOS NITS
EM FUNÇÃO DE SUAS ATIVIDADES
LEGAL
O NIT crê que sua principal
atribuição é a de regulação e
formalização. Sendo assim, o
departamento jurídico da ICT
apresenta papel de grande
relevância, sendo
responsável pela
formalização de convênios
com empresas e pela tomada
de decisão em relação ao
depósito (ou não) de
patentes.

COM FOCO NO
RECEBIMENTO DE
ROYALTIES COMO FONTE
EXTRA DE RECURSOS
PARA A UNIVERSIDADE
Neste modelo, o NIT possui
um vínculo com um grupo
restrito de inventores
interessados em tecnologias
com grande potencial de
retorno financeiro.
Comumente são bastante
seletivos em relação às
tecnologias passíveis de
proteção e a relação entre
número de licenciamentos e
número de patentes é
normalmente elevada.
Fonte: LOTUFO (2009).

ADMINISTRATIVO
Neste modelo de atuação, o NIT
atua como um processo
administrativo de autorizações e
despachos no sentido de
consumar os contratos e
convênios relativos à interação
ICT–Empresa.

VOLTADO A NEGÓCIOS
O NIT que segue este padrão
interessa-se pelo
desenvolvimento de negócios
com base nos resultados de
pesquisa. Possui uma equipe de
profissionais especialistas na
dinâmica da inovação e do
mercado.

DE ACORDO COM SUA MISSÃO
COM FOCO NO
DESENVOLVIMENTO
COM FOCO NA MAXIMIZAÇÃO
REGIONAL A PARTIR DA
DO BENEFÍCIO À SOCIEDADE
TRANSFERÊNCIA DE
EM GERAL A PARTIR DOS
TECNOLOGIA
RESULTADOS DA PESQUISA
(PRINCIPALMENTE POR MEIO
ACADÊMICA
DA FORMAÇÃO DE
EMPRESAS SPIN-OFF)
O NIT que segue este padrão
Neste formato, o NIT busca a
almeja o desenvolvimento de
disseminação da cultura de
empresas de base tecnológica
proteção à propriedade
originárias da ICT. A equipe
intelectual em benefício da
opera com foco na busca de
sociedade, não conferindo
recursos financeiros e
grande relevância ao retorno
estratégicos, com o intuito de
financeiro. Nesses NITs há um
assegurar que o
elevado depósito de patentes.
empreendimento obtenha
Além disso, novos pesquisadores
sucesso.
inventores são tão relevantes
quanto o licenciamento de uma
nova tecnologia.
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Habitualmente, os NITs possuem características das diversas categorias
elencadas, sendo que gradualmente estão readequando sua estrutura para estarem
mais alinhados com o modelo voltado a negócios (LOTUFO, 2009).

4.1 CONTEXTO INTERNACIONAL

Internacionalmente, os escritórios universitários responsáveis pela gestão da
propriedade intelectual comumente denominam-se Technology Transfer Offices
(TTOs). Esses funcionam com uma ponte entre P&D e produção, facilitando o
processo da invenção a se tornar uma inovação junto ao mercado (OMPI/INPI, 2018).
Sua importância tem sido crescente, principalmente em função: 1) da economia do
conhecimento estar cada vez mais baseada em ciência e tecnologia; 2) pela pesquisa
estar bastante concentrada em universidades e instituições de pesquisa públicas e 3)
pelo fato da indústria cada vez mais recorrer às universidades para pesquisas de longo
prazo (CAPART; SANDELIN, 2004).
Historicamente, as parcerias em P&D entre empresas e instituições públicas
de pesquisa remontam ao século XIX, em relação ao contexto alemão e início do
século XX, no Reino Unido (TOLEDO, 2009). Nos Estados Unidos, muitas instituições
passaram a estabelecer TTOs após a promulgação da Lei de Política de Patentes do
Governo, em 1980, mais conhecida como Lei Bayh-Dole. Essa lei foi criada na
tentativa de impulsionar a economia americana que se encontrava estagnada nos
anos 1970, regulamentando as práticas de interação universidade-empresa. Tal
legislação promove um incentivo às universidades e pequenas empresas, a fim de
que desenvolvam atividades de transferência de tecnologia. Permitiu, por exemplo,
que as universidades obtivessem o domínio e a administração da propriedade
intelectual, garantindo assim, maior flexibilidade na negociação de contratos de
licenciamento (SIEGEL; WALDMAN; LINK, 2003). Interessante salientar que a Lei
Bayh-Dole proporcionou um incremento de mais de 200% no número de patentes
concedidas sob a responsabilidade de universidades americanas (STAL; FUJINO,
2002). Segundo a AUTM, a transferência de tecnologia acadêmica de 1996 a 2015
contribuiu com aproximadamente US$ 591 bilhões para o PIB dos Estados Unidos
(AUTM, 2019).
Na Europa, a partir da década de 1990, foram criadas ações semelhantes às
americanas, como concessão às universidades para gestão de sua propriedade
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intelectual, comercialização de tecnologias e incentivos para o financiamento da
pesquisa. Entretanto, o olhar europeu já havia se voltado para o que ocorria em solo
americano desde a década de 1970, acompanhando a evolução do Vale do Silício e
de suas estruturas para o desenvolvimento tecnológico e assim, inspirando suas
futuras ações (WRIGHT et al., 2008). Entretanto, em muitos países europeus a
organização de atividades de transferência de conhecimento pelas universidades é
um fenômeno novo. Os mecanismos de interação com universidades na Europa
diferem dos utilizados por empresas norte-americanas, que dependem mais dos ETTs
para ter acesso ao conhecimento (GEUNA; MUSCIO, 2009).
Na Ásia, o grande destaque fica por conta da China, que é atualmente o maior
país depositante de patentes do mundo. Lá os NITs universitários denominam-se
Escritórios Universitários de Transferência de Tecnologia - University Technology
Transfer Offices (UTTOs) e atuam como pontes de tecnologia entre as universidades
e seus grupos de pesquisa, além de fornecer serviços jurídicos e comerciais (ABBAS
et al., 2018).

4.2 CONTEXTO NACIONAL

Os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) foram criados no Brasil por
intermédio da Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação) e regulamentados pelo Decreto nº
5.563/2005. De acordo com Costa (2013), a partir dessa legislação, foram criados
mais de 100 NITs no país, representando uma evolução na quantidade, o que não
significa que a qualidade cresceu na mesma proporção.
Segundo Coutinho (2017), normalmente as equipes dos NITs universitários
são formadas por um diretor, funcionários qualificados em propriedade intelectual e
transferência de tecnologia, além de assistentes administrativos. Dentro do
organograma acadêmico, usualmente os NITs são ligados às Pró-reitorias. Em alguns
NITs, de acordo com sua estrutura, pode-se encontrar atendimento especializado,
compreendendo

algumas

subdivisões

possíveis

(propriedade

intelectual,

empreendedorismo, transferência de tecnologia, dentre outros).
Há ainda a possibilidade de que o NIT opere de forma interativa, promovendo
relações de inovação aberta, tanto por meio de compartilhamento de pesquisadores
e infraestrutura, como por intermédio de cooperação em projetos de pesquisa
elaborados em conjunto (FONTANELA, 2017).
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Por outro lado, algumas características acadêmicas resultam em animosidade
por parte do universo empresarial. Dentre essas, pode-se citar a inflexibilidade dos
gestores de NITs e a burocracia universitária, especialmente nas universidades
públicas. Consequentemente, algumas empresas, após tomar conhecimento dos
ativos de propriedade intelectual acadêmicos, decidem entrar em contato diretamente
com os pesquisadores, para realizar um trabalho com eles via transferência informal
de tecnologia - por meio de consultoria, por exemplo (SIEGEL; WALDMAN; LINK,
2003). Visando contornar esse tipo de situação, o NIT não deve reproduzir a rigidez
burocrática comum às demais instâncias administrativas da universidade, buscando
realizar uma gestão pautada em princípios de agilidade, qualidade e flexibilidade nos
serviços prestados (SANTOS, 2009).
Contextualizando os NITs brasileiros é possível verificar que, de acordo com
os dados consolidados a partir do preenchimento do Formulário para Informações
sobre a Política de Propriedade Intelectual das Instituições Científicas, Tecnológicas
e de Inovação do Brasil (Formict), no ano de 2017 (BRASIL, 2017c), preenchido por
297 ICTs, muito embora a maioria dos NITs já esteja implementado (226), a grande
maioria ainda não possui contratos de transferência de tecnologia, sendo esse um dos
maiores desafios para essas estruturas nos próximos anos.
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5 UNIVERSIDADE E INOVAÇÃO

Este capítulo pretende abordar aspectos importantes relacionados à
universidade e inovação, com o intuito de melhor compreender estes tópicos. Para
tanto, discutir-se-á sobre: Sistema Nacional de Inovação, Triângulo de Sábato, Tríplice
Hélice, Hélice Quádrupla e Hélice Quíntupla (seção 5.1), bem como a respeito das
perspectivas de universidades empreendedoras (Seção 5.2).

5.1 SISTEMA NACIONAL DE INOVAÇÃO, TRIÂNGULO DE SÁBATO, TRÍPLICE
HÉLICE, HÉLICE QUÁDRUPLA E HÉLICE QUÍNTUPLA
Sistema Nacional de Inovação (SNI) é uma “construção institucional, produto
de uma ação planejada e consciente ou de um somatório de decisões não-planejadas
e desarticuladas, que impulsiona o progresso tecnológico em economias capitalistas
complexas” (ALBUQUERQUE, 1996, p. 57). Um SNI constitui-se num mecanismo
facilitador de troca de informações que viabilizam o processo de inovação tecnológica.
Ainda de acordo com Abreu et al. (2016, pp. 102-103), Sistema Nacional de
Inovação é um:
arranjo institucional, em que múltiplos participantes, incluindo universidades,
institutos de pesquisa, empresas, governos, agências de fomento, sistema
financeiro e instituições de coordenação interagem e se articulam, produzindo
redes e padrões de cooperação, para geração, absorção e transmissão de
conhecimentos.

Depreendem-se três elementos do SNI: as IES e ICTs, incumbidos de realizar
pesquisas e possuindo a função social de divulgação do conhecimento, sendo,
portanto, agentes ativos de desenvolvimento socioeconômico; o Estado, responsável
pela elaboração e execução de políticas públicas de CT&I e as empresas, entes que
investem em pesquisa e inovação, com o intuito de transformar o conhecimento em
produto.
Esses três elementos constituem o modelo reconhecido internacionalmente
como Tríplice Hélice, estruturado pelos pesquisadores Etzkowitz e Leydesdorff (1995).
Diferentemente dos modelos do Triângulo de Sábato, elaborado por Sabato (1979) e
Botana, em que o Estado é quem se destaca e do Sistema Nacional de Inovação
concebido por Lundvall et al. (2002) e Nelson (1993), em que a empresa é considerada
como tendo a função de liderança; no modelo de Tríplice Hélice, a universidade é o
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principal motor das sociedades baseadas no conhecimento. Nesse sentido,
objetivando que o conhecimento acumulado no ambiente acadêmico possa ser
efetivamente útil ao desenvolvimento econômico e social é necessário que exista uma
disposição à cooperação entre empresa e universidade, visando transformar
conhecimento em riqueza (GARNICA; TORKOMIAN, 2009).
Historicamente, no Brasil, o governo, por meio das políticas científicas e
tecnológicas do período de regime militar (década de 1970 e início dos anos 1980),
buscou, de forma velada, implementar o modelo do Triângulo de Sábato, com
financiamento de grandes projetos para a criação de novas indústrias tecnológicas
(ETZKOWITZ; ZHOU, 2017).
Posteriormente, um novo modelo (Tríplice Hélice) foi proposto, configurando
um maior dinamismo às relações universidade-governo-empresa. Nesse modelo, a
universidade passa de instituição provedora de ensino e pesquisa para, além dessas
funções, assumir um papel de destaque proporcional ao do governo e do setor
produtivo, gerando novas empresas e indústrias.
Vale destacar que o modelo de Tríplice Hélice baseia-se em dois enfoques
diferentes: um modelo estatista de governo, em que o governo comanda a indústria e
a academia e outro, um modelo laissez-faire, no qual a academia, o governo e a
indústria se relacionam uns com os outros de forma acanhada, mas com a indústria
exercendo papel de motor do desenvolvimento econômico e social (Figura 8).
Figura 8 - Evolução dos modelos de interação governo-universidade-indústria

Fonte: Adaptado de Etzkowitz; Zhou (2017).
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De acordo com Etzkowitz e Zhou (2017, p. 24), “as interações universidadeindústria-governo, que formam uma ‘hélice tríplice’ de inovação e empreendedorismo,
são a chave para o crescimento econômico e o desenvolvimento social baseados no
conhecimento”. Nesse modelo dinâmico, um agente assume o papel do outro,
operando em sinergia, num processo de inovação em espiral.
Uma outra abordagem, realizada por Carayannis e Campbell (2012), sugere
a existência de uma quarta hélice – “Hélice Quádrupla”, que englobaria a sociedade
civil, destacando-se nesse contexto o papel da cultura e da mídia, num ambiente
colaborativo entre os usuários. Neste modelo, os usuários ocupam posição central e
estimulam os processos de inovação (MINEIRO et al., 2019). Destaque há que ser
dado também à criatividade, sendo que “quanto mais madura e avançada for a
economia do conhecimento, a economia da inovação e a sociedade do conhecimento,
mais criatividade está sendo exigida”14 (CARAYANNIS; CAMPBELL, 2012, p. 15,
tradução nossa).
Os autores vão ainda mais além, ao considerarem um modelo de “Hélice
Quíntupla”, em que são inseridos os ambientes naturais da sociedade como a quinta
hélice. Sob este ponto de vista, julgam que “um equilíbrio sustentável entre os
caminhos do desenvolvimento da sociedade e da economia, com seus ambientes
naturais, é essencial para o progresso das civilizações humanas”15 (CARAYANNIS;
CAMPBELL, 2012, pp. 17-18, tradução nossa). Esse modelo salienta ainda que o
meio ambiente deve ser conceituado como propulsor para o avanço dos sistemas de
produção e inovação de conhecimento. De acordo com estudo realizado por Mineiro
et al. (2019, p. 89), crê-se na “não existência de um agente para a Hélice Quíntupla”.
A Figura 9 demonstra os modelos da Tríplice Hélice, da Hélice Quádrupla e
da Hélice Quíntupla, ressaltando que o presente estudo toma como referência o
Modelo da Hélice Tríplice de Etzkowitz e Leydesdorff (1995), muito embora algumas
dimensões relacionadas aos outros modelos referidos possam surgir no transcorrer
da pesquisa, justificando a inclusão desses no estudo.

“The more mature and advanced a knowledge economy, innovation economy, and knowledge society
are, the more creativity is Being demanded”.
15 “A sustainable balance between the paths of development of society and the economy, with their
natural environments, is essential for the further progress of human civilizations”.
14
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Figura 9 - Modelos de Tríplice Hélice, Hélice Quádrupla e Hélice Quíntupla

Fonte: Adaptado de Carayannis e Campbell (2012).

5.2 PERSPECTIVAS DE UNIVERSIDADES EMPREENDEDORAS

Inicialmente, o papel destinado às universidades era o de formadoras de
recursos humanos capacitados. Após a primeira revolução acadêmica, no final do
século XIX, as universidades adicionaram então às suas funções de ensino, as
atividades de pesquisa. Uma segunda revolução acadêmica, iniciada a partir da
criação do Massachusetts Institute of Technology (MIT), em 1862, possibilitou às
universidades um redirecionamento de suas atividades, aproximando-as do setor
produtivo,

o

que

foi

favorável

ao

desenvolvimento

econômico

(AMADEI;

TORKOMIAN, 2009).
A denominada “terceira missão” das universidades trata-se, portanto, da
interação da academia com parceiros que estão “além de seus muros”. Essa relação
visa estabelecer vínculos com as comunidades, resultando em um desenvolvimento
local e regional mais acentuado. Nesse sentido, a transferência de tecnologia cumpre
exatamente esse papel: ser a ponte de ligação entre a universidade e o setor
produtivo, gerando inovações que beneficiam a sociedade.
Consequentemente, o monitoramento e aprendizado com as formas de
governança desenvolvidas pelas universidades em relação às atividades de
transferência de tecnologia tornaram-se usuais, almejando atingir a máxima eficiência
(GEUNA; MUSCIO, 2009; FAN; LI; CHEN, 2017).
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Esse

novo

modelo

institucional,

conhecido

como

“Universidade

Empreendedora”, substitui e agrega o modelo de Torre de Marfim 16. De acordo com
Etzkowitz e Zhou (2017, p. 31), “a presença de uma universidade empreendedora,
cujos professores e alunos buscam ativamente os resultados úteis de suas pesquisas
é um fator-chave da inovação regional”. De acordo com Terra (2001, p. 09), citando
Etzkowitz (1994), uma universidade tecnológica como o MIT é atualmente conhecida
também como universidade empreendedora, “criada para divulgar na indústria o
conhecimento como um gerador de resultados, é conhecido agora como pesquisa
estratégica”.
Nesse sentido, o novo modelo de transferência de conhecimento foi baseado
na crença de que o modelo anterior não era bom o suficiente para prover o
conhecimento necessário para a nova economia baseada no conhecimento. Os policy
makers que apoiam esse ponto de vista estavam concentrados na profissionalização
da transferência de conhecimento como a terceira atividade principal, a "terceira
missão" da universidade (GEUNA; MUSCIO, 2009).
Embora as universidades possuam um papel primordial na sociedade,
enquanto agentes disseminadores de conhecimento e formadoras de recursos
humanos capacitados, foi a partir da década de 1980, com o Triângulo de Sábato e
da década de 1990, com o modelo de Tríplice Hélice, que essas instituições tiveram
uma ampliação considerável em sua atuação nos sistemas de inovação.
À capacidade de desenvolver profissionais qualificados e de oferecer
enriquecedoras atividades de extensão, soma-se atualmente a sinergia, em alguns
casos, ainda embrionária, com a esfera privada, bastante incentivada. Essa interrelação é de “ganha-ganha”, em que a empresa é beneficiada com produtos e
processos mais qualificados oriundos do saber científico se tornando, por
conseguinte, mais competitiva no mercado e as universidades, por outro lado, por
meio da transferência de tecnologia, transformam a pesquisa e desenvolvimento em
ativos econômicos tangíveis, propiciando retorno financeiro para a instituição,
podendo ser reempregado em P&D. Além da universidade, o inventor e a sociedade

16

O antigo modelo de academia, era visto por Machado de Assis como uma "torre de marfim", local
que funcionaria como um refúgio no mundo das ideias para os intelectuais, com foco exclusivo na
preocupação literária. Neste modelo, os intelectuais ficariam no alto da torre, contemplando o mundo e
refletindo sobre ele, contudo, sem um envolvimento direto com as lutas sociais (VELLOSO, 1987).
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se beneficiam desse processo, gerando um ciclo virtuoso (conforme observado na
Figura 4).
O efeito desse novo papel destinado às universidades, resulta numa maior
atuação do governo no sentido de determinar políticas e orientações para apoiar a
academia nesse processo. Especialmente nas universidades públicas, os temas
ligados à propriedade intelectual e à transferência de tecnologia se tornaram foco de
atenção por parte dos gestores institucionais (AMADEI; TORKOMIAN, 2009).
Nesse sentido, o governo brasileiro tem buscado estimular as universidades
a incorporarem um papel mais proativo em relação ao desenvolvimento econômico,
social e tecnológico do país (OLIVEIRA; GIROLETTI, 2016), uma vez que considerase que essas instituições são “agentes basilares e auxiliam o processo de criação e
disseminação, tanto de novos conhecimentos, quanto de novas tecnologias, através
de pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento e, por essa razão são
encaradas como agentes estratégicos para o catch-up” (CHIARINI; VIEIRA, 2012, p.
119). Na visão de Etzkowitz; Jnr e Gulbrandsen (2000, p. 58, tradução nossa), “a
universidade está sendo transformada de instituição de ensino e pesquisa em um fator
de produção”.17
Entretanto, de acordo com pesquisa divulgada pela Agência Reuters,
nenhuma universidade brasileira figura na lista das 100 universidades mais
inovadoras do mundo. Em contrapartida, a Universidade Stanford, localizada no Vale
do Silício, recebeu em 2017, pelo terceiro ano consecutivo, o título de universidade
mais inovadora do mundo, em grande parte pelo alto volume de registros de patentes
(que demonstra a capacidade de uma instituição de aplicar pesquisas e comercializar
suas invenções), bem como pelas citações de trabalhos de pesquisa. Vale destacar
que a lista considera apenas instituições que depositaram 70 patentes ou mais junto
à OMPI, durante o período de cinco anos examinado pela Thomson Reuters. Um dado
que chama atenção na lista é a presença de poucas instituições asiáticas, sendo uma
das razões apontadas pelo estudo, o fato de que as universidades japonesas, que se
destacam em termos de pesquisa, dependerem muito dos gastos em P&D por parte
do governo (EWALT, 2017).

“The university is being transformed from a teaching and research institutione into a fator of
production” (ETZKOWITZ; JNR; GULBRANDSEN, 2000, p. 58).
17
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada no presente estudo com vistas
a analisar de que forma as práticas de governança pública, na percepção de gestores
de NITs de universidades públicas das regiões Sul e Sudeste, são utilizadas para
realizar a gestão de sua propriedade intelectual. Deste modo, contempla: as
definições de categorias analíticas (seção 6.1); a caracterização da pesquisa (seção
6.2); a população (seção 6.3); o delineamento metodológico (seção 6.4), contendo a
validação do instrumento de pesquisa (subseção 6.4.1) e o cálculo da amostra
(subseção 6.4.2); os procedimentos de coleta de dados (seção 6.5), incluindo:
questionário (subseção 6.5.1) e pesquisa documental (subseção 6.5.2); o tratamento
estatístico dos dados (seção 6.6) e as limitações da pesquisa (seção 6.7).

6.1 DEFINIÇÕES DAS CATEGORIAS ANALÍTICAS

Visando a melhor compreensão das variáveis que constituem o objetivo geral
do presente estudo (subseção 1.2.1), serão descritas nesta seção (Quadro 4), suas
Definições Constitutivas (DC) e Definições Operacionais (DO), considerando que
segundo Vieira (2004), a definição constitutiva diz respeito ao conceito dado por um
autor acerca da variável ou expressão que será empregue, que deverá surgir da
fundamentação teórica utilizada. Por outro lado, a definição operacional tem relação
com a forma como aquele termo ou variável será caracterizado, verificado ou avaliado
na prática. A definição operacional deve, obviamente, retratar a operacionalização da
definição constitutiva.
Quadro 4 - Definições das categorias analíticas
Categorias de Análise (CA)

Propriedade Intelectual

Definição Constitutiva (DC)
De acordo com a Convenção
da OMPI (OMPI, 1967, p. 04), a
propriedade intelectual engloba
os direitos relativos: “- às obras
literárias, artísticas e científicas,
- às interpretações dos artistas
intérpretes e às execuções dos
artistas executantes, aos
fonogramas e às emissões de
radiodifusão, - às invenções em
todos os domínios da actividade
humana, - às descobertas
científicas, - aos desenhos e

Continua
Definição Operacional (DO)

Na presente pesquisa, a
propriedade intelectual será
considerada em toda sua
extensão, visando sempre
atingir seu objetivo maior: a
transferência de tecnologia
universidade-empresa.
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Continuação
modelos industriais, - às
marcas industriais, comerciais e
de serviço, bem como às firmas
comerciais e denominações
comerciais, - à protecção contra
a concorrência desleal; e todos
os outros direitos inerentes à
actividade intelectual nos
domínios industrial, científico,
literário e artístico”.
Pode-se ainda afirmar que o
termo propriedade intelectual
está relacionado a tipos de
propriedade que sejam
resultado da criação do espírito
humano (OMPI/INPI, 2018).

Governança pública

Núcleo de Inovação
Tecnológica (NIT)

No presente estudo, são
consideradas como práticas de
governança pública, as
estabelecidas pela IFAC e pelo
CIPFA (2014): A) Comportar-se
De acordo com Matias-Pereira com integridade, demonstrando
(2012), governança refere-se à forte compromisso com os
capacidade que um governo
valores éticos e respeitando o
tem para elaborar e implantar
estado de direito; B) Garantir
as suas políticas, destacando
abertura e envolvimento
ainda, que são os próprios
abrangente das partes
agentes públicos ou servidores interessadas; C) Definição de
do Estado que viabilizam a
resultados em termos de
elaboração e a implantação
benefícios econômicos, sociais
adequada das políticas
e ambientais sustentáveis; D)
públicas, representando a face Determinar as intervenções
do Estado diante da sociedade necessárias para otimizar o
civil e do mercado. Já na visão alcance dos resultados
de Bresser-Pereira (2001, p.
pretendidos; E) Desenvolver a
08), “a governança é um
capacidade da entidade,
processo dinâmico através do
incluindo a capacidade de sua
qual se dá o desenvolvimento
liderança e os indivíduos dentro
político, através do qual a
dela; F) Gerenciamento de
sociedade civil, o estado e o
riscos e desempenho por meio
governo organizam e gerem a
de controle interno robusto e
vida pública”.
forte gestão das finanças
públicas e G) Implementar boas
práticas em transparência,
relatórios e auditoria, para
fornecer uma prestação de
contas eficaz.
De acordo com Castro (2011, p.
De acordo com a Lei nº
562), “os NITs assumiram
13.243/2016, NIT é a “estrutura
diferentes denominações – tais
instituída por uma ou mais
como Agencia de Inovação ou
ICTs, com ou sem
Escritório de Transferência de
personalidade jurídica própria,
Tecnologia, dependendo das
que tenha por finalidade a
especificidades de cada ICT ou
gestão de política institucional
consórcio de ICTs”. Para o
de inovação e por
presente estudo, os Núcleos de
competências mínimas as
Inovação Tecnológica (NITs)
atribuições previstas nesta Lei”.
são definidos como os órgãos
(BRASIL, 2016, art. 2º, VI).
gestores da propriedade
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Conclusão
intelectual nas universidades
públicas.

Universidade pública

Conforme Houaiss e Villar
(2009, pp. 1.907-1.908),
universidade é uma “instituição
de ensino e pesquisa
constituída por um conjunto de
faculdades e escolas
destinadas a promover a
formação profissional e
científica de pessoal de nível
superior, e a realizar pesquisa
teórica e prática nas principais
áreas do saber humanístico,
tecnológico e artístico e a
divulgação de seus resultados à
comunidade científica mais
ampla”. Segundo Borba (2011,
p. 1.144), público (a), exprime
algo que é “relativo ou
pertencente a um povo, a uma
coletividade”.

Na presente pesquisa, o termo
“universidade pública”
representará as universidades
públicas estaduais e federais
das regiões Sul e Sudeste.

Fonte: Elaborado pela autora.

6.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA

Em relação à natureza da pesquisa, pode-se classificá-la como aplicada,
considerando que pesquisas com essa característica são realizadas quando "o
investigador é movido pela necessidade de contribuir para fins práticos mais ou menos
imediatos, buscando soluções para problemas concretos" (CERVO; BERVIAN, 2007,
p. 65). Essa categoria de pesquisa busca gerar conhecimentos para aplicação prática
voltados à solução de questões específicas (PRODANOV; FREITAS, 2013).
Em relação ao objetivo de pesquisa, pode-se definir como exploratóriadescritiva, considerando que a maioria das pesquisas categorizadas como
exploratória, envolve: “- entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas
com o problema pesquisado; - análise de exemplos que estimulem a compreensão”
(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 52). As pesquisas classificadas como exploratórias
costumam ocorrer quando o investigador almeja obter maiores informações a respeito
de sua área de pesquisa (SEVERINO, 2007). Ressalta-se que a pesquisa exploratória
está vinculada à abordagem quantitativa, enquanto a pesquisa descritiva está
relacionada à abordagem qualitativa.
Ainda de acordo com Gil (2010), as pesquisas classificadas dessa forma
permitem uma maior familiaridade com o problema, além de possuírem bastante
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flexibilidade, pois possibilitam considerar vários aspectos em relação ao objeto de
estudo. Ademais, por meio da pesquisa exploratória, o pesquisador é capaz de
descrever com precisão a situação estudada, bem como desvendar as relações que
ocorrem entre seus componentes (CERVO; BERVIAN, 2007). De acordo com Marconi
e Lakatos (2017), uma das subdivisões das pesquisas exploratórias são os estudos
exploratório-descritivos combinados, cujo objetivo é a descrição detalhada de
determinado fenômeno.
Quanto à forma de abordagem da pesquisa, a mesma será qualitativa,
considerando que “os dados coletados nessas pesquisas são descritivos, retratando
o maior número possível de elementos existentes na realidade estudada”
(PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 70), bem como quantitativa, “o que significa traduzir
em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Requer o uso de
recursos e de técnicas estatísticas” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 69). Por meio
dos questionários e de pesquisa documental, serão analisadas as práticas de
governança pública desenvolvidas pelas instituições estabelecidas para estudo. “É
importante

acrescentar que essas duas abordagens estão interligadas e

complementam-se” (PRODANOV; FREITAS, 2013, p. 71).

6.3 POPULAÇÃO

A escolha das regiões Sul e Sudeste do Brasil se deu, primeiramente, pelo
fato da UTFPR (objeto de estudo de caso), estar inserida na Região Sul.
Tabela 4 - Ranking dos depositantes residentes de patente de invenção, 2017
Posição

Nome

1
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
3
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
4
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
5
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
6
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
7
CNH INDUSTRIAL BRASIL
8
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
9
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA - PR
10
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
Top 10
Total de pedidos de Patentes de Invenção por Residentes
Total de pedidos de Patentes de Invenção (Residentes e Não Residentes)
Fonte: INPI (2018a).

2017
77
70
69
66
53
50
35
34
31
31
516
5.480
25.658

Part. no Total
Residentes
(%)
1,4
1,3
1,2
1,0
0,9
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
9,4
100
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Em segundo lugar, ao considerar que das 10 ICTs com o maior número de
pedidos de patentes, ranking constante no Relatório Indicadores de Propriedade
Industrial 2018, do INPI, “continua a ser majoritariamente ocupado por universidades,
sendo oito das dez primeiras posições ocupadas por universidades federais e
estaduais” (INPI, 2018a, p. 16). Dessas, cinco fazem parte das regiões Sul e Sudeste
(conforme Tabela 4).
Considerando ainda os dados referentes aos pedidos de patente de invenção
por estado de origem do depositante residente, no ano de 2017, é possível verificar
(Tabela 5), que dos 10 estados listados, os 6 primeiros pertencem às regiões Sul e
Sudeste. Isso demonstra a importância relativa à proteção da propriedade intelectual
nas regiões elencadas para estudo.
Tabela 5 - Pedidos de patente de invenção por estado de origem do depositante residente, 2017
Posição
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Estado
SÃO PAULO
RIO DE JANEIRO
MINAS GERAIS
PARANÁ
RIO GRANDE DO SUL
SANTA CATARINA
PARAÍBA
CEARÁ
PERNAMBUCO
GOIÁS
DEMAIS ESTADOS
Total de Pedidos de Patentes de Invenção por Residentes
Fonte: INPI (2018a).

2017
1.640
672
638
444
443
311
177
169
153
116
717
5.480

Part. (%)
29,9
12,3
11,6
8,1
8,1
5,7
3,2
3,1
2,8
2,1
13,1
100

∆ (2017/2016)
3%
-3%
18%
7%
-8%
2%
164%
26%
2%
20%
0%
5%

Corroborando as afirmações anteriores, estudos constatam que há uma
concentração de práticas inovativas nas regiões Sul e Sudeste, fazendo com que
essas áreas possuam uma maior diversificação da atividade econômica (GÓIS
SOBRINHO; AZZONI, 2016; RODRIGUEZ; GONÇALVES, 2016).
Adiante, a fim de realizar a análise das potenciais relações existentes entre a
propriedade intelectual e a governança pública, optou-se por se traçar um paralelo
entre as práticas de governança de NITs de instituições semelhantes à UTFPR, ou
seja, ICTs que houvessem respondido ao mais recente Formulário para Informações
sobre a Política de Propriedade Intelectual das Instituições Científicas, Tecnológicas
e de Inovação do Brasil (FORMICT), bem como fossem universidades públicas, das
regiões Sul e Sudeste.
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Para tanto, efetuou-se um levantamento das ICTs que responderam ao
FORMICT, elaborado pelo MCTIC, no ano de 2017 (com base nos dados de 2016).
De acordo com esse relatório, as ICTs públicas e privadas que recebem benefícios do
poder público, devem preencher o formulário eletrônico anualmente, de acordo com
deliberação constante no artigo 17, da Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação). Baseado
nos dados disponibilizados, a Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
(SETEC) do MCTIC, elabora um relatório cujo foco é divulgar os dados consolidados
a respeito da Política de Propriedade Intelectual das ICTs no país (BRASIL, 2017c).
Vale sublinhar que, segundo a Lei de Inovação, ICT é considerada como o
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa
jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as
leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua em sua missão
institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou
aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos
produtos, serviços ou processos (BRASIL, 2016b).

De acordo com o Relatório FORMICT 2016, o formulário foi preenchido por
278 ICTs, em todo o Brasil. Dentre essas 278 instituições, optou-se por realizar a
pesquisa exclusivamente com as ICTs das regiões Sudeste e Sul, pelos motivos
expostos anteriormente, sendo que estas totalizam 176.
Ademais, verificou-se que o Ministério da Educação (MEC), de acordo com o
Decreto nº 5.773/06, classifica as instituições de ensino superior em faculdades,
centros universitários e universidades, sendo as duas últimas, instituições com maior
autonomia. Desse universo de IES, optou-se por realizar o estudo somente com as
instituições denominadas universidades, pois essas são instituições cujas atividadesfim somam, além do ensino, a pesquisa e a extensão em todos os ramos do
conhecimento humano (BRASIL, 2018c).
Realizando um filtro dentre as ICTs anteriormente levantadas, foram
selecionadas então, somente as universidades. Dessas, foram objeto apenas as
públicas (similares, portanto, à UTFPR – objeto de estudo de caso), tanto federais,
quanto estaduais. Portanto, as ICTs que responderam ao Relatório FORMICT de
2016, que são universidades públicas, das Regiões Sudeste e Sul, totalizam 44
instituições e estão distribuídas na Figura 10 a seguir, por estado.
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Figura 10 - Universidades públicas das Regiões Sul e Sudeste

Fonte: Elaboração própria, com base nos dados do Relatório FORMICT (BRASIL, 2017c).

Por conseguinte, foram pesquisados os NITs de universidades públicas das
Regiões Sul e Sudeste, e como estudo de caso, foi selecionada a Agência de Inovação
(AGINT), da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). De acordo com
Prodanov e Freitas (2013), o estudo de caso pode ser utilizado em pesquisas com
diferentes propósitos, dentre eles o de descrever a situação do contexto em que está
sendo feita determinada pesquisa, no caso, a UTFPR, ambiente de trabalho da
pesquisadora, oportunizando a possibilidade de realizar uma observação mais efetiva.
Salienta-se que da população de 44 universidades públicas elencadas para
estudo, uma encontra-se em processo de reformulação da equipe, motivo pelo qual
não participou da pesquisa. Das 43 instituições que efetivamente compõem a
população, 31 responderam ao questionário, constituindo uma amostra que
corresponde a 72,1% do total. Entretanto, desse conjunto, uma das instituições
respondentes, por ter estruturado seu NIT muito recentemente (em 2018), foi
suprimida da pesquisa, tendo atingido cerca de 51% de respostas às questões
propostas, não atendendo, portanto, ao critério de exclusão adotado (mínimo de 80%
de questões respondidas). A amostra foi totalizada então em 30 instituições
acadêmicas.
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6.4 DELINEAMENTO METODOLÓGICO
➢

Inicialmente, a pesquisa compreendeu a análise de fontes secundárias, tais

como referências bibliográficas em livros, periódicos, anais de eventos e sites
(nacionais e internacionais), além de dissertações e teses, para a construção da
fundamentação teórica, que serviu de suporte às demais fases do estudo. Buscou-se
contextualizar os diversos aspectos relativos à propriedade intelectual, bem como os
referentes à governança pública, aos NITs e à universidade e inovação. De acordo
com o Quadro 5, é possível conferir os autores/fontes utilizados para cada um dos
assuntos abordados:
Quadro 5 - Quadro teórico

Capítulo

2

3

4

Título

Continua
QUADRO TEÓRICO
Fontes consultadas

Propriedade
Intelectual

Brasil (1971); Sherwood (1992); Cruz (1997); Campello; Cendón; Kremer
(2000); Etzkowitz; Jnr; Gulbrandsen (2000); Johnson; Lundvall (2000);
Macedo; Barbosa (2000); Terra (2001); Deitos (2002); Gusmão (2002);
Garnica; Torkomian (2005); Lastres; Cassiolato; Arroio (2005); OCDE
(2005); Cysne (2007); Fujino; Stal (2007); Sabino (2007); Lotufo (2009);
Pereira et al. (2009); Puhlmann (2009); Jungmann; Bonetti (2010a);
Jungmann; Bonetti (2010b); Lamana; Kovaleski (2010); Branco et al.
(2011); Carvalho; Reis; Cavalcante (2011); Labiak Junior; Matos; Lima
(2011); Matias-Pereira (2011); Lima Neto (2012); Ribeiro et al. (2014);
Campos; Denig (2015); Brescia; Colombo; Landoni (2016); Marinho;
Corrêa (2016); Arbix; Miranda (2017); AUTM (2017); Fontanela (2017);
INPI (2017); Sakkis; Pires (2017); WIPO (2017); Brasil (2018a); Cristaldo
(2018); INPI (2018a); INPI (2018b); OMPI/INPI (2018); Ortiz (2018);
Pimenta (2018); Pochmann (2018); TNH1 (2018); UTFPR (2018c);
WIPO (2018); AUTM (2019); Brasil (2019a).

Governança
Pública

World Bank (1992); Rosenau (2000); Bresser-Pereira (2001); Araújo
(2002); Republic of South Africa (2002); Bhatta (2003); Slomski (2005);
Kissler; Heidemann (2006); Parente (2006); Streit (2006); Marques
(2007); Platt-Neto et al (2007); De Plácido e Silva (2008); Slomski et al.
(2008); World Bank Institute (2008); Secchi (2009); Toledo (2009);
Camargo (2010); Matias-Pereira (2010a); Matias-Pereira (2010b);
Castro (2011); Adriano; Rasoto; Lima (2012); Di Pietro (2012); MatiasPereira (2012); IFAC; CIPFA (2014); Pisa (2014); TCU (2014); IFAC
(2015); Johnston (2015); Meza; Moratta; Groschupf (2016); Betim
(2017); OECD (2017); Ribeiro Filho; Valadares (2017); WIPO (2017);
Fonseca (2018); IFAC (2018); OECD (2019); World Bank (2019).

Núcleos de
Inovação
Tecnológica

Stal; Fujino (2002); Siegel; Waldman; Link (2003); Brasil (2004); Capart;
Sandelin (2004); Garnica; Torkomian (2005); Wright et al. (2008); Geuna;
Muscio (2009); Lotufo (2009); Santos (2009); Santos; Toledo; Lotufo
(2009); Torkomian (2009); Toledo (2009); Bocchino et al. (2010); Costa
(2013); Weckowska (2015); Braga; Costa (2016); Stal; Fujino (2016);
Coutinho (2017); Fontanela (2017); Abbas et al. (2018); OMPI/INPI
(2018); AUTM (2019).
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Conclusão

Universidade
e Inovação

5

Sabato (1979); Velloso (1987); Etzkowitz; Leydesdorff (1995);
Albuquerque (1996); Etzkowitz; Jnr; Gulbrandsen (2000); Terra (2001);
Lundvall et. al. (2002); Nelson (2003); Amadei; Torkomian (2009);
Garnica; Torkomian (2009); Geuna; Muscio (2009); Carayannis;
Campbell (2012); Chiarini; Vieira (2012); Abreu et al. (2016); Oliveira;
Giroletti (2016); Etzkowitz; Zhou (2017); Ewalt (2017); Fan; Li; Chen
(2017); Mineiro et al. (2019).

Fonte: Elaborado pela autora, a partir dos autores referenciados.

➢

Com o propósito de explicitar o procedimento metodológico a ser utilizado no

presente estudo, elaborou-se um fluxograma (Figura 11), contendo as diversas etapas
necessárias para atingir o objetivo proposto e responder o problema de pesquisa
levantado:
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Figura 11 - Fluxograma de procedimentos metodológicos

Problema de
pesquisa

De que forma os NITs de universidades públicas das regiões
Sul e Sudeste aplicam práticas de governança pública na
gestão de sua propriedade intelectual?

Objetivo geral:
Investigar, junto aos gestores de NITs de universidades
públicas das regiões Sul e Sudeste, de que forma são
adotadas práticas de governança pública para realizar a
gestão de sua propriedade intelectual.

Objetivos da
pesquisa

Objetivos específicos:
1) Verificar possível relação entre investimento em P&D/PIB e
indicadores de governança pública, em âmbito mundial;
2) Expor considerações acerca da distribuição de frequências
dos dados levantados, de acordo com o questionário aplicado
e a consulta aos portais institucionais (abordagem qualitativa);
3) Apurar possíveis correlações entre os resultados de
propriedade intelectual e as médias das práticas de
governança pública (abordagem quantitativa);
4) Analisar as práticas de governança pública utilizadas por um
NIT específico (estudo de caso).

Fundamentação
teórica

Análise de fontes secundárias, tais como referências
bibliográficas em livros, periódicos, anais de eventos e sites
(nacionais e internacionais), além de dissertações e teses.
Buscou-se contextualizar os diversos aspectos relativos à
propriedade intelectual, bem como os referentes à governança
pública, aos NITs e à universidade e inovação.

Levantamento de
dados

1) Encaminhamento de questionário aos gestores dos NITs
selecionados para estudo;
2) Coleta de dados nos portais das universidades.

Análise de dados

1) Tabulação dos dados obtidos a partir dos questionários e
dos portais;
2) Apresentação dos dados de acordo com os objetivos
propostos;
3) Discussão dos dados levantados.

Considerações
finais
Fonte: Elaborado pela autora.

1) Apresentação dos resultados;
2) Indicação das limitações da pesquisa (Capítulo 6);
3) Sugestões para estudos futuros.
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6.4.1 Validação do instrumento de pesquisa

Após a elaboração do questionário de pesquisa, foi realizada a etapa de préteste, que segundo Prodanov e Freitas (2013), é uma etapa necessária, antes do envio
aos respondentes da pesquisa, devendo se dar num pequeno universo, a fim de que
possíveis erros de elaboração possam ser corrigidos.
Dessa forma, o questionário foi enviado para servidores da área de
propriedade intelectual da UTFPR, tanto da cidade de Curitiba, quanto de Pato
Branco, bem como encaminhado para todos os gestores de NITs dos 13 câmpus da
UTFPR. Após a devolutiva dos mesmos, foi possível realizar o aprimoramento do
questionário, considerando os ajustes propostos.
Posteriormente à etapa de pré-teste, foi utilizado o método de consulta com
especialista, também com o intuito de validar o instrumento de coleta de dados. O
questionário foi então encaminhado a uma gestora de NIT de um Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do estado de Minas Gerais. Após sua análise, foram
realizadas as devidas correções e considerou-se o questionário como validado.

6.4.2 Cálculo da amostra

Com o questionário validado, foi possível definir o número mínimo de
respostas ao mesmo (amostra), que seria estatisticamente representativo da
população elencada para estudo. Para tanto, utilizou-se os seguintes passos definidos
por Barbetta (2012, p. 58):
1) Para se realizar um primeiro cálculo do tamanho da amostra, considerando
a possibilidade de que os erros amostrais não ultrapassassem 10% (Eₒ = 0,1), utilizouse a Equação 1 – Cálculo do tamanho da amostra:
𝑛0 =

1
(𝐸0 )2

Em que:
➢ nₒ é uma primeira aproximação para o tamanho da amostra;
➢ Eₒ é o erro amostral tolerável.

97

Dessa forma:
𝑛0 =

𝑛0=

1
(0,1)2

𝑛0=100

1
0,01

2) Considerando que a população não é muito numerosa (43 NITs), não foi
possível utilizar o valor de nₒ como tamanho da amostra. Neste caso, o correto é
utilizar a Equação 2 – Correção do tamanho da amostra:
𝑛=

(𝑁 𝑥 𝑛0 )
(𝑁 + 𝑛0 )

Em que:
➢ N representa o tamanho (número de elementos) da população;
➢ n é o tamanho (número de elementos) da amostra.

Dessa forma:
𝑛=

(𝑁 𝑋 𝑛0 )
(𝑁+ 𝑛0 )

𝑛=

(43 𝑋 100)
(43+100)

𝑛=

4300
143

𝑛 ≅ 30 instituições

Vale frisar que uma amostra significativa permite evitar o risco de perder
estruturas

organizacionais

interessantes,

mas

menos

comuns

(BRESCIA;

COLOMBO; LANDONI, 2016).
Tendo-se em mente o número de instituições necessárias como tamanho
mínimo da amostra (30) e objetivando uma maior participação dos respondentes,
optou-se após as fases de pré-teste e consulta por especialista, limitar a extensão do
questionário, a fim de que o mesmo não se tornasse fatigante aos mesmos, pois de
acordo com Barbetta (2012, p. 34), “quanto mais longo o questionário, menor tende a
ser a confiabilidade das respostas”.

Nesse sentido, o questionário totalizou 29

questões, dentro do sugerido por Vergara (2012): de 15 a 30 questões.
Ao final do questionário, foi inserida uma questão aberta para que os
respondentes que desejassem receber resultados do estudo, informassem seu e-mail.
Do total de 31 respondentes, 23 solicitaram o recebimento dos resultados, informando
os respectivos endereços de e-mail para tal.
Para não desencorajar os respondentes a participar do estudo, decidiu-se
ainda que apenas as duas primeiras questões do bloco de caracterização teriam
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preenchimento obrigatório (nome e data de criação da instituição), sendo que para as
demais não haveria essa obrigatoriedade.
Ainda numa fase de pré-aplicação do instrumento de coleta de dados –
questionário, foi realizado por parte da pesquisadora, um primeiro contato com os
gestores de NITs das universidades participantes do presente estudo, por meio da
entrega de uma carta de apresentação aos mesmos, no evento do Fórum Nacional de
Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia - XII FORTEC, ocorrido entre 15
e 19 de outubro de 2018, na cidade do Rio de Janeiro (RJ). A participação no evento
constituiu-se numa oportunidade ímpar de coletar informações preciosas acerca dos
respondentes, bem como de apresentar os objetivos e a relevância da pesquisa.
Como ferramenta para a coleta de dados, optou-se por adotar a
SurveyMonkey, por demonstrar atender às especificidades do questionário elaborado.
Dessa forma, em 19 de novembro de 2018, foi encaminhado convite via e-mail aos
participantes do estudo para que respondessem o questionário, o qual permaneceu
aberto para receber respostas até o dia 20 de dezembro de 2018, perfazendo um total
de 31 dias. Juntamente com o questionário, foi encaminhada uma carta contendo
informações sobre a pesquisa, sua importância e a necessidade de obtenção de
respostas, buscando instigar os respondentes a participar e devolver o questionário
dentro do prazo definido, seguindo as recomendações elencadas por Vergara (2012).
A fim de obter-se a quantidade necessária de questionários preenchidos,
foram realizados diversos contatos com os respondentes, de forma a insistir na
importância da participação dos mesmos. Por conseguinte, foram respondidos 31
questionários, sendo que a quase totalidade deles de forma completa.
Os dados e quantidades de respostas serão expostos no capítulo 7 – Análise
e discussão dos resultados do estudo, da seguinte forma:
1) Para cada questão do questionário, foi organizada a distribuição de
frequências, que “compreende a organização dos dados de acordo com as
ocorrências dos diferentes resultados observados” (BARBETTA, 2012, p. 66). Para
uma melhor visualização, os dados foram apresentados de forma tabular e gráfica;
2) Na sequência, foi realizada a descrição dos dados, traçando-se um paralelo
tanto em relação aos preceitos estabelecidos pela IFAC & CIPFA (2014), quanto no
que concerne à literatura existente sobre o tema.
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6.5 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS

Em relação aos procedimentos de coleta de dados, foram utilizados no
presente estudo: o questionário e a pesquisa documental. Cada um deles será melhor
detalhado na sequência.

6.5.1 Questionário

O instrumento de pesquisa escolhido para obter informações junto ao conjunto
de pessoas elencadas para estudo (população), foi o questionário. Questionário é uma
ferramenta de coleta de dados no campo, que contempla uma série de questões a
respeito de assunto de interesse de investigação por parte do pesquisador
(VERGARA, 2012). Esse recurso é apresentado aos participantes da pesquisa
(denominados de respondentes), a fim de que respondam às questões propostas pelo
pesquisador (VIEIRA, 2009).
Importante salientar que o questionário deve ser planejado considerando a
base de conhecimento estabelecida pela fundamentação teórica, “ou seja, as
hipóteses, a obtenção de dados, a análise e a discussão devem advir de teorias
existentes” (VIEIRA, 2009, p. 25).
O questionário foi construído então de forma a considerar o referencial teórico
apresentado, contemplando:
1)

Uma breve apresentação, em que constam informações a respeito do

tema de pesquisa, orientanda e orientadora, programa de mestrado, população da
pesquisa (gestores de NITs de universidades públicas das regiões Sul e Sudeste) e o
tempo estimado para resposta ao questionário – 15 minutos;
2)

Um bloco de questões buscando realizar uma caracterização do NIT:

identificação da instituição, ano de criação do NIT, quadro de pessoal, quantidade de
pedidos de proteção intelectual pedidos, concedidos e licenciados, bem como o custo
anual de manutenção da propriedade intelectual. Foram ainda pesquisados: a
utilização de serviços de empresa terceirizada; participações dos membros da equipe
do NIT em capacitações/eventos e metodologias de valoração utilizadas;
3)

Sete blocos de questões, apresentados de acordo com a sequência de

letras do alfabeto, de A até G, sendo que cada um dos blocos representa uma das
práticas de governança elencadas pela IFAC (que seguem o mesmo padrão de letras).

100

Salienta-se haver a possibilidade de que as questões atendam mais de uma prática
ou ainda, de que possam se adequar melhor à prática distinta daquela em que foi
inserida no questionário.
Optou-se ainda pela utilização de questionário misto, com questões abertas e
fechadas. As vantagens do uso das questões abertas são: 1) indicar o nível de
informação do respondente; 2) dar maior liberdade de expressão ao respondente e 3)
possibilidade de surgimento de informações inesperadas. Já as questões fechadas
apresentam as seguintes vantagens: 1) facilidade de análise e resposta e 2)
possibilidade de comparação (VIEIRA, 2009).
Para as questões fechadas, há questões de múltipla escolha e com utilização
da Escala Likert (LIKERT, 1932). Para as questões que utilizam escala Likert, foram
fixados 5 níveis: Não se aplica de modo algum; Pouco se aplica; Aplica-se
razoavelmente; Aplica-se bastante e Aplica-se totalmente. De acordo com Vieira
(2009), as declarações em questionários com cinco alternativas, são muito utilizadas
em levantamento de dados. A utilização de declarações e não somente de questões,
faz com que o questionário tenha uma maior flexibilidade, além de tornar a atividade
do respondente mais aprazível.
Quanto à forma de aplicação do questionário, esse se deu pela autoaplicação,
que segundo Vieira (2009), ocorre quando o questionário é entregue ao respondente
para que ele mesmo o preencha. No estudo em questão, os questionários foram
enviados por e-mail aos respondentes, disponibilizando um link para respostas
utilizando a ferramenta SurveyMonkey.
De acordo com Marconi e Lakatos (2017), a utilização de e-mail propicia uma
maior possibilidade de retorno, considerando a praticidade oferecida por essa
ferramenta. Ainda segundo Vieira (2009), as vantagens do pesquisador em realizar o
levantamento de dados pela internet são: facilidade de distribuição e coleta; rapidez
no processamento das informações; formato padrão das respostas coletadas e a
convicção de que não houve influência do entrevistador na resposta. Já para o
respondente a vantagem principal é a possibilidade de responder ao questionário no
momento mais oportuno e pelo tempo que julgar necessário.
Entretanto, vale ressaltar que o uso de questionários encaminhados pela
internet também apresenta desvantagens, dentre elas, o fato dos respondentes nem
sempre responderem ao questionário proposto e a incerteza de que o respondente é
de fato a pessoa para quem o questionário se destina (VIEIRA, 2009).
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A justificativa para o uso do questionário de autoaplicação, ponderando suas
vantagens e desvantagens, deu-se pela condição da maioria dos respondentes estar
localizado em áreas geográficas distintas.
Ressalta-se que, no decorrer da atividade de análise dos dados, verificou-se
que algumas questões atendiam melhor aos critérios referentes à prática de
governança distinta daquela para a qual foram inicialmente propostas, além de outras
questões que se qualificavam melhor como de caracterização do NIT. Assim sendo,
não há uma sequência numérica de questões, tendo sido elaborado o Quadro 6 a
seguir com a intenção de explicitar a estrutura adotada para a análise do questionário
(a ser realizada no capítulo seguinte):
Quadro 6 - Relação entre as práticas de governança definidas pela IFAC e pelo CIPFA (2014),
relacionadas à propriedade intelectual e as questões elaboradas no questionário
QUESTÃO
CORRESPONDENTE NO
QUESTIONÁRIO
1a7
Caracterização do NIT
14 / 19 / 20 / 27
PRÁTICAS DE GOVERNANÇA (IFAC; CIPFA, 2014)
RELACIONADAS À PROPRIEDADE INTELECTUAL
Comportar-se com integridade, demonstrando forte
8
compromisso com os valores éticos e respeitando o estado de
Bloco A
9
direito.
10
Garantir abertura e envolvimento abrangente das partes
Bloco B
11
interessadas.
12
15
Definição de resultados em termos de benefícios econômicos,
23
Bloco C
sociais e ambientais sustentáveis.
26
13
16
Determinar as intervenções necessárias para otimizar o
Bloco D
17
alcance dos resultados pretendidos.
18
Desenvolver a capacidade da entidade, incluindo a
21
capacidade de sua liderança e os indivíduos dentro dela.
Bloco E
22
DESCRIÇÃO

A

B

C

D

E

F

Gerenciamento de riscos e desempenho por meio de controle
interno robusto e forte gestão das finanças públicas.

Bloco F

24
25

G

Implementar boas práticas em transparência, relatórios e
auditoria, para fornecer uma prestação de contas eficaz.

Bloco G

28
29

Fonte: Elaborado pela autora, com base em IFAC; CIPFA (2014) e no questionário do Apêndice B.

➢

Destaca-se que foi utilizada a ferramenta Indicadores Globais de Governança

- Worldwide Governance Indicators (WGI), para realizar a análise das dimensões de
governança relativas aos 20 países com maior percentual de investimento em P&D
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em relação ao PIB (Gráfico 6) no ano de 2016, com o intuito de verificar seus índices
de governança. Ademais, objetivou-se apurar possível correlação entre investimento
em P&D/PIB e indicadores de governança em relação a tais países;
➢

Para a análise dos NITs, optou-se pela utilização das recomendações dos

órgãos IFAC e CIPFA (2014), por serem mais adaptáveis à análise de instituições, ao
passo que o WGI, de acordo com Marino et al. (2016, p. 723), citando Kaufmann,
Kraay e Zoido-Lobatón (1999), apresenta como principal vantagem o fato de que seus
indicadores possibilitam alcançar “medidas mais precisas da eficácia do governo,
além de facilitar as comparações entre países”.

6.5.2 Pesquisa documental

De acordo com Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa documental consiste
na utilização de materiais que ainda não foram profundamente tratados ou que
possam ser reformulados atendendo aos objetivos da pesquisa. É utilizada para
sistematizar informações dispersas, tornando-se, dessa forma, uma relevante fonte
de consulta.
Nesse sentido, foi realizada uma pesquisa documental nos portais
institucionais das universidades participantes do presente estudo, buscando
informações importantes que viessem a complementar o levantamento de dados
efetuado por meio do instrumento de coleta de dados (questionário).
Visando uma melhor organização dos dados coletados, foi elaborado o
Quadro 7, tornando possível exibir quais os itens a ser investigados.
Quadro 7 - Modelo para investigação junto aos portais institucionais para complemento da análise das
práticas C e G (IFAC; CIPFA, 2014)
ITEM INVESTIGADO
(Prática C)

CLASSIFICAÇÃO
Consta no site
Não consta no site

Regimento interno (NIT)
ITEM INVESTIGADO
(Prática G)

Não possui

CLASSIFICAÇÃO
Possui link indireto

Possui link direto

Acesso ao NIT pelo site institucional
Relatório de indicadores

Não há divulgação

Divulgação intermitente ou
completa

Fonte: Elaborado pela autora, com base em pesquisa documental junto aos portais institucionais.
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Destaca-se que as duas práticas complementadas com dados coletados dos
portais institucionais (C e G), apresentarão seus resultados ao final da seção 7.2.

6.6 TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS

No presente estudo, optou-se pelo uso de pesquisa quantitativa, considerando
que “os métodos de pesquisa quantitativa, de modo geral, são utilizados quando se
quer medir opiniões, reações, sensações, hábitos e atitudes etc. de um universo
(público-alvo) através de uma amostra que o represente de forma estatisticamente
comprovada” (MANZATO; SANTOS, 2012, p. 07). À vista disso, esta seção pretende
expor de que forma se dará o tratamento estatístico dos dados levantados, por meio
da utlização do Coeficiente de Pearson.
Segundo Milone (2004, p. 274), o coeficiente de determinação (ou de
explicação), consiste na “relação entre a variação total e a explicada pela função de
ajustamento”. A partir da raiz quadrada desse coeficiente, obtem-se o Coeficiente de
Pearson. Explicando de outra forma, seria dizer que “ao elevar ao quadrado o
coeficiente de correlação, você verifica quanta variância, em termos percentuais, as
duas variáveis compartilham” (DANCEY; REIDY, 2006, p. 195). O coeficiente de
determinação é apresentado como r2 (FREUND, 2006).
Consoante Figueiredo Filho e Silva Júnior (2009, p. 118), o coeficiente de
correlação de Pearson (r) “é uma medida de associação linear entre variáveis”, de
acordo com a utilização da Equação 3 – Cálculo do coeficiente de correlação de
Pearson (r):
𝑟=

1
𝑥𝑖 − 𝑋̅ 𝑦𝑖 − 𝑌̅
∑(
)(
)
𝑛−1
𝑆𝑥
𝑆𝑦

A variação do coeficiente de correlação de Pearson (r) oscila entre -1,0 a 1,0;
sendo que o sinal sugere direção negativa ou positiva da relação e o valor indica a
intensidade da relação entre as variáveis. Tem-se (DANCEY; REIDY, 2006, p. 185):

+ 1 = relacionamento positivo perfeito / -1 = relacionamento negativo perfeito

Na hipótese de ocorrer uma correlação perfeita (com resultados exatos de -1
ou +1), o escore de uma variável seria precisamente determinado ao se descobrir o
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escore da outra variável. Caso ocorra uma correlação de valor zero, demonstrar-se-á
que não há relação linear entre as variáveis ou, como apontou Freund (2006, p. 437),
“o ajuste da reta de mínimos quadrados é tão pobre que o conhecimento de x em nada
contribui para a previsão de y”.
Ademais, “a definição de r nos diz que 100r2 é a percentagem da variação
total dos y que é explicada por sua relação com x, ou devida à relação [...], [e] permite
comparações válidas da intensidade de várias relações” (FREUND, 2006, p. 437).
Empiricamente, os valores extremos como resultado são raramente
encontrados. Dessa forma, torna-se mister verificar os parâmetros adotados pelos
pesquisadores para realizar suas respectivas análises. O Quadro 8 a seguir apresenta
alguns dos parâmetros utilizados:
Quadro 8 - Parâmetros utilizados para interpretar o coeficiente de correlação de Pearson
PESQUISADOR

COHEN
(1988)

CORREA
(2003)

GIUSEPPE
MILONE
(2004)

PARÂMETRO
UTILIZADO
Entre 0,10 a 0,29 →
pequenos
Entre 0,30 a 0,49 →
médios
Entre 0,50 e 1 →
grandes
0 ˂ r ˂ 0,3 → fraca,
sendo que fica difícil
estabelecer relação
entre as variáveis;
0,3 ≤ r ˂ 0,6 → fraca,
mas é possível
considerar a existência
de relativa correlação
entre as variáveis;
0,6 ≤ r ˂ 1 → média
para forte, a relação
entre as variáveis é
significativa, o que
permite coerência com
poucos conflitos na
obtenção das
conclusões.
0,8 ˂ r ≤ 0,9 → boa
0,7 ˂ r ≤ 0,8 →
razoável
0,6 ˂ r ≤ 0,7 →
medíocre
0,5 ˂ r ≤ 0,6 →
péssima
r ≤ 0,5 → imprópria

PESQUISADOR

PARÂMETRO UTILIZADO

DANCEY e
REIDY
(2006)

1,0 → perfeito
Entre 0,7 e 0,9 → forte
Entre 0,4 e 0,6 → moderado
Entre 0,1 e 0,3 → fraco

SHIMAKURA
(2006)

0,00 a 0,19 → correlação bem fraca
0,20 a 0,39 → correlação fraca
0,40 a 0,69 → correlação moderada
0,70 a 0,89 → correlação forte
0,90 a 1,00 → correlação muito forte

BARBETTA
(2012)

Fonte: CORREA (2003); MILONE (2004); DANCEY; REIDY (2006); SHIMAKURA (2006); COHEN
(1988) apud FIGUEIREDO FILHO; SILVA JÚNIOR (2009); BARBETTA (2012).
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Para o presente estudo, adotou-se o parâmetro utilizado por Shimakura
(2006), considerando-se adequadas a quantidade e amplitude de intervalos utilizados,
possibilitando uma classificação mais precisa.
A fim de apresentar os critérios utilizados para análise das respostas
fornecidas ao questionário elaborado, bem como em relação à pesquisa documental,
elaborou-se o Quadro 9. Vale salientar que as cores utilizadas para os blocos de
questões de A a G são as mesmas constantes na Figura 7, referente às práticas de
governança pública estabelecidas pela IFAC e pelo CIPFA (2014).
Quadro 9 - Critérios utilizados para análise das respostas

CARACTERIZAÇÃO

BLOCO

A

B

QUESTÃO
1

FORMATO
Questão aberta

2

Questão aberta

3

Questão aberta

4

Questão aberta

5

Questão aberta

6

Questão aberta

14

Escala Likert de 5
pontos

7

Múltipla escolha com
5 opções de resposta

19

Escala Likert de 5
pontos

20

Múltipla escolha com
5 opções de resposta

27

Escala Likert de 5
pontos (4 escalas)

8

Múltipla escolha com
5 opções de resposta

9

Escala Likert de 5
pontos

10

Múltipla escolha com
7 opções de resposta

11

Múltipla escolha com
6 opções de resposta

12

Escala Likert de 5
pontos

Continua

CRITÉRIO UTILIZADO
Inserção de dados categóricos (qualitativos).
Inserção de dados numéricos (quantitativos nominais).
Inserção de dados numéricos (quantitativos nominais).
Inserção de dados numéricos (quantitativos nominais).
Inserção de dados numéricos (quantitativos nominais).
Inserção de dados numéricos (quantitativos nominais).
Notas de 0 a 4, sendo o maior valor (4)
correspondente ao aplica-se totalmente. Total
dividido por 4.
Transformado em faixas, numa escala de 1 a 5.
Total dividido por 5.
Notas de 0 a 4, sendo o maior valor (4)
correspondendo ao aplica-se totalmente. Total
dividido por 4.
Escala hierárquica das respostas (1-2-3-4-0).
Notas de 0 a 4, considerando que quanto mais
participação melhor. Total dividido por 4.
Notas de 0 a 4, sendo o maior valor (4)
correspondendo ao aplica-se totalmente. Total
dividido por 4.
Notas de 0 a 5, considerando que quanto mais
meios, melhor (valor 1 para cada item). Total
dividido por 5.
Notas de 0 a 4, sendo o maior valor (4)
correspondente ao aplica-se totalmente. Total
dividido por 4.
Notas de 0 a 7, considerando que quanto mais
meios, melhor (valor 1 para cada item). Total
dividido por 7 (como "outros" não obteve resposta
alguma, não foi considerado).
Notas de 0 a 6, considerando que quanto mais
meios, melhor (valor 1 para cada item). Total
dividido por 6.
Notas de 0 a 4, sendo o maior valor (4)
correspondente ao aplica-se totalmente. Total
dividido por 4.

106

C

15

Múltipla escolha com
4 opções de resposta

23

Múltipla escolha

26

Escala Likert de 5
pontos (2 escalas)

13

Múltipla escolha com
5 opções de resposta

Regimento
interno do
NIT (site)

D

Atribuição de notas
0 ou 1

16

Múltipla escolha com
5 opções de resposta

17

Múltipla escolha com
5 opções de resposta

18

Escala Likert de 5
pontos

21

Escala Likert de 5
pontos

22

Escala Likert de 5
pontos

24

Escala Likert de 5
pontos (4 escalas)

25

Escala Likert de 5
pontos (5 escalas)

28

Múltipla escolha com
4 opções de resposta

29

Escala Likert de 5
pontos (2 escalas)

E

F

G

Continuação
Definiu-se valor diferenciado para as alternativas,
sendo: Não é realizada análise e todas são
patenteadas (0) / Embora seja realizada análise,
todas
as
patentes
com
critérios
de
patenteabilidade são patenteadas (1) / O NIT não
realiza análise, mas solicita informações sobre o
potencial de mercado ao pesquisador (2) / Sim,
realiza análise e somente as que possuem
potencial de mercado são patenteadas (3). Por fim,
dividiu-se por 3 para se obter a média.
Definiu-se valor diferenciado para as alternativas,
sendo: Todo o tempo de duração da proteção (0) /
Outra periodicidade (especifique): (1) / Pelos três
primeiros anos (2) / Sujeito à potencialidade de
mercado da tecnologia (3). Por fim, dividiu-se por
3 para se obter a média.
Notas de 0 a 4, sendo o maior valor (4)
correspondente ao aplica-se totalmente. Total
dividido por 4.
Notas de 0 a 5, considerando que quanto mais
meios, melhor (valor 1 para cada item). Total
dividido por 5.
Definiu-se valor 0 para o caso de não constar no
site e valor 1,0 para o caso de constar no site.
Notas de 0 a 5, considerando que quanto mais
canais, melhor (valor 1 para cada item). Total
dividido por 5.
Notas de 0 a 5, considerando que quanto mais
canais, melhor (valor 1 para cada item). Total
dividido por 5.
Notas de 0 a 4, sendo o maior valor (4)
correspondente ao aplica-se totalmente. Total
dividido por 4.
Notas de 0 a 4, sendo o maior valor (4)
correspondente ao aplica-se totalmente. Total
dividido por 4.
Notas de 0 a 4, sendo o maior valor (4)
correspondente ao aplica-se totalmente. Total
dividido por 4.
- Opções 24-A e 24-B: Notas de 0 a 4, sendo o
maior valor (4) correspondente ao não se aplica de
modo algum. Total dividido por 4 (Escala Likert
reversa);
- Opções 24-C e 24-D: Notas de 0 a 4, sendo o
maior valor (4) correspondente ao aplica-se
totalmente. Total dividido por 4.
Notas de 0 a 4, sendo o maior valor (4)
correspondente ao aplica-se totalmente. Total
dividido por 4.
Notas de 0 a 4 - Considerando que quanto mais
canais, melhor (valor 1 para cada item). Total
dividido por 4.
Notas de 0 a 4, sendo o maior valor (4)
correspondente ao aplica-se totalmente. Total
dividido por 4.
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Acesso ao
Atribuição de notas
NIT pelo site
0a1
institucional
Relatório de
Atribuição de notas
indicadores
0 ou 1
(site)
30
Questão aberta
Fonte: Elaborado pela autora.

Conclusão
Definiu-se valor 0 para o caso de não possuir link
para o NIT no portal institucional; 0,5 para o caso
de o link ser indireto e 1,0 para o caso de haver link
direto.
Definiu-se valor 0 para o caso de não haver
divulgação de relatório de indicadores e valor 1,0
para divulgações intermitentes ou regulares.
Inserção de dados categóricos (qualitativos).

6.7 LIMITAÇÕES DA PESQUISA

Primeiramente, há a necessidade de salientar que o presente estudo não
encontrou parâmetros de referência na literatura em que fosse realizada análise
buscando relacionar práticas de governança pública com a gestão da propriedade
intelectual de NITs. Em vista disso, reconhece sua limitação no tocante ao referencial
teórico utilizado, sendo que a estratégia empregue para contornar tal óbice, foi
apresentar conceitos e aspectos relevantes relacionados ao problema e objetivo de
pesquisa apresentados, de tal modo que alinhasse os conhecimentos necessários
para realizar a análise proposta.
Em relação ao instrumento de coleta de dados utilizado (questionário), uma
das possíveis limitações diz respeito à impossibilidade de afirmar que foi o próprio
gestor do NIT (destinatário) quem respondeu as questões apresentadas. Dessa forma,
algumas inconsistências em relação às questões que exigiam opinião podem ter
ocorrido. Ainda em relação ao questionário, deve-se conceber a possibilidade de que
tenha havido dificuldade na interpretação de alguma questão, bem como é necessário
ponderar que, ao buscar não desincentivar os respondentes a participar da pesquisa,
nem todas as questões do questionário foram respondidas.
Outra questão a ser considerada é a limitação relativa à universalização dos
dados levantados, uma vez que as instituições pesquisadas possuem grande
diversidade entre si, por exemplo, em relação à idade e estrutura, bem como por
estarem localizadas em áreas distintas. Dessa forma, as generalizações devem ser
vistas com certa ressalva.
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7 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO

Neste capítulo serão analisadas inicialmente as questões referentes à
caracterização dos NITs, apresentando os resultados para cada uma delas, bem como
constarão análises de correlação (utilizando o Coeficiente de Pearson), entre as
questões dessa etapa do estudo (Seção 7.1).
Num segundo momento, serão apresentados os dados levantados em relação
às demais questões do questionário, separadas por blocos (correspondentes a cada
uma das sete práticas de governança preconizadas pela IFAC e pelo CIPFA, 2014).
Estes serão examinados de forma individual, relacionando os resultados obtidos com
informações disponíveis na bibliografia sobre o assunto, bem como em relação às
práticas de governança definidas pela IFAC e pelo CIPFA (2014). Constarão ainda os
resultados referentes à pesquisa documental efetuada junto aos portais institucionais
(Seção 7.2). Vale recordar que as questões apresentadas não seguirão uma
sequência numérica (conforme esclarecido na subseção 6.5.1), mantendo, para tanto,
a numeração original constante no questionário do apêndice B.
Numa etapa conseguinte, serão apresentadas correlações (empregando o
Coeficiente de Pearson) entre resultados de propriedade intelectual e práticas de
governança pública estabelecidas pela IFAC e pelo CIPFA (2014), complementadas
por atividades levantadas nos portais institucionais das universidades participantes do
estudo (Seção 7.3).
Por último, serão expostas as informações acerca do estudo de caso realizado
junto à AGINT – UTFPR (Seção 7.4).

7.1 CARACTERIZAÇÃO DOS NITS

1) Nome da instituição a qual o NIT pertence

Das 43 instituições que efetivamente faziam parte do estudo, obteve-se
retorno de 31 delas. O gráfico 19 apresenta a distribuição de respondentes por região,
sendo possível constatar que a região que teve uma maior participação na pesquisa
foi a Sul, com aproximadamente 90% de instituições participantes.
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Gráfico 19 - Instituições/respondentes por região

30

25

25
18

20

16
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10
5
0
Sudeste

Sul
Instituições

Respondentes

Região
Instituições
Respondentes
% Respondentes
Sudeste
25
15
60,0
Sul
18
16
89,0
Total
43
31
Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).
Gráfico 20 - Quantidade de NITs/Quantidade de respondentes

14

13

12
10

9

8

8
5

6

8

6

6

4

4

4
1

2

6

1

2

1

0
Minas
Gerais

Rio de
Janeiro

Espírito
Santo

Quantidade de NITs

São Paulo

Paraná

Santa
Catarina

Rio Grande
do Sul

Quantidade de respondentes

Quantidade
Quantidade de
%
de NITs
respondentes
Respondentes
Minas Gerais
13
9
69,2
Rio de Janeiro
5
4
80,0
Espírito Santo
1
1
100
São Paulo
6
1
16,7
Paraná
8
8
100
Santa Catarina
4
2
50,0
Rio Grande do Sul
6
6
100
Total
43
31
Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).
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Desagregando as instituições por estado (Gráfico 20), verifica-se participação
integral em três deles: Espírito Santo; Paraná e Rio Grande do Sul. O nível mais
reduzido de participação obtido foi em relação ao estado de São Paulo, com 16,7%.

2) Ano de criação do NIT
Gráfico 21 - Quantidade de NITs por ano de criação
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2
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1
0
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Ano de criação do NIT
Quantidade de NITs
% NIT/ano
1992
1
3,3̅
1995
1
3,3̅
1998
1
3,3̅
1999
1
3,3̅
2000
2
6,7̅
2004
1
3,3̅
2005
3
10,0
2006
2
6,7̅
2007
6
20,0
2008
7
23,3̅
2009
1
3,3̅
2012
2
6,7̅
2014
1
3,3̅
2017
1
3,3̅
Total
30
100
Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

Observando o Gráfico 21, é possível verificar em relação ao ano de criação
dos NITs, um maior volume há cerca de 10 anos: 46,6% do total concentra-se entre
os anos 2007-2009 (14 NITs). Isso deve-se à obrigatoriedade a todas as ICTs de

111

constituírem NITs, estabelecida por meio da Lei de Inovação (de 2004), o que fez com
que as universidades se organizassem visando atender a tal legislação. Há que se
considerar que foi necessário um certo tempo hábil para que houvesse a estruturação
dos NITs, envolvendo a organização de espaço físico, equipamentos e quadro de
pessoal.
Até o ano de 2004 (inclusive), 7 NITs já operavam (23,2% do total). O mais
longevo data de 1992, sendo os demais seis correspondendo aos anos de criação de:
1995, 1998, 1999, 2000 (2 NITs) e 2004. Os mais recentes (de 2012 em diante),
somam 4 NITs (13,3%).

3) Dos profissionais que compõem o quadro de pessoal do NIT, quantos são?
Gráfico 22 - Média de quadro de pessoal dos NITs
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Estagiários
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Outros

Vínculo
Total
Média
Funcionários
156
5
Voluntários
18
1
Estagiários
31
2
Bolsistas
101
4
Outros
35
2
Respondentes
30
Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

Ao observar o Gráfico 22, em relação ao quadro de pessoal dos NITs
respondentes da pesquisa, verifica-se que o maior volume é composto por
funcionários, entretanto, seguido de perto pela quantidade expressiva de bolsistas. De
acordo com estudo publicado por Torkomian (2009), em relação ao quadro de pessoal
de um NIT, o que se verifica é que a maior parte deles possui uma equipe com menos
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de 10 colaboradores, sendo que em muitos há um volume expressivo de estagiários
trabalhando, o que acaba acarretando problemas de descontinuidade e de
necessidade contínua de treinamento e capacitação.
Transcorridos cerca de 10 anos desde o supracitado estudo, verifica-se que a
afirmação a respeito da quantidade de colaboradores permanece similar, bem como
pode-se presumir que as consequências decorrentes do trabalho de estagiários
possam ocorrer atualmente em relação ao grande volume de bolsistas trabalhando
nos NITs.

4) Qual a quantidade de pedidos de proteção à propriedade intelectual efetuados
até o presente momento?
Gráfico 23 - Média de pedidos de proteção à propriedade intelectual nos NITs
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Modalidade
Total
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Invenção
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133
Modelo de utilidade
248
8
Cultivar
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4
Desenho industrial
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7
Programa de computador
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36
Topografia de circuito integrado
3
0
Marca
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19
Indicação geográfica
0
0
Direito autoral
38
1
Respondentes
30
Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).
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No Gráfico 23, há que se dar destaque à quantidade de invenções informadas
pelos 30 NITs respondentes, totalizando 3.987. Similarmente, há uma década, o
estudo de Torkomian (2009) já demonstrava uma tendência crescente na quantidade
de pedidos de patente de invenção.
Pode-se verificar ainda que outra propriedade intelectual que vêm
demonstrando grande potencial é o programa de computador (1.070), com
crescimento também verificado no Gráfico 14 (INPI, 2018a).
5) Qual o número de patentes/registros concedidos até o presente momento?
Gráfico 24 - Média de patentes/registros concedidos aos NITs
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

Novamente constata-se que o programa de computador vem ganhando
grande destaque dentre as tecnologias protegidas pela propriedade intelectual
(Gráfico 24). Dos 30 NITs respondentes, somou-se um total de 895 registros dessa

114

modalidade, número bastante superior às concessões de patentes de invenção (329)
e registros de marcas (277), as duas modalidades subsequentes em volume de
proteção à propriedade intelectual.
É possível verificar uma grande discrepância entre a quantidade de pedidos
de PI (6.252) e de PI concedidos (1.787), especialmente em relação às modalidades
invenção (3.987 / 329) e modelo de utilidade (248 / 32), provavelmente sendo reflexo
do excesso de burocracia administrativa por parte do INPI (citado anteriormente por
Lamana e Kovaleski, 2010) e do backlog (estoque de pedidos de patentes pendentes
de exame pelo INPI).

6) Em relação às formas de proteção à propriedade intelectual elencadas,
quantas foram licenciadas?
Gráfico 25 - Média de licenciamentos de propriedade intelectual nos NITs
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).
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Diferentemente dos resultados anteriores em relação à proteção à
propriedade intelectual, no caso dos licenciamentos, são os cultivares que se
destacam com o maior volume, à frente inclusive das invenções (Gráfico 25). De
acordo com Pereira (2014), uma nova cultivar “constitui valioso instrumento propulsor
do desenvolvimento sustentável, merecendo ser observada como um mecanismo
estratégico de inserção das regiões produtivas, voltadas ao setor agrícola,
proporcionando benefícios diretos e indiretos para toda a sociedade”. Uma possível
explicação para o resultado expressivo das cultivares, pode ser o incentivo dado à
proteção das tecnologias voltadas ao meio ambiente, como é o caso do Programa
Patentes Verdes18 do INPI.
Interessante ainda ressaltar que foi licenciado um volume maior de cultivares
(100) do que a quantidade de registros concedidos a essa modalidade de PI (89). Isso
ocorre, pois, para que haja o licenciamento de uma tecnologia, basta que tenha sido
solicitado o pedido de registro da mesma, sem haver, entretanto, a necessidade de
que o registro tenha sido concedido. Nesse caso, o titular possui a expectativa de
direito em relação à tecnologia protegida, podendo, portanto, licenciá-la se assim o
desejar (POJO; ZAWISLAK, 2015).
Entretanto, em relação ao volume de licenciamentos em geral, a realidade não
é muito divergente da constatada há 10 anos por Torkomian (2009), em que a maior
parcela dos NITs ainda não havia licenciado tecnologia. Para contornar essa
dificuldade, uma das possibilidades é que o NIT possa contar com uma equipe que
tenha alguns anos de experiência na indústria, em áreas como marketing técnico ou
desenvolvimento de negócios. Dessa forma, torna-se possível entender a posição da
indústria nas negociações, favorecendo a utilização de abordagens criativas em
respeito a tais pontos de vista (CAPART; SANDELIN, 2004).
Bastante pertinente a observação constante no Relatório anual da Pesquisa
FORTEC de Inovação – Ano Base 2017 (FORTEC, 2018, p. 35), a respeito da
diferença de complexidade entre acordos de licenciamento e os pedidos de PI:
A celebração de acordos de licenciamento é um processo mais complexo do
que o de pedidos de proteção de propriedade intelectual, que depende de
fatores idiossincráticos, tais como a natureza da tecnologia em questão, o
seu estágio de desenvolvimento, e o conjunto de habilidades do time
18

O Programa de Patentes Verdes do INPI, iniciou com um projeto piloto em 2012, encerrando sua
terceira fase em abril de 2016. A partir de dezembro de 2016, o INPI iniciou a oferta de exame prioritário
de pedidos de patente vinculados a tecnologias verdes como serviço, amparado pela Resolução nº
175, de 05 de novembro de 2016 (INPI, 2019).
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envolvido no processo de transferência de tecnologia. Desse modo, é normal
que os NIT brasileiros, por serem relativamente jovens, estejam mais focados
em atividades de proteção de PI do que em atividades de transferência de
tecnologia.

Ainda sob a ótica de Santos (2009), citando estudo realizado por Waissbluth
e Solleiro (1989) no contexto latino-americano, o sucesso de um NIT está mais
relacionado aos produtos e processos que atingem o objetivo de beneficiar a
sociedade do que em relação ao volume de contratos firmados.

7) Qual o custo anual de manutenção da propriedade intelectual?
Gráfico 26 - Custo anual de manutenção da propriedade intelectual/NITs
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

Analisando-se o Gráfico 26, constata-se que o maior volume de NITs
respondentes do questionário encontra-se na faixa mais reduzida de custo anual de
manutenção da propriedade intelectual – até R$10.000,00 (36,8%). Em seguida,
mesma quantidade de respondentes declarou um custo médio anual de R$20.000,00
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a R$30.000,00 e um custo superior a R$40.000,00 (23,3% dos respondentes),
enquanto 13,3% dos NITs declarou um custo de R$10.000,00 a R$20.000,00 e
apenas um dos NITs (3,3%), afirmou possuir custo de R$30.000,00 a R$40.000,00,
demonstrando uma grande variação entre os perfis dos NITs respondentes.
Segundo estudo realizado por Bortolini et al. (2014) junto a 63 NITs, mais da
metade informou possuir um orçamento anual inferior a R$20.000,00 e 75% dos
respondentes declarou que o orçamento é insuficiente para a realização das
atividades obrigatórias do NIT.
Diante de tais informações é possível supor que os NITs pesquisados possam
ter dificuldades em proporcionar capacitação adequada e suficiente aos membros da
equipe, bem como em relação à organização de eventos, palestras e cursos,
considerando ser iniciativas que implicam em custos e impactam o orçamento dos
NITs. Contudo, tais atividades devem ser fortemente incentivadas, uma vez que “a
experiência recente na maioria das universidades do país mostra que a organização
de seminários e atividades de capacitação em temas relacionados com a propriedade
intelectual e transferência de tecnologia se converteram em um importante meio de
sensibilização” à comunidade interna (SANTOS, 2009, p. 94).
Em relação às questões que fazem parte da caracterização do instrumento de
coleta de dados – questionário (idade, equipe e custo do NIT, e resultados de PI:
pedidos, concedidos, licenciados), serão apresentadas na sequência as análises de
correlação entre os dados levantados:
➢

Correlação entre a questão 2 (idade do NIT) e as questões 4

(pedidos de PI), 5 (pedidos de PI concedidos) e 6 (pedidos de PI licenciados): A
correlação entre a idade do NIT e os pedidos é considerada fraca (0,38), indicando
que um NIT com idade maior, não necessariamente possui um maior volume de
pedidos de patentes. Já a correlação entre a idade do NIT e os pedidos concedidos
pode ser considerada moderada (0,45), demonstrando que possivelmente a
experiência possa impactar mais a concessão de pedidos do que os pedidos, per se.
Da mesma forma, a correlação entre a idade do NIT e os pedidos licenciados pode
ser considerada moderada (0,53), indicando que o conhecimento adquirido com a
prática possa ter uma maior influência sobre os pedidos licenciados do que sobre os
pedidos, por si só.
Corroborando as assertivas anteriores, Lotufo (2009, p. 57), afirma que um
contrato de licenciamento é um acordo de longo prazo, com várias etapas de
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elaboração e que representa risco considerável, exigindo forte proteção em relação à
legislação, a fim de que seja exitoso, além de experiência, sendo que “talvez este seja
um dos motivos que um dos principais indicadores de sucesso de um NIT está
associado aos seus anos de existência”.
Ademais, a idade de um NIT é uma variável que impacta diretamente na
produtividade, uma vez que a formação de um portfólio de patentes para
licenciamento demanda tempo. Entretanto, mais importante do que o tempo de
existência é a aprendizagem cumulativa proveniente da experiência adquirida, e,
nesse sentido, a manutenção de uma equipe “é importante para gerar uma memória
institucional” (SANTOS, 2009, p. 103).
➢

Correlação entre a questão 3 (equipe do NIT) e as questões 4

(pedidos de PI), 5 (pedidos concedidos) e 6 (pedidos licenciados): A correlação
entre a equipe do NIT (quantidade de funcionários, voluntários, estagiários, bolsistas
e outros) e os pedidos é considerada fraca (0,26), indicando que um NIT com equipe
maior, não necessariamente possui um maior volume de pedidos de patentes. Da
mesma forma, a correlação entre a equipe do NIT e os pedidos concedidos é fraca
(0,32), evidenciando que o tamanho da equipe do NIT possui pouco impacto em
relação à concessão de pedidos. Por outro lado, a correlação entre a equipe do NIT e
os pedidos licenciados é considerada bem fraca (0,15), demonstrando que o tamanho
do NIT (em termos de quadro de pessoal), não apresenta relevante impacto no
licenciamento dos bens imateriais sob sua proteção.
➢

Correlação entre a questão 7 (custos do NIT) e as questões 4

(pedidos de PI), 5 (pedidos concedidos) e 6 (pedidos licenciados): A correlação
entre o custo e os pedidos é considerada forte (0,88), demonstrando que um maior
número de depósitos impacta diretamente no custo para realizar os mesmos.
Consequentemente, a correlação entre o custo de manutenção do NIT e os pedidos
concedidos também apresenta uma correlação forte (0,80), atestando um fluxo de
propriedade intelectual dentro do NIT: maior volume de depósitos de PI, geram maior
quantidade de pedidos concedidos e, por conseguinte, correspondem a um maior
custo ao NIT. Em contrapartida, a correlação entre o custo de manutenção do NIT e
os pedidos licenciados é considerada fraca (0,37), sugerindo que nem sempre um
maior custo do NIT, decorrente do maior volume de propriedade intelectual significa
maior quantidade de licenciamento, podendo esta decorrer de outros fatores, como
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qualidade do ativo intangível protegido, bem como possivelmente uma maior
habilidade de negociação por parte do gestor do NIT e sua equipe.

14) O NIT de sua instituição já obteve benefícios econômicos, na forma de
royalties, pelo licenciamento de propriedade intelectual?
Gráfico 27 - Obtenção de benefícios econômicos na forma de royalties, pelo licenciamento de
propriedade intelectual
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

A maior parcela dos NITs pesquisados (40,0%), respondeu negativamente ao
questionamento a respeito da obtenção de benefícios econômicos na forma de
royalties pelo licenciamento de propriedade intelectual (Gráfico 27). Do total de
respondentes, 36,7% informou que pouco ou razoavelmente se aplica a obtenção de
benefícios econômicos na forma de royalties pelo licenciamento de propriedade
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intelectual. Por outro lado, 23,3% declararam que em seus NITs aplica-se bastante ou
totalmente.
De acordo com a IFAC e o CIPFA (2014), as instituições do setor público
devem assegurar que o interesse público esteja presente em todos os momentos.
Para tanto, a Administração Pública deve buscar benefícios econômicos de forma
sustentável, ou seja, dentro de seus limites de recursos. Nesse sentido, cabe ponderar
que tão somente realizar um grande volume de depósitos de patentes (gerando custos
elevados à instituição), sem o respectivo licenciamento de tais bens intangíveis, não
seja sustentável a longo prazo.
De acordo com Etzkowitz; Jnr; Gulbrandsen (2000), a inserção de recursos de
transferência de tecnologia no cenário acadêmico pode acelerar a criação de novos
programas de pesquisa básica, disponibilizando recursos para tal. “De fato, é na
pesquisa fundamental que residem as fontes de inovação mais estruturantes para
uma sociedade” (COZZI et al., 2008, p. 21). A transferência de tecnologia exerce,
portanto, fundamental papel na disponibilização de recursos advindos da pesquisa
aplicada à pesquisa básica.
➢

Correlação entre a questão 6 (pedidos licenciados) e a questão 14

(percepção acerca da obtenção de benefícios econômicos, na forma de
royalties, pelo licenciamento de propriedade intelectual): A correlação entre o
volume de pedidos licenciados e a percepção acerca dos benefícios econômicos
decorrentes de tal licenciamento pode ser considerada moderada (0,40),
demonstrando que não há um parâmetro rígido considerado como ideal, mas sim, uma
percepção variável por parte de cada gestor.

19) Há utilização de serviços de empresa terceirizada em atividades de busca de
anterioridade e redação de patentes?

Um elemento a ser considerado na gestão de NITs, é que algumas atividades
ligadas ao patenteamento efetuado pelas universidades, tanto podem ser realizadas
na própria instituição, como podem ser terceirizadas, dependendo da estrutura do NIT
e da política da universidade. No caso da redação de patentes, muitas vezes há a
contratação de escritórios de propriedade intelectual para realizar tal tarefa
(GARNICA; TORKOMIAN, 2009). Outra atividade que pode vir a ser terceirizada é a
de busca de anterioridade, a qual, de acordo com Quintella et al. (2011), possibilita
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avaliar se uma tecnologia já foi desenvolvida anteriormente, se já foi apropriada e até
mesmo se já está em uso.
Gráfico 28 - Utilização de serviços de empresa terceirizada em atividades de busca de anterioridade e
redação de patentes
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Dentre as instituições elencadas para estudo, 56,7% dos respondentes
afirmaram não utilizar serviços de empresa terceirizada em atividades de busca de
anterioridade e redação de patentes, 16,7% disseram utilizar pouco e 26,6%
informaram que utilizam esses serviços (Gráfico 28). Por outro lado, o Relatório anual
da Pesquisa FORTEC de Inovação – Ano Base 2017 (FORTEC, 2018, p. 22), destaca
que “a terceirização de atividades em NIT no Brasil não somente é comum, como é
realizada por mais da metade dos NIT que realizam gestão de PI”, sendo que foi
observada uma maior taxa de licenciamento entre as ICTs que terceirizam atividades
de gestão de PI 19. As possíveis explicações para tal fato são, de acordo com o próprio
19

Ressalta-se que a Pesquisa FORTEC (FORTEC, 2018), além das atividades pesquisadas no
presente estudo (busca de anterioridade e redação de patentes), inclui atividades de depósito e
acompanhamento de patentes no exterior, com ou sem PCT (Patent Cooperation Treaty); depósito e
acompanhamento de patentes no Brasil e assessoria jurídica para representação em eventuais ações
judiciais.
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relatório FORTEC (2018), que NITs com contratos de licenciamento vigentes possuam
mais recursos para aplicação em terceirização de serviços, bem como pelo fato de
que, ao terceirizarem serviços de gestão de PI, os membros da equipe do NIT
possuam mais tempo disponível para se concentrar em atividades de transferência de
tecnologia.
➢

Correlação entre a questão 6 (pedidos licenciados) e a questão 19

(utilização de serviços de empresas terceirizadas): Diferentemente da Pesquisa
FORTEC de Inovação supramencionada, neste estudo foi encontrada uma baixa
correlação (0,27), significando que a quantidade de PI licenciada pelos NITs não pode
ser explicada pela terceirização de atividades, ou ainda, nem sempre uma maior taxa
de licenciamento está associada à terceirização de atividades de gestão de PI.
➢

Correlação entre a questão 7 (custos do NIT) e a questão 19 (utilização de

serviços de empresas terceirizadas): A correlação entre o custo anual de
manutenção da PI e a utilização de serviços de empresas terceirizadas do presente
estudo, apresentou resultado considerado moderado (0,59), indicando que
possivelmente os recursos disponíveis tenham impacto significativo na decisão de
terceirizar ou não os serviços de gestão de PI nos NITs.
Consoante a IFAC e o CIPFA (2014), deve-se levar em consideração
questões como conhecimento e custo, fazendo com que muitas vezes seja necessária
a realização de serviços por empresa terceirizada.

20) Qual foi o total de participações em capacitações/eventos dos membros do
NIT de sua instituição, no ano de 2017?

Do total de respondentes, 63,3% afirmaram que o total de participações em
capacitações/eventos dos membros do NIT, no ano de 2017, foi de no máximo 6,
enquanto que 36,7% declararam que os membros do NIT participaram de mais de 7
eventos/capacitações. Destaque ao fato de que a opção “não houve participação”, não
foi apontada no questionário (Gráfico 29). Deve-se considerar que a quantidade total
de participações pode estar ligada ao volume de funcionários de cada NIT, bem como
à percepção de seus líderes quanto à importância da capacitação.
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Gráfico 29 - Total de participações em capacitações/eventos dos membros do NIT, no ano de 2017
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De acordo com a IFAC e o CIPFA (2014), os membros da equipe devem tanto
receber treinamento apropriado no ínicio de suas funções, quanto receber capacitação
contínua com o intuito de estimular suas habilidades e reciclar seus conhecimentos.
Além disso, a participação em eventos é essencial para a disseminação da cultura de
propriedade intelectual, sendo também importante para estimular e ampliar as redes
de contatos, além de favorecer a comunicação das atividades realizadas pelo NIT e
fortalecer a imagem da instituição (TOLEDO, 2009).
➢

Correlação entre a questão 7 (custos do NIT) e a questão 20 (total de

participações em capacitações/eventos dos membros do NIT): Detectou-se uma
correlação bem fraca (0,15), significando que os custos do NIT não podem ser
explicados pelo volume de participações em capacitações/eventos de seus membros,
ou seja, é possível inferir que as participações em capacitações e eventos não gerem
custos consideráveis ao NIT, mais um motivo que favorece tal investimento.
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27) Quais as metodologias de valoração de tecnologia utilizadas?

De acordo com a WIPO (2012), a avaliação da propriedade intelectual é uma
estimativa de um valor de ativo intangível, não representando, portanto, um formato
perfeito. É comumente qualitativo e quantitativo, e possivelmente subjetivo, sendo que
dois avaliadores podem apresentar valores diferentes para dados semelhantes.
Entretanto, mesmo que haja uma diferença razoável na projeção do valor, é uma
vantagem poder demonstrar o raciocínio por meio de uma metodologia de valoração
de tecnologia.
Pela análise da Figura 12 a seguir, é possível perceber que a valoração das
patentes é essencial quando se almeja uma possibilidade maior de sucesso no
processo de transferência de tecnologia.
Figura 12 - A importância da valoração das patentes

Fonte: EPO apud ARMÁRIO (2010).

Importante destacar que de acordo com Ferreira; Ghesti; Braga (2017), há
ausência de uma metodologia de valoração de tecnologias na Universidade de
Brasília (UnB), problema apontado também por Dias e Porto (2013) em relação à
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e por Garnica e Torkomian (2009) em
referência à Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade Estadual
Paulista Júlio de Mesquita Filho (Unesp) e Universidade de São Paulo (USP). Ainda
de acordo com Tukoff-Guimarães et al. (2014), essa é uma das atividades mais
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complexas de se realizar em relação à gestão de tecnologias nas ICTs, ressaltando
que são ainda muito incipientes os estudos nesse sentido.
Em pesquisa realizada junto aos NITs de universidades públicas do Estado
do Paraná, Silva et al. (2015, p. 668), destacam que um dos desafios encontrados nas
instituições analisadas é a valoração de tecnologia, que os autores denominam como
sendo “a mensuração econômica dos inputs (nestes casos capital financeiro e
intelectual aplicados) em pesquisa e desenvolvimento”. Afirmam ainda a necessidade
de encontrar mecanismos corretos de valoração de tecnologia, com o objetivo de não
obstaculizar as fases de negociação e comercialização.
Embora existam métodos tradicionais de valoração de tecnologia, muitas
vezes eles apresentam limitações em ocasiões de licenciamentos fundamentados em
royalties sobre a receita líquida. A fim de investigar alguns métodos que expressam
valores em percentagens da receita, foram objeto de questões apresentadas aos
respondentes dos NITs: padrões industriais; análise do valor do projeto e dos aportes
e regra de 25% sobre os lucros (SANTOS, 2016), além da possibilidade de utilização
de softwares para valoração.
Gráfico 30 - Metodologia de valoração de tecnologias utilizada: padrões industriais
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).
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Do total de respondentes, 59,2% afirmaram que a metodologia de padrões
industriais, para valoração de tecnologias não se aplica ou pouco se aplica em seus
respectivos NITs. Já para 40,8% dos NITs ela é uma ferramenta razoavelmente e
bastante aplicada. Nenhum dos NITs informou aplicá-la totalmente (Gráfico 30).
A metodologia de padrões industriais consiste na verificação de taxas de
royalties padrão desenvolvidas pelas indústrias ao longo dos anos com base no que
poderia ser denominado "regras práticas". De acordo com a WIPO (2012) é
considerada uma metodologia inadequada para patentes e outras proteções à
propriedade intelectual, uma vez que essas não são commodities e, portanto, não
podem ser valorizadas com precisão a uma taxa definida.
De acordo com Santos (2016), esse método apesar da simplicidade e
facilidade de entendimento, requer que seja realizado um levantamento de
informações, sendo mais complicado em relação às tecnologias de processo e em
situações em que o produto associe diversas patentes.
Gráfico 31 - Metodologia de valoração de tecnologias utilizada: análise do valor do projeto e dos
aportes
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

127

Do total de respondentes, 42,3% informaram que a metodologia de análise do
valor do projeto e dos aportes, para valoração de tecnologias não se aplica ou pouco
se aplica em seus respectivos NITs. Para 57,7% dos NITs ela é uma metodologia
utilizada razoavelmente ou bastante. Nenhum dos NITs informou utilizar totalmente tal
metodologia (Gráfico 31).
A metodologia de análise do valor do projeto e dos aportes considera além
dos benefícios previstos pelo projeto, a participação das partes no projeto de P&D
para calcular o valor justo de royalties a ser pago. É uma abordagem interessante nos
casos em que há acordo de pesquisa conjunto, entretanto, apresenta a necessidade
de levantar informações de forma conjunta, bem como exige um grande esforço de
análise (SANTOS, 2016).
Gráfico 32 - Metodologia de valoração de tecnologias utilizada: regra de 25% sobre os lucros
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A regra de 25% sobre os lucros demonstrou ser pouco ou nada utilizada pelos
respondentes (92,6%). Apenas 2 NITs (7,4%) afirmaram utilizar razoavelmente esta
técnica de valoração de tecnologia. Nenhum dos respondentes afirmou aplicá-la
bastante ou totalmente em seus respectivos NITs (Gráfico 32).
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Entretanto, de acordo com Razgaitis (2009), essa é a regra mais utilizada para
avaliação de licenciamento. Ainda com base no autor, depreende-se que essa regra
compensa a empresa licenciada em três vezes por cada unidade que recebe como
fruto da utilização da invenção. De acordo com a regra, o valor da tecnologia é dividido
em quatro partes: 1) criação da invenção; 2) preparo da invenção com vistas à
reprodução industrial; 3) produção da invenção per se ou inserida num produto ou
sistema maior e 4) venda da invenção per se ou inserida num produto ou sistema
maior. Dessa forma, cada uma das partes corresponde a um quarto do valor da
invenção (25%) (ROCHA, 2009).
Sob outro prisma, a regra de 25% pode ser compreendida pelo valor da
tecnologia equivalendo a 25% do lucro líquido, antes dos impostos, calculado sobre
as vendas. É a forma de se encontrar uma base "justa" de partilha de benefícios entre
o licenciante e o licenciado (SOLLEIRO, 2018).
Embora se denomine regra de 25%, podem ser admitidos outros valores. No
caso, a licenciante, como desenvolvedora da tecnologia, considera como um acordo
justo obter entre 25% e 33% do lucro do licenciado (não da receita) (WIPO, 2012).
Gráfico 33 - Metodologia de valoração de tecnologias utilizada: softwares
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).
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Dentre os respondentes da pesquisa, 63,0% informaram não utilizar softwares
próprios para a realização de valoração de tecnologias. Outros 37,0% afirmaram que
a utilização de softwares pouco ou razoavelmente se aplica nos respectivos NITs.
Nenhum NIT utiliza bastante ou totalmente esse mecanismo para valoração de
tecnologia (Gráfico 33).
Não obstante, há ferramentas disponíveis no mercado para realizar a
valoração da tecnologia. Uma delas é o Ipscore® 2.0, uma iniciativa do Gabinete
Dinamarquês de Marcas e Patentes (NIELSEN, 2004), que inclusive é disponibilizado
gratuitamente para download pelo European Patent Office (EPO, 2019). Há ainda
alguns sites específicos em que é possível realizar a valoração de tecnologia.20
Muito embora tenha sido disponibilizado um campo para que os respondentes
pudessem informar outras metodologias utilizadas para realizar a valoração de seus
bens intangíveis, apenas um NIT declarou empregar uma metodologia diversa das
apresentadas: “valoração por meio de análise de fluxos de caixa projetados”. Por outro
lado, das metologias propostas pelo questionário (padrões industriais; análise do valor
do projeto e dos aportes; regra de 25% sobre os lucros e utilização de softwares),
somente as de padrões industriais e de análise do valor do projeto e dos aportes
apresentaram resposta ao item “aplica-se bastante” (6 NITs cada uma) e nenhum dos
NITs respondeu a quaisquer das opções com a alternativa “aplica-se totalmente”.
Das informações supramencionadas, depreende-se que há ainda uma
dificuldade muito expressiva no emprego da valoração de tecnologia, corroborando as
informações apresentadas no início da análise desta questão - de que muitas das
instituições de referência do país não utilizam essa ferramenta e que essa é uma das
atividades mais complexas de se empreender no tocante à gestão de tecnologias nas
ICTs (TUKOFF-GUIMARÃES et al., 2014).

7.2 PROPRIEDADE INTELECTUAL E GOVERNANÇA PÚBLICA

Nesta seção, as questões serão separadas por blocos (correspondentes a
cada uma das sete práticas de governança preconizadas pela IFAC e pelo CIPFA,
2014). Para cada questão do questionário, será organizada a distribuição de
frequências, relacionando os resultados obtidos tanto com relação às práticas de
20

Com relação ao estabelecimento de valor de royalties, há algum sites com informações disponíveis:
www.royalstat.com; www.ipresearch.com e www.aspenpublishers.com (SOLLEIRO, 2018).
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governança definidas pela IFAC e pelo CIPFA (2014), quanto no que se refere às
informações disponíveis na bibliografia sobre o assunto.

A) COMPORTAR-SE COM INTEGRIDADE, DEMONSTRANDO FORTE
COMPROMISSO COM OS VALORES ÉTICOS E RESPEITANDO O ESTADO DE
DIREITO
8) Qual (quais) dos meios listados a seguir é (são) utilizado(s) pela equipe do
NIT de sua instituição, em casos de violação de política, regra ou regulamento
interno?
Gráfico 34 - Meios utilizados pela equipe do NIT em casos de violação de política, regra ou
regulamento interno
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

Interessante constatar que metade das respostas dadas à questão a respeito
dos meios utilizados pelos NITs, em casos de violação de política, regra ou
regulamento interno, apontou como resultado: “diretamente ao gestor do NIT”,
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sugerindo que há nessas instituições, um canal de comunicação livre e de fácil acesso
junto aos responsáveis pelos NITs (Gráfico 34). Entretanto, há que se ter cuidado ao
fazer tal inferência, considerando que foram os próprios gestores que responderam
ao questionário, o que pode ter influenciado na percepção.
O meio utilizado – ouvidoria, foi apontado por 13,6% dos respondentes,
seguido pela Comissão de Ética com 9,1%, mesma percentagem apontada pelos
respondentes que afirmaram não utilizar meio algum. O meio portal institucional
(intranet), foi apontado por somente um dos NITs (2,2%).
Dentre as respostas dadas à opção outros (16,0% do total), constam:
“Processo Administrativo Disciplinar (PAD)”; “Conselho Técnico e Conselho de
Administração”; “Conselho Superior e Técnico do NIT”; “Comissão de Inquérito
Administrativo” e “Sindicância”, o que demonstra grande variedade de canais
existentes. Ainda em relação à opção outros, dois respondentes informaram não ter
havido caso de violação em seus respectivos NITs.
Vale lembrar que a IFAC e o CIPFA (2014), julgam importante haver canais
de feedback eficientes para que os membros da equipe possam denunciar um
comportamento não ético.

9) O Sr(a) acredita que o quadro de pessoal do NIT comporta-se com integridade,
respeitando a missão, visão e valores tanto da instituição, quanto do próprio
NIT?

A maior parcela de respostas (76,7%), apontou que nos respectivos NITs de
suas instituições, o quadro de pessoal comporta-se com integridade, respeitando a
missão, visão e valores tanto da instituição, quanto do próprio NIT (Gráfico 35). Para
20,0% dos respondentes, em seus respectivos NITs é considerado como pouco ou
razoavelmente aplicado.
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Gráfico 35 - Comportamento com integridade do quadro de pessoal do NIT
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

Entretanto, há que se dar destaque ao fato de que um respondente afirmou
que no NIT de sua instituição, isso não se aplica de modo algum. Considerando que
a integridade é um dos princípios da governança pública, não a possuir dentre os
integrantes da equipe pode vir a comprometer toda a estrutura.
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B) GARANTIR ABERTURA E ENVOLVIMENTO ABRANGENTE DAS PARTES
INTERESSADAS
10) No NIT de sua instituição, as opiniões das partes interessadas (stakeholders)
podem ser expressas por quais dos meios listados a seguir?
Gráfico 36 - Meios utilizados para os stakeholders expressarem suas opiniões
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

Destaca-se novamente nesta questão, o mesmo canal de comunicação livre
e de fácil acesso junto aos responsáveis pelos NITs demonstrado na questão 8,
representando aqui 26,5% das respostas dadas à questão (Gráfico 36). Dentre outros
meios mais utilizados estão: e-mail (23,5%); feedback direto em reunião (20,6%) e
portal institucional (10,8%). Em menor proporção, os NITs declararam utilizar:
avaliação do setor (6,9%); redes sociais (5,9%) e pesquisa de opinião (3,9%).
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Há que se destacar que dois dos NITs respondentes informaram que nenhum
meio é utilizado (1,9%). Esse é um dado que chama a atenção, considerando que
segundo a IFAC e o CIPFA (2014), há a necessidade de que haja métodos de
comunicação e consulta equilibrados e justos, permitindo que as partes interessadas
expressem seus pontos de vista livremente. Pressupõe-se ainda, de acordo com o
TCU (2014, p. 65), “que o público alvo utilize de fato o(s) canal(is) de comunicação ou
reconheça a sua disponibilidade e adequação”.

11) De que forma os novos membros do corpo docente recebem informações
em relação à proteção à propriedade intelectual dentro da universidade?
Gráfico 37 - Forma como os novos membros do corpo docente recebem informações em relação à
proteção à propriedade intelectual dentro da universidade
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).
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Nesta questão evidencia-se, novamente, a importância da atuação e acesso
direto com o NIT, considerando que 25,0% dos respondentes afirmaram que os novos
membros do corpo docente recebem informações em relação à proteção à
propriedade intelectual, dentro da universidade, por meio de contato direto com
membros da equipe do NIT (Gráfico 37). Nesse sentido, ressalta-se a importância da
atuação de uma equipe de profissionais qualificados do NIT no relacionamento com
pesquisadores (FONTANELA, 2017).
Percentual próximo (26,1%), utiliza como meio o site institucional. Dentre
outros meios utilizados, constam: por meio de reuniões/eventos organizados pelo NIT
(21,7%); regulamento de propriedade intelectual da instituição (14,1%) e por meio de
membros hierarquicamente superiores (4,4%).
Do total de respondentes, seis (6,5%) declararam utilizar outros meios em
suas instituições, sendo eles: “eventos e visitas técnicas que fazemos a
departamentos, sobretudo, aqueles que mais têm produção em PI e TT”;
“apresentação realizada pelo NIT”; “reuniões periódicas com cada segmento”; “redes
sociais, Jornais de Centro, Quinzenário eletrônico e Rádio (da instituição)”; “site do
NIT” e “via e-mail”.
Dentre os NITs, dois (2,2%) afirmaram que os novos membros do corpo
docente não recebem informações em relação à proteção à propriedade intelectual
dentro da universidade.
Como já dito anteriormente, uma das principais funções de um NIT é realizar
a intermediação entre pesquisadores, empresas e gestores de universidades
(WECKOWSKA, 2015). Para que isso ocorra, é essencial que os novos membros do
corpo docente sejam sensibilizados quanto à importância da propriedade intelectual
dentro das universidades, desde o início de sua carreira acadêmica.
Outro aspecto a ser considerado é em relação às informações que os novos
membros do corpo docente recebem (ou não) a respeito de como se envolver na
transferência de tecnologia dentro da universidade, pois essa é uma situação que gera
descontentamento por parte de pesquisadores (SIEGEL; WALDMAN; LINK, 2003).
Considerando que o envolvimento abrangente das partes interessadas é uma das
práticas de governança elencadas pela IFAC e CIPFA (2014), há que se ter foco na
inserção dos novos docentes junto ao NIT das universidades.
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12) Há proximidade entre os membros do NIT e os pesquisadores (clientes
internos) da instituição?
Gráfico 38 - Proximidade entre os membros do NIT e os pesquisadores (clientes internos) da
instituição
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

De acordo com as respostas, verificou-se que da totalidade de NITs
pesquisados, nenhum deles informou ausência total de proximidade entre os
membros do NIT e os pesquisadores da instituição. Entretanto, mais da metade dos
NITS (53,3%), alegou que há pouca ou razoável proximidade, o que demonstra que
esse é ainda um ponto a ser desenvolvido. Por outro lado, 46,7% dos respondentes
declararam que se aplica bastante ou totalmente a proximidade entre os membros do
NIT e os pesquisadores (clientes internos) da instituição, em seus respectivos NITs
(Gráfico 38).
De acordo com a IFAC e o CIPFA (2014), considerando o objetivo primordial
do setor público, que é agir de acordo com o interesse público a todo momento, o
envolvimento das partes interessadas de forma efetiva é fundamental. Conforme
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apregoam as instituições, é absolutamente necessário que as partes interessadas
(stakeholders), recebam informação de forma adequada.
Dessa forma, é necessário que o profissional que atua no NIT seja capaz de
se comunicar de forma eficiente e que consiga harmonizar expectativas tanto do
cliente externo (empresário, gerente de P&D da empresa), quanto do cliente interno
(pesquisador). Conforme Lotufo (2009, p. 58), “é o pesquisador o elo mais importante
para o NIT, pois sem resultados de pesquisa e tecnologias competitivas não é possível
oferecer tecnologias atrativas para a sociedade, para os clientes externos”.
Na grande maioria das vezes, os pesquisadores universitários são
profissionais imersos nos aspectos técnicos da sua área de atuação, o que acarreta
uma exploração de forma parcial das possibilidades inovativas de sua invenção. Os
aspectos relativos à precificação, pesquisa de mercado, criação de valor para o
cliente, comunicação, gestão de produtos e de marcas, estabelecimento de
segmentos e mercados-alvo, dentre outros, acabam não sendo considerados pelos
pesquisadores e demais atores do processo de inovação dentro do ambiente
acadêmico (MALVEZZI; ZAMBALDE; REZENDE, 2014). Tais aspectos são
comumente de atribuição dos membros do NIT, sendo, portanto, importante haver
uma proximidade desses com os pesquisadores, a fim de equilibrar as expectativas
de ambas as partes.

C) DEFINIÇÃO DE RESULTADOS EM TERMOS
ECONÔMICOS, SOCIAIS E AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS

DE

BENEFÍCIOS

15) O NIT de sua instituição realiza uma análise de potencial de mercado em
relação às patentes que atendam aos critérios de patenteabilidade?

Primeiramente deve-se frisar que embora 30 NITs tenham respondido a esta
questão, apenas 29 foram considerados, uma vez que um apresentou resposta
contraditória, tendo a mesma sido, portanto, desconsiderada.
De acordo com o Gráfico 39, é possível verificar em relação aos NITs que a
maioria deles (44,8%), não realiza análise de potencial de mercado, entretanto, solicita
informações sobre o potencial de mercado ao pesquisador. Por outro lado, 37,9% dos
respondentes informaram que mesmo realizando análise, patenteiam todas as
patentes que atendam aos critérios de patenteabilidade. Já 13,8% dos NITs relataram
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não realizar análise e que todas as patentes são patenteadas. Somente um NIT (3,5%
do total), informou que realiza análise e que somente as patentes que possuem
potencial de mercado são patenteadas.
Gráfico 39 - Análise de potencial de mercado em relação às patentes que atendem aos critérios de
patenteabilidade
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

Considerando que a Administração Pública deve aplicar os recursos públicos
de forma eficiente, no sentido de assegurar economicidade e sustentabilidade a seus
atos, e que as instituições participantes do presente estudo são justamente
universidades públicas, chama a atenção o fato de que apenas um NIT tenha
respondido que realiza análise e que somente as patentes que possuem potencial de
mercado são patenteadas, quando na verdade este deveria ser o padrão a ser
seguido.
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23) No caso de não haver licenciamento da tecnologia disponível, por quanto
tempo as anuidades/exames técnicos são mantidos pelo NIT?
Gráfico 40 - Não havendo licenciamento da tecnologia disponível, por quanto tempo as
anuidades/exames técnicos são mantidos pelo NIT
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

A
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dos
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(69,0%),

informou

manter

as

anuidades/exames técnicos no caso não haver licenciamento da tecnologia
disponível, por todo o tempo de duração da proteção (Gráfico 40). Do total, 6,9%
afirmou manter pelos três primeiros anos. Por outro lado, mesma porcentagem
informou outra periodicidade: “durante todo o período de análise do INPI e por 2 anos
após a concessão” e “ao menos 5 anos”. Houve ainda um respondente que não
assinalou uma das respostas disponíveis, mas inseriu uma observação: “não temos
nenhum caso e regulamentação para isso”, além de um NIT que não respondeu essa
questão.
Interessante verificar que além dos 5 NITs que já consideram o potencial de
mercado da tecnologia para estabelecer o prazo para manutenção de exames
técnicos e anuidades (17,2%), há outros dois que muito embora tenham informado
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manter as anuidades/exames técnicos por todo o tempo de duração da proteção,
revelaram que: “está alterando a sua Resolução para tratar da gestão das proteções
que não tem potencial para licenciamento ou TT” e “em análise a produção de uma
normativa”. Nesse sentido, dois NITs terem demonstrado preocupação com a questão
legal referente aos custos de manutenção de propriedade intelectual não licenciada
(além dos que analisam o potencial de mercado), expressa o despertar de uma
consciência da necessidade de uso eficiente dos recursos, ou seja, com maior
sustentabilidade, o que vai de acordo com o apregoado pela IFAC e pelo CIPFA
(2014).
Sob outro ponto de vista, há que se considerar que algumas vezes o mercado
ainda não está preparado para comercializar uma tecnologia protegida, sendo
necessário mantê-la e assumir os respectivos custos. Há que se aguardar o tempo de
maturidade dessa tecnologia, também conhecido como Technology Readiness
Level21 (TRL). De acordo com Velho et al. (2017, p. 121) ,“a utilização crescente da
ferramenta permite aos tomadores de decisão executar benchmarking, gerenciar
riscos e deliberar sobre financiamento para prever quando lançar uma tecnologia ou
produto no mercado”.

26) No caso de não haver mais interesse na manutenção de uma propriedade
intelectual protegida, quais os procedimentos adotados?

Do total de respondentes, 60,0% afirmou que no caso de não haver mais
interesse na manutenção de uma propriedade intelectual protegida, a desistência e
repasse da mesma ao inventor pouco ou nada se aplica a seus respectivos NITs. Por
outro lado, 6,7% dos gestores declararam aplicar-se razoavelmente e 30,0% bastante
ou totalmente. Vale destacar que um dos NITs afirmou que “está em análise a
produção de uma normativa” (Gráfico 41).

21

TRL consiste num sistema de medição ordenado, que suporta avaliações da maturidade de uma
tecnologia específica e a comparação consistente de maturidade entre diferentes tipos de tecnologia
(MANKINS, 1995).
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Gráfico 41 - Procedimento adotado (desistência da patente e repasse ao inventor), no caso de não
haver mais interesse na manutenção de uma propriedade intelectual
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

Considerando o caso de não haver mais interesse na manutenção de uma
propriedade intelectual protegida, 66,7% dos gestores afirmaram que a interrupção no
pagamento de anuidades pouco ou nada se aplica a seus respectivos NITs. Já 3,3%
declarou aplicar-se razoavelmente e 23,3% informou que se aplica bastante ou
totalmente (Gráfico 42). Ressalta-se que um dos respondentes comunicou que: “o NIT
está alterando a sua Resolução para tratar da gestão das proteções que não tem
potencial para licenciamento ou TT”, enquanto outro afirmou que “existe previsão legal
para isso, contudo nunca foi aplicada”.
As respostas à opção “outros” fornecidas pelos respondentes, demonstram
um despertar da consciência de que os NITs, assim como qualquer outro órgão da
Administração Pública, devem estar atentos à aplicação dos recursos públicos,
buscando eficiência e economicidade. De acordo com Ortiz (2018), a proteção à
propriedade intelectual demanda um expressivo dispêndio de recursos empregues na
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aquisição e manutenção deste direito, o que requer a necessária responsabilidade no
uso do sistema de proteção.
Gráfico 42 - Procedimento adotado (interrupção no pagamento de anuidades), no caso de não haver
mais interesse na manutenção de uma propriedade intelectual
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Outro
2
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Total
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100
Respondentes
30
Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

O artigo 16 da Lei de Inovação (nº 10.973, de 2004), § 1º, inciso IV, traz a
seguinte competência do NIT:
§ 1º São competências do Núcleo de Inovação Tecnológica [...], entre
outras: IV - opinar pela conveniência e promover a proteção das criações
desenvolvidas na instituição (BRASIL, 2004, grifo nosso).

Dessa forma, considera-se que as universidades devem ponderar se há
interesse na proteção de uma invenção, devendo dar preferência ao desenvolvimento
tecnológico e social. No caso de não haver interesse da universidade na proteção, a
mesma encontra-se amparada no artigo 11 da Lei de Inovação e no artigo 13 do
Decreto nº 9.283/2018, sendo que a mesma poderá “ceder seus direitos sobre a
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criação, mediante manifestação expressa e motivada, a título não-oneroso, nos casos
e condições definidos em regulamento, para que o respectivo criador os exerça em
seu próprio nome e sob sua inteira responsabilidade, nos termos da legislação
pertinente” (ORTIZ, 2018, p. 113).
Ressalta-se que a decisão acerca da cessão de direitos cabe ao dirigente
máximo da ICT pública, no prazo de seis meses, devendo ser ouvido o NIT (BRASIL,
2018d).

13) Com a intenção de estimular a geração de tecnologias sustentáveis,
informações sobre os benefícios de programas como o “Patentes Verdes” (do
INPI), são transmitidas de que forma?
Gráfico 43 - Transmissão de benefícios de programas como o “Patentes Verdes” (do INPI)
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

Interessante verificar que dentre os itens elencados aos respondentes acerca
do questionamento a respeito do estímulo à geração de tecnologias sustentáveis, o
mais citado foi o contato direto com membros da equipe do NIT, com 36,7% do total,
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demonstrando mais uma vez que, na percepção dos gestores de NITs, há um canal
de fácil acesso a esses órgãos (Gráfico 43). O segundo item mais citado foi o de
palestras, com 25,0%, que também está intimamente ligado à ação direta da equipe
dos NITs.
Dentre os demais meios utilizados pelos NITs, há o site institucional (13,3%)
e as mídias sociais (10,0%). Três das instituições responderam ao questionamento
afirmando que informam por outro meio, sendo eles: “reuniões específicas e por
segmento”; “formulário de solicitação de proteção” e “mailing list” (5,0%).
Do total de instituições, 10,0% declarou não informar sobre os benefícios de
programas como o “Patentes Verdes” (do INPI), o que representa perder a
oportunidade de estimular a geração de tecnologias sustentáveis e deixar de seguir
uma tendência mundial de priorização da análise de tecnologias verdes (MENEZES;
SANTOS; BORTOLI, 2016).

D) DETERMINAR AS INTERVENÇÕES NECESSÁRIAS PARA OTIMIZAR O
ALCANCE DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

16) Há realização de mapeamento tecnológico interno por meio de quais canais?

No estudo de Ferreira; Ghesti e Braga (2017), realizado junto ao NIT da
Universidade de Brasília (UnB), as autoras apontaram como uma das fraquezas
internas em relação às atividades realizadas pelo NIT da instituição, a falta de
mapeamento tecnológico interno da universidade, demonstrando que essa atividade
é importante e que deveria ser realizada, pois o NIT apresenta dificuldade em fornecer
um posicionamento ágil ao ser questionado sobre os especialistas da universidade
em setores específicos.
Pela observação do Gráfico 44, averígua-se que dos canais utilizados pelos
NITS para realizar o mapeamento tecnológico interno, os mais empregados são:
acompanhamento junto aos grupos de pesquisa da instituição (24,0%), levantamento
de potencialidades (22,2%) e com o mesmo percentual (9,3%), o monitoramento pelo
site institucional e o acompanhamento de bancas de TCCs, dissertações e teses.
Contudo, quase metade dos NITs (25,9% - 14 NITs), afirmou não realizar
mapeamento tecnológico interno.
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Gráfico 44 - Canais utilizados para realizar mapeamento tecnológico interno
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

O mapeamento tecnológico interno é importante tanto para a avaliação interna
dos resultados, como para uma interação eficiente com o setor produtivo. Em estudo
realizado junto a 63 ICTs brasileiras, foi constatado que 32,0% delas não realizam
essa atividade (BORTOLINI et al., 2014).
Dentre as instituições que responderam que é utilizado outro canal para
realizar mapeamento tecnológico interno (9,3%), foram obtidas as seguintes
respostas: “Pesquisa primária aplicada juntos aos docentes, consulta junto à PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação”; “A instituição adquiriu um software para tal,
por meio de contrato/licenciamento com outra instituição universitária, contudo, o
contrato não foi renovado, em razão da redução orçamentária da instituição”;
“Reuniões específicas e por segmento”; “Eventos realizados, como feira de inovação”
e “Ferramenta própria desenvolvida para esse fim”.
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Ademais, houve um NIT que respondeu que “não é feito mapeamento
tecnológico pelo NIT, talvez pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós”.
Considerando que o princípio norteador da presente questão busca
determinar as intervenções necessárias para otimizar o alcance dos resultados
pretendidos, torna-se primordial tomar decisões com base em recursos sólidos,
possibilitando o atingimento de metas. Julgando-se o mapeamento tecnológico uma
atividade importante para a gestão eficiente de um NIT, a fim de alcançar os resultados
almejados, não o fazer (como muitos dos NITs respondentes), parece ir na contramão
das boas práticas de governança. Por outro lado, interessante destacar que os NITs
utilizam além das opções de canais elencados, outros diversos. Especialmente
significativo o fato de apontarem para a utilização de software específico e de
ferramenta própria desenvolvida para esse fim.
17) A atividade de prospecção de potenciais empresas interessadas na
propriedade intelectual protegida é realizada por meio de quais canais?

Observando as respostas à questão a respeito dos canais utilizados para
realizar a atividade de prospecção de potenciais empresas interessadas na
propriedade intelectual protegida (Gráfico 45), é possível verificar que o contato direto
(tanto do NIT com empresas que possam ter interesse, quanto do pesquisador com
empresas), representa mais da metade de todas as respostas (50,7%). Dessa forma,
é possível aferir a importância da sinergia entre os atores da denominada Tríplice
Hélice (neste caso específico, universidade e indústria), para a geração de um fluxo
contínuo de inovação, corroborando o ponto de vista de Matias-Pereira e Kruglianskas
(2005), que acreditam que a inovação tecnológica deve resultar, dentre outros, da
interação entre pesquisadores e agentes econômicos.
Interessante destacar que na maior parte das universidades estrangeiras, as
atividades são desenvolvidas de forma bastante colaborativa com os inventores, os
quais auxiliam inclusive na identificação de possíveis interessados, tendo-se
demonstrado como uma parceria bastante eficaz (FUJINO; STAL, 2007).
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Gráfico 45 - Canais utilizados para realizar a atividade de prospecção de potenciais empresas
interessadas na propriedade intelectual protegida

30,0%
24,6%

25,0%

26,1%

27,7%

20,0%
15,0%

10,8%

10,0%

6,2%

5,0%

4,6%

0,0%
Sites de empresas
Contato direto do NIT com empresas que possam ter interesse
Contato direto do pesquisador com empresas
Portfólio divulgado em site institucional
Não é realizada atividade de prospecção
Outro canal é utilizado

Canal utilizado
Respostas
%
Sites de empresas
7
10,8
Contato direto do NIT com empresas que possam ter interesse
16
24,6
Contato direto do pesquisador com empresas
17
26,1
Portfólio divulgado em site institucional
18
27,7
Não é realizada atividade de prospecção
4
6,2
Outro canal é utilizado
3
4,6
Total
68
100
Respondentes
30
Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

Outros meios utilizados pelos NITs, de acordo com os respondentes, são o
portfólio divulgado em site institucional, também denominado de vitrine tecnológica
(27,7%) e os próprios sites de empresas (10,8%). Quanto à vitrine tecnológica, vale
lembrar que essa se constitui numa ferramenta de marketing com grande potencial a
ser explorado. Nas universidades estrangeiras, algumas estratégias de marketing
adotadas são: disponibilização de informações nos sites institucionais da
universidade22; levantamento de casos de sucesso juntamente com os inventores, a
fim de dar ampla divulgação (interna e externa); realização de encontros e eventos no
intuito de aproximar o empresariado e realizar contatos com associações empresariais
(FUJINO; STAL, 2007).

22

As autoras inclusive ressaltam que a estrutura dos sites é caprichada, demonstrando dessa forma,
um cuidado em oferecer aos empresários as informações que eles buscam (disponibilizando inclusive
normas e modelos de contratos) (FUJINO; STAL, 2007).
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De acordo com Weckowska (2015), embora existam alguns estudos que
investiguem as capacidades de marketing dos ETTs, a habilidade específica de
comercializar invenções acadêmicas não é bem estabelecida. Esse é um ponto muito
importante, pois é necessário promover uma imagem positiva da universidade a fim
de atrair a atenção dos empresários, bem como para valorizar a pesquisa acadêmica.
Em estudo publicado por Malvezzi; Zambalde; Rezende (2014), foram identificadas,
dentre outras, as seguintes estratégias de divulgação de patentes universitárias:
emprego da percepção dos pesquisadores sobre o mercado; uso de vitrine
tecnológica; realização de visitas institucionais; elaboração de comunicação integrada
de marketing e uso de métodos de precificação. Já em relação à utilização dos sites
das empresas para realizar a atividade de prospecção de potenciais empresas
interessadas na propriedade intelectual protegida, essa seria uma forma mais ligada
à demanda.
Dentre os respondentes, 4 dos NITs (6,2%) informaram não realizar atividades
de prospecção. Em estudo de 2009, Garnica e Torkomian (2009, p. 635), advertiam
que “a identificação de parceiros empresariais adequados para licenciamento de
patentes ou realização de P&D conjunto mostra-se uma tarefa para o ETT pouco
desbravada”. Atualmente, por meio das respostas apresentadas ao questionário
aplicado, é possível verificar que essa realidade mudou.
Por outro lado, três respondentes afirmaram empregar outros canais para
realizar a atividade de prospecção de potenciais empresas interessadas na
propriedade intelectual protegida (4,6%). Foram citadas: “100 Open Techs”23;
Rodadas de Negócios e Projetos” e “Eventos”.
Oportuno ressaltar que a atividade de prospecção tecnológica deve ser
bastante ágil, pois quanto antes o NIT tiver informações a respeito de uma
oportunidade potencial de comercialização, mais tempo terá para avaliar a invenção
e desenvolver um plano de exploração. Ademais, na visão de Ferreira; Ghesti e Braga
(2017), é necessário que a atividade de prospecção de parceiros seja realizada ainda
na fase de preparação para o depósito e não somente após a ocorrência da proteção,
o que muitas vezes ocorre por falta de pessoal do NIT.
De acordo com Santos (2009), outras possibilidades de prospecção de
possíveis empresas interessadas na propriedade intelectual protegida são: periódicos,
23

100 Open Techs é uma plataforma de conexão de cientistas e grandes empresas focada em gerar
oportunidades de negócio (100 Open Techs, 2018).
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feiras, revistas, editais. A autora cita ainda, que uma pesquisa realizada pela OCDE
em 2003, constatou que os NITs utilizam regularmente as redes de pesquisadores,
bem como as relações informais para encontrar possíveis licenciatários para seus
bens intangíveis protegidos. De acordo com Pojo e Zawislak (2015, p. 16), os
professores possuem um papel de destaque em relação ao licenciamento de
tecnologias. “Para isso, ao fazerem pesquisas aplicadas, eles precisam ter um foco
comercial e ter relacionamentos com instituições relevantes para a pesquisa. Isso
aumenta consideravelmente as chances da tecnologia chegar ao mercado”.

18) Costuma-se realizar benchmarking das atividades realizadas por outros
NITs?
Gráfico 46 - Realização de benchmarking das atividades realizadas por outros NITs
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

No caso do estudo em questão, do total de respondentes, 46,7% afirmaram
que aplicam bastante ou totalmente benchmarking de atividades realizadas por outros
NITs (Gráfico 46). Entretanto, metade dos NITs (50,0%) alega utilizar razoavelmente
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ou pouco essa ação. Dentre todos, apenas 1 NIT afirmou não praticar tal atividade
(3,3%).
De acordo com Chiavenato (2003, p. 582, grifo nosso), benchmark “significa
um padrão de excelência que deve ser identificado, conhecido, copiado e
ultrapassado”. Benchmarking pode ser definido ainda como uma “ferramenta de
gestão utilizada para avaliar vários aspectos de uma organização em comparação às
melhores práticas do setor” (TOLEDO, 2009, p. 144). A atividade de benchmarking
pode tanto se dar internamente (em relação a outro departamento, por exemplo),
como externamente (em relação a uma empresa concorrente, ou em relação a uma
empresa de destaque no segmento). A atividade funciona como uma guia de
referência das melhores práticas.
O benchmarking é tido também como um método utilizado no reconhecimento
e implantação de boas práticas de gestão, com o foco de otimizar as atividades de
uma instituição, por meio de comparação de desempenho e das melhores práticas,
contribuindo para elevar a eficiência e gerar economia (TCU, 2000). É possível
asseverar que o desempenho do benchmarking pode ser empregado como uma
ferramenta para o aperfeiçoamento institucional, para o desenvolvimento de técnicas
de aferição de desempenho, dentre outras funções (SLOMSKI et al., 2008).
Segundo Carpinetti e Melo (2002), benchmarking pode ser classificado como:
1) de processos: usado para comparar procedimentos, rotinas de trabalho e processos
de negócios; 2) de produtos: utilizado para comparar produtos e/ou serviços; 3)
estratégico: empregado na comparação de estruturas organizacionais, práticas de
gestão e estratégias de negócios.
Para a IFAC e o CIPFA (2014), é imprescindível para as instituições dispor de
conhecimento com o intuito de gerenciar eficientemente a relação custo-benefício.
Dessa forma, julgam bastante adequado realizar benchmarking de outras instituições,
a fim de comparar aspectos financeiros, de qualidade de serviço, dentre outros.
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E)

DESENVOLVER

A

CAPACIDADE

DA

ENTIDADE,

INCLUINDO

A

CAPACIDADE DE SUA LIDERANÇA E OS INDIVÍDUOS DENTRO DELA

21) Em sua opinião como gestor, o Sr(a) recebe treinamento adequado e
oportunidade para desenvolver suas capacidades?
Gráfico 47 - Recebimento de treinamento adequado e oportunidade para gestor desenvolver suas
capacidades
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

Dentre os respondentes, metade deles (50,0%) informou que recebe
treinamento adequado e oportunidade para desenvolver suas capacidades (Gráfico
47). Por outro lado, 46,7% afirmaram que isso se aplica pouco ou razoavelmente e
ainda, um dos NITs (3,3%), informou que não se aplica de modo algum.
Considerando que a IFAC e o CIPFA (2014), afirmam que todos os membros
do corpo diretivo devem receber treinamento introdutório adequado ao seu papel e
que necessitam além de oportunidades para desenvolver ainda mais suas
habilidades, de atualização contínua de seus conhecimentos, chama a atenção o fato
disso não ocorrer, ou ocorrer pouco/razoavelmente, em metade dos NITs.
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Sendo que uma das atribuições do líder de um NIT é a comunicação clara e
contínua com sua equipe, garantindo o alinhamento de todos os membros com a
missão, bem como a compreensão de todos os stakeholders (TOLEDO, 2009), o não
recebimento de treinamento adequado para desenvolver suas capacidades, pode vir
a comprometer toda a estrutura de um NIT.
Baseado nesta perspectiva, um líder pouco capacitado e estimulado pode
impactar no sucesso de um NIT universitário, uma vez que o modo como são
compreendidas a transferência de tecnologia e a respectiva sinergia com o setor
industrial estão diretamente relacionadas a sua forma de compreendê-las (SANTOS,
2009).

22) O Sr(a) acredita que a equipe do NIT possui habilidade suficiente para
disseminar a cultura de propriedade intelectual e empreendedorismo para a
comunidade interna da instituição?

Quanto à questão que avalia a opinião do gestor em relação à equipe do NIT
possuir habilidade suficiente para disseminar a cultura de propriedade intelectual e
empreendedorismo para a comunidade interna da

instituição, 53,4% dos

respondentes acreditam que isso bastante ou totalmente se aplica (Gráfico 48). Por
outro lado, 43,3% informam que isso pouco ou razoavelmente se aplica e 1 dos NITs
(3,3%), afirmou que isso não se aplica de modo algum.
Corroborando essa ideia, Pereira et al. (2009), afirmam que as instituições
devem fornecer os meios para que a equipe de profissionais esteja constantemente
em processo de desenvolvimento e capacitação, especialmente considerando que
uma habilidade fundamental necessária aos profissionais do NIT é a capacidade de
administrar as expectativas e a ansiedade dos inventores, buscando convencê-los da
importância de realizar o depósito do pedido de patente antes da publicação da
pesquisa (SANTOS, 2009).
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Gráfico 48 - Habilidade da equipe do NIT para disseminar a cultura da propriedade intelectual e
empreendedorismo para a comunidade interna da instituição
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

Segundo a IFAC e o CIPFA (2014), as instituições do setor público necessitam
tanto de estrutura, quanto de liderança adequadas, além de uma equipe que possua
as habilidades necessárias, qualificação e capacidade apropriadas para atuar de
forma eficiente. Nesse sentido, oportunidades e recursos suficientes também
precisam ser dados aos indivíduos para atender aos requisitos de desenvolvimento
profissional.

F) GERENCIAMENTO DE RISCOS E DESEMPENHO POR MEIO DE CONTROLE
INTERNO ROBUSTO E FORTE GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS

24) No NIT de sua instituição, os riscos são avaliados com base:

Antes de realizar a análise de cada um dos riscos elencados, faz-se
necessário abordar o tema de gestão de riscos. De acordo com o TCU (2018, p. 12),
“gestão de riscos consiste em um conjunto de atividades coordenadas para identificar,
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analisar, avaliar, tratar e monitorar riscos. É o processo que visa conferir razoável
segurança quanto ao alcance dos objetivos”.
Consoante o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e a
Controladoria-Geral da União (TCU, 2018, p. 135), o gerenciamento de risco é o
“processo para identificar, avaliar, administrar e controlar potenciais eventos ou
situações, para fornecer razoável certeza quanto ao alcance dos objetivos da
organização”.
Na visão da IFAC e do CIPFA (2014), a correta avaliação dos riscos contribui
para a tomada de decisões fundamentada dos órgãos governamentais nas entidades
do setor público acerca do nível de risco que estão dispostos a assumir e na
implantação do devido controle, na busca dos objetivos das entidades.
Considerando que a gestão de riscos visa o alcance dos objetivos propostos
pelas instituições, foram enumerados os potenciais riscos perceptíveis junto aos NITs
das universidades, sendo eles: 1) Queda no ranking em função do número de
patenteamentos; 2) Priorização do volume de patentes e não em seu potencial de
mercado; 3) Possibilidade de o pesquisador publicar antes de requerer a patente e 4)
Rotatividade da equipe do NIT. Dessa forma, os riscos listados visam avaliar o quanto
os gestores estão atentos em relação aos mesmos.
Para 65,5% dos gestores de NITs, o risco percebido de queda no ranking em
função do número de patenteamentos pouco ou nada se aplica em suas instituições
(Gráfico 49). Já para 27,6%, este é um risco razoavelmente aplicado. Apenas 6,9%
afirmaram que este risco se aplica bastante em seus respectivos NITs. Nenhum dos
NITs afirmou aplicar-se totalmente.
Considerando que o número de patentes é um importante indicador utilizado
tanto em rankings nacionais (como por exemplo, o relatório Indicadores de
Propriedade Industrial do INPI e o Ranking Universitário Folha - RUF, organizado pelo
Jornal Folha de São Paulo), quanto internacionalmente (com rankings como o Times
Higher Education – THE e o World Intellectual Property Indicators, da OMPI),
depreende-se que as universidades busquem um maior volume de depósito de
patentes, a fim de galgar melhores posições nesses rankings. Dessa forma, a queda
no ranking em função do número de patenteamentos representa um risco às
instituições acadêmicas.
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Gráfico 49 - Risco avaliado com base na queda no ranking em função do número de patenteamentos
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

Entretanto, há que se considerar que o volume de patentes de uma instituição,
muito embora seja relevante para fins de concorrência por melhores posições nos
rankings, representa um custo para a mesma, sendo necessário ponderar se tais bens
intangíveis são realmente inovadores e, portanto, possuem potencial de mercado.
De acordo com o pesquisador da USP, Dr. Humberto Gomes Ferraz, a
quantidade de inovação e de patentes depositadas pelas universidades brasileiras
compete em igualdade com as instituições de destaque no cenário mundial. Não
obstante, a transferência de tecnologia ao setor privado ainda é bastante incipiente,
em relação ao volume de patentes registradas pelas universidades (FERRAZ, 2018).
Em relação ao risco referente à priorização do volume de patentes e não em
seu potencial de mercado, do total de respondentes, 44,8% afirmaram que não se
aplica ou pouco se aplica em seus respectivos NITs. Declararam aplicar-se
razoavelmente, 27,6% dos respondentes. Finalmente, mesmo percentual (27,6%)
afirmou aplicar-se bastante ou totalmente (Gráfico 50).
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Gráfico 50 - Risco avaliado com base na priorização do volume de patentes e não em seu potencial
de mercado
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

Diversas instituições, buscando alcançar melhores posições nos rankings
universitários ou se destacar em relação às demais, priorizam a quantidade de
propriedade intelectual protegida, nem sempre considerando seu potencial de
mercado. Dessa forma, muitas vezes tão somente são gerados custos aos NITs, sem
haver, entretanto, a devida contrapartida na forma de licenciamento de suas
tecnologias protegidas.
Já em relação à possibilidade de o pesquisador publicar antes de requerer a
patente, para 33,4% dos respondentes é um risco que nada ou pouco se aplica em
seus respectivos NITs. Já 13,3% dos NITs declararam aplicar-se razoavelmente. Por
outro lado, mais da metade dos NITs (53,3%) afirmou que este risco se aplica bastante
ou totalmente (Gráfico 51).
De acordo com Ortiz (2018), há uma contradição na esfera acadêmica. Se por
um lado, há um grande incentivo à publicação científica, por outro, há que se tomar o
devido cuidado para que esta mesma publicação não venha impedir a proteção da
propriedade intelectual.
Embora no Brasil haja o denominado período de graça, garantindo um período
de 12 meses antes da data do depósito ou da prioridade reivindicada, diversos países
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não reconhecem o período de graça ou empregam períodos de tempo diversos. Há
então que se tomar o devido cuidado para que não se perca o requisito novidade
(OMPI/INPI, 2018).
Gráfico 51 - Risco avaliado com base na possibilidade de o pesquisador publicar antes de requerer a
patente
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

O ideal é que haja a proteção da propriedade intelectual e que só
posteriormente ocorra a divulgação da mesma. Este, portanto, é um papel de suma
importância a ser desenvolvido pelos NITs (PUHLMANN, 2009). De acordo com
Santos (2009), a proteção dos resultados antes da publicação, além de evitar a perda
dos direitos, impede que possíveis rendimentos decorrentes de invenções sejam
apropriados por terceiros, ocasionando perdas econômicas em virtude da não
exploração dos inventos.
Quanto à rotatividade da equipe do NIT, do total de respondentes, 46,6%
afirmaram que é um risco que não se aplica ou que pouco se aplica nos NITs onde
atuam. Para 16,7% dos NITs, o risco é razoavelmente aplicado. Em contrapartida,
36,7% dos respondentes declararam que este é um risco que se aplica bastante ou
totalmente (Gráfico 52).
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Gráfico 52 - Risco avaliado com base na rotatividade da equipe do NIT
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

Considerando a expressiva quantidade de bolsistas atuando junto aos NITs,
infere-se que os NITs em que eles mais estejam presentes, são os que mais se
preocupem com o risco de rotatividade da equipe, impactando no tempo dispendido
em treinamento e capacitação contínuos. De acordo com Coutinho (2017), a
dependência de bolsistas para realizar o trabalho representa um problema, pois, pelo
fato de ficarem pouco tempo na instituição, a aprendizagem precisa ser
constantemente retrabalhada, assim que novos membros substituem os anteriores.
Corroborando as assertivas anteriores, o estudo de Bortolini et al. (2014, p.
12), revelou que nos NITs atuam considerável quantidade de estagiários e bolsistas
(cerca de um terço dos membros da equipe),
que, apesar de agregar e absorver conhecimento, contribuem para uma alta
rotatividade de pessoal que, em ampla maioria dos casos pesquisados, traz
influências negativas para a rotina administrativa dos NITs, tais como perdas
de treinamentos realizados, de conhecimento sobre processos em
andamento e de sigilo das informações e dificuldade para encontrar novos
habilitados para o cargo
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Em estudo de Garnica e Torkomian (2009), dentre os principais desafios para
o aperfeiçoamento da transferência de tecnologia no Brasil, encontra-se a premência
de estabelecimento de pessoal capacitado nos NITs, em função da carência de tais
profissionais, bem como à elevada rotatividade de pessoal em caráter de contrato
temporário ou estágio.
A alta taxa de rotatividade é um problema detectado também por Ferreira;
Ghesti e Braga (2017), em relação à estudo efetuado junto à UnB, em que houve a
percepção de reduzido índice de permanência dos bolsistas, a dificuldade de
contratação direta e a pouca especialização do quadro de pessoal – obstáculos já
detectados no cenário nacional, no estudo de Torkomian (2009), sendo imprescindível
“encontrar uma alternativa para a contratação de pessoal para trabalhar no NIT de
modo a manter o bom andamento e sucesso das atividades” (FERREIRA; GHESTI;
BRAGA, 2017, p. 350).
Corroborando as afirmações anteriores, Bortolini et al. (2014), afirmam que
em estudo realizado junto a 63 NITs, 89% deles declararam impacto negativo sobre a
atividades realizadas em função da alta rotatividade de pessoal.
Por outro lado, em estudo realizado por Siegel; Waldman e Link (2003), foi
observado que em instituições privadas e até algumas públicas, foram estabelecidos
planos de remuneração centrado nos ETTs, visando a redução do alto índice de
rotatividade de pessoal e o aumento da produtividade. A alta taxa de rotatividade foi
percebida pelas empresas, no referido estudo, como prejudicial à construção de
relacionamentos e à aprendizagem organizacional.

25) O gerenciamento de desempenho se dá por meio de:
Primeiramente, há que definir o termo desempenho. Este “pode ser
compreendido como esforços empreendidos na direção de resultados a serem
alcançados” (BRASIL, 2009, p. 09). De acordo com a IFAC e o CIPFA (2014), o
gerenciamento de desempenho deve pressupor o controle contínuo da prestação de
serviços, assegurando que os resultados sejam obtidos de forma eficiente.
Com a intenção de supervisionar as atividades realizadas pelo NIT e viabilizar
as adaptações necessárias, aconselha-se determinar alguns indicadores que
possibilitem mensurar o progresso de seu desempenho (SANTOS, 2009). Nesse
sentido, buscou-se verificar se o gerenciamento de desempenho nos NITs se dá por
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meio do cumprimento das metas estabelecidas; pelo volume de proteção à
propriedade intelectual; pelo montante recebido em royalties; por meio de
palestras/cursos na área de propriedade intelectual e ainda por meio de avaliação do
servidor pela chefia. Cada um dos indicadores citado será analisado na sequência.
Em relação ao gerenciamento de desempenho se dar por meio de avaliação
do cumprimento das metas estabelecidas, 33,3% dos respondentes informou que
pouco ou nada se aplica em seus respectivos NITs. Do total, 36,7% dos gestores
afirmaram aplicar-se razoavelmente e 30,0% declararam utilizar esse indicador
bastante ou totalmente (Gráfico 53).
Gráfico 53 - Gerenciamento de desempenho por meio de avaliação do cumprimento das metas
estabelecidas
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

De acordo com a IFAC e o CIPFA (2014), o desempenho pode ter significados
distintos para diferentes stakeholders. Dessa forma, os órgãos governamentais de
entidades do setor público necessitam determinar com cuidado como definem o
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desempenho

e

torná-lo

SMART24

o

suficiente

para

serem

gerenciados

adequadamente. Sob esta ótica, é possível perceber que o estabelecimento de metas
é uma ação necessária e que opera como uma forma de motivação para a equipe,
indicando o objetivo a ser alcançado.
Quanto ao gerenciamento de desempenho ocorrer por meio do volume de
proteção à propriedade intelectual, 23,4% dos respondentes declararam que pouco
ou nada se aplica em seus respectivos NITs, enquanto 36,6% informaram que aplicase razoavelmente. Ainda, do total de respondentes, 40,0% afirmou utilizar esse
indicador bastante ou totalmente (Gráfico 54).
Gráfico 54 - Gerenciamento de desempenho por meio do volume de proteção à propriedade
intelectual
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

24

Metas ou objetivos SMART são uma ferramenta que considera cinco atributos: específico,
mensurável, realizável, relevante e temporal.
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Interessante verificar que em relação ao risco de queda no ranking em função
do número de patenteamentos (questão 24), do total de respondentes, 34,5%
afirmaram se aplicar razoavelmente ou bastante em seus respectivos NITs, enquanto
que relativamente ao gerenciamento de desempenho se dar por intermédio do
controle do volume de proteção à propriedade intelectual, 76,6% declararam se aplicar
sob parâmetros similares (razoavelmente, bastante ou totalmente). Essa diferença
percentual leva a crer que os NITs se preocupam com a quantidade de propriedade
intelectual sob sua proteção, se não pelos rankings existentes, provavelmente pela
possibilidade de realizar transferência de tecnologia à iniciativa privada, por meio de
licenciamento.
Em relação ao gerenciamento de desempenho se dar por meio do montante
recebido em royalties, 53,3% dos gestores declararam pouco ou nada se aplicar a
seus respectivos NITs. Para 33,3% dos respondentes, esse indicador aplica-se
razoavelmente e apenas 13,4% dos gestores afirmou que aplica-se bastante ou
totalmente (Gráfico 55).
Gráfico 55 - Gerenciamento de desempenho por meio do montante recebido em royalties
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Colyvas et al. (2002), citando Jensen e Thursby (2001), afirmam que ao olhar
para o cenário internacional, verifica-se que o aumento das receitas universitárias, que
não fazia parte dos fundamentos iniciais da Lei Bayh-Dole, com o tempo passou a se
tornar um objetivo importante das universidades em suas políticas de patenteamento
e licenciamento.
Se por um lado alguns acreditam que a universidade deve desempenhar seu
papel de disseminar conhecimento para a sociedade, por outro, cabe a ela assegurar
o melhor retorno possível aos recursos públicos necessários à realização de
pesquisas (ASSUMPÇÃO, 2000). Interessante destacar que a transferência de
tecnologia favorece a universidade, pois, por meio da exploração econômica de suas
pesquisas, há o recebimento de royalties e o consequente compartilhamento de
benefícios aos pesquisadores (GARCIA; GAVA, 2012).
O gerenciamento de desempenho se fundamentar no montante recebido em
royalties pode significar uma preocupação por parte dos NITs de gerar benefícios à
sociedade por meio da transferência de tecnologia, a fim de compensar os recursos
gastos com a gestão da propriedade intelectual. Nas palavras de Ferraz (2018): “é
bom que se saiba que os royalties das patentes nunca serão suficientes para sustentar
a universidade. Mas que eles ajudam, ajudam”.
No que diz respeito ao gerenciamento de desempenho se dar por meio de
palestras/cursos na área de propriedade intelectual, 23,3% dos gestores informaram
que pouco ou nada se aplica a seus respectivos NITs. Por outro lado, 40,0% dos
respondentes informaram que aplica-se razoavelmente e 36,7% dos gestores
informou aplicar-se bastante ou totalmente (Gráfico 56). Pelos resultados é possível
perceber que, em geral, os NITS dão relevância à supramencionada atividade.
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Gráfico 56 - Gerenciamento de desempenho por meio de palestras/cursos na área de propriedade
intelectual
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

De acordo com Santos (2009), a organização de palestras e cursos na área
de propriedade intelectual é um significativo meio de sensibilização junto à
comunidade universitária da importância da proteção aos bens intangíveis.
Quanto ao gerenciamento de desempenho se dar por meio da avaliação do
servidor pela chefia, 20,0% dos respondentes declararam que pouco ou nada se
aplica em seus respectivos NITs, enquanto 40,0% informaram que aplica-se
razoavelmente. Ainda, do total de respondentes, outros 40,0% afirmaram utilizar esse
indicador bastante ou totalmente (Gráfico 57). Um dos respondentes informou ainda
que o gerenciamento de desempenho em seu NIT se dá por meio de “indicadores de
cada setor e atenção aos delineamentos estratégicos do NIT”.
De acordo com a IFAC e o CIPFA (2014), deve haver um monitoramento
contínuo da prestação de serviços por parte dos membros da equipe, sendo para
tanto, essencial que todos tenham acesso às informações necessárias. Cabe aqui
destacar a importância do investimento na capacitação dos servidores para
desenvolver habilidades voltadas à negociação e comercialização de tecnologia,
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podendo, portanto, ser mensuradas nas avaliações de desempenho do servidor pela
chefia.
Gráfico 57 - Gerenciamento de desempenho por meio de avaliação do servidor pela chefia
50,0%
40,0%
40,0%
30,0%
20,0%

23,3%
16,7%

13,3%

10,0%

6,7%

0,0%
Não se aplica de modo algum
Pouco se aplica
Aplica-se razoavelmente
Aplica-se bastante
Aplica-se totalmente

Opinião
Respostas
%
Não se aplica de modo algum
4
13,3
Pouco se aplica
2
6,7
Aplica-se razoavelmente
12
40,0
Aplica-se bastante
7
23,3
Aplica-se totalmente
5
16,7
Total
30
100
Respondentes
30
Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

Vale lembrar que no setor público federal a avaliação de desempenho é
regulamentada pelo Decreto nº 7.133/2010 (FEITOSA; LIMA, 2016) e que encontrase em tramitação o Projeto de Lei Complementar nº 51/19 que dispõe sobre o
procedimento de avaliação periódica de desempenho de servidores públicos estáveis
das administrações diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios. Tal proposta visa regulamentar o inciso III, do § 1º,
do artigo 41 da Constituição Federal, para disciplinar o procedimento de avaliação
periódica de desempenho de tais servidores. De acordo com o responsável pela
apresentação da proposta, a avaliação de desempenho dos servidores públicos é o
mais correto instrumento para o cumprimento do princípio da eficiência por parte do
Estado. Pela proposta, “o servidor público estável com desempenho insatisfatório em
duas avaliações periódicas consecutivas ou em três avaliações alternadas perderá o
cargo público” (BRASIL, 2019).
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G) IMPLEMENTAR BOAS PRÁTICAS EM TRANSPARÊNCIA, RELATÓRIOS E
AUDITORIA, PARA FORNECER UMA PRESTAÇÃO DE CONTAS EFICAZ

28) Os resultados obtidos em termos de geração de inovação são publicizados às
comunidades interna e externa por meio de quais canais?

Pela observação do Gráfico 58, denota-se que o principal canal utilizado para
divulgar os dados obtidos em termos de geração de inovação às comunidades interna
e externa é o portal institucional (44,0% dos NITs).
Gráfico 58 - Canais utilizados para divulgar os resultados obtidos em termos de geração de inovação
às comunidades interna e externa
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Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

Neste sentido, dentre as sugestões que visam melhorar o desempenho dos
escritórios de transferência de tecnologia brasileiros, em relação aos mecanismos de
marketing, encontra-se a elaboração de design mais atraente no portal institucional
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da universidade, facilitando o acesso ao escritório de transferência de tecnologia25
(FUJINO; STAL, 2007). Ainda em relação ao Gráfico 58 é possível verificar que 28,8%
dos respondentes utilizam as mídias sociais para divulgar os resultados, seguido por
13,6% que utilizam revista ou jornal da instituição. Já 10,2% dos respondentes
afirmaram utilizar outros canais para divulgação, tendo sido citados os seguintes:
“reuniões e relatórios”; “Diário Oficial e rádio da instituição”; “rádio e TV da instituição,
bem como da mídia externa”; “TV e rádio”; “eventos” e “jornais externos à instituição”.
Salienta-se que 2 dos NITs respondentes (3,4%) afirmaram não utilizar
nenhum canal para publicização de resultados, fato que chama a atenção,
considerando que a comunicação é fundamental, podendo ser utilizados inclusive os
seguintes mecanismos de divulgação para estimulá-la: TV, jornal, sistema integrado
de rádio e Internet. Há sempre a possibilidade de valorização das atividades da
universidade, destacando seu potencial humano, bem como os resultados de
pesquisas efetuadas e os projetos em andamento (PEREIRA et al., 2009).
Internacionalmente, os ETTs de sucesso investem parcela considerável de
seus recursos em relações institucionais e marketing, especialmente em marketing
interno, o que é primordial para o NIT obter a confiança da comunidade acadêmica.
Nesta acepção, encontrar canais para divulgar à comunidade interna as conquistas
do NIT é essencial (TOLEDO, 2009).
De acordo com a IFAC e o CIPFA (2014), as instituições do setor público
precisam comprovar seus resultados, bem como a utilização de recursos públicos de
maneira eficiente. Dessa forma, há a necessidade de que sejam publicados relatórios,
pelo menos uma vez por ano, proporcionando aos stakeholders a oportunidade de
compreender e julgar o desempenho da instituição. Ainda de acordo com os órgãos
supramencionados, os relatórios devem permitir a realização de benchmarking com
instituições semelhantes, devendo ser elaborados utilizando padrões de alta
qualidade internacionalmente aceitos.

25

As autoras ressaltam a dificuldade do acesso aos NITs das universidades nos portais institucionais,
considerando que não há um link nas páginas principais que permita ao interessado encontrar as
informações sobre patentes disponíveis. Afora essa questão, pontuam a falta de similitude em relação
às estruturas organizacionais universitárias, pois em alguns casos o NIT está subordinado à PróReitoria de Pesquisa, ou de Extensão, ou a outra Coordenadoria ou Fundação de Apoio, dificultando o
acesso ao usuário externo (FUJINO; STAL, 2007). Vale destacar que as autoras recomendam ainda a
produção de folders para distribuição dentro e fora da universidade, bem como a realização de palestras
internamente e em associações de classe empresariais.
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29) O NIT conta com acompanhamento da:
Gráfico 59 - Acompanhamento do NIT pela auditoria interna
50,0%

40,0%

40,0%
30,0%
16,7%

20,0%

13,3%

16,7%

13,3%

10,0%
0,0%
Não se aplica de modo algum
Pouco se aplica
Aplica-se razoavelmente
Aplica-se bastante
Aplica-se totalmente

Opinião
Respostas
%
Não se aplica de modo algum
12
40,0
Pouco se aplica
5
16,7
Aplica-se razoavelmente
4
13,3
Aplica-se bastante
5
16,7
Aplica-se totalmente
4
13,3
Total
30
100
Respondentes
30
Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).
Gráfico 60 - Acompanhamento do NIT pela auditoria externa
80,0%
60,0%
60,0%
40,0%
20,0%

23,3%
6,7%

6,7%

3,3%

0,0%
Não se aplica de modo algum
Pouco se aplica
Aplica-se razoavelmente
Aplica-se bastante
Aplica-se totalmente

Opinião
Respostas
%
Não se aplica de modo algum
18
60,0
Pouco se aplica
7
23,3
Aplica-se razoavelmente
2
6,7
Aplica-se bastante
2
6,7
Aplica-se totalmente
1
3,3
Total
30
100
Respondentes
30
Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).
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Do total de respondentes, mais da metade (56,7%) afirmou que não se aplica
ou pouco se aplica a atividade de auditoria interna em seus respectivos NITs. Para
13,3% dos respondentes, a auditoria interna é razoavelmente aplicada em seus NITs.
Já 30,0% dos NITs afirmaram que a auditoria interna se aplica bastante ou totalmente
(Gráfico 59).
A maior parte dos respondentes (83,3%), afirmou não utilizar ou utilizar pouco
os serviços de auditoria externa em seus respectivos NITs. Para 6,7% dos
respondentes, a auditoria externa é razoavelmente aplicada em seus NITs e para
outros 10,0%, a auditoria externa se aplica bastante ou totalmente (Gráfico 60).
Analisando os dados tanto da atividade de auditoria interna, quanto da
externa, constata-se que essa ainda é uma atividade incipiente nos NITs,
especialmente a externa.
De acordo com a IFAC e o CIPFA (2014), a auditoria é uma atividade
fundamental para uma prestação de contas eficaz. No caso da auditoria interna, ela
tanto faz parte da prática de governança de gerenciamento de riscos e desempenho
por meio de controle interno robusto e forte gestão das finanças públicas (F), quanto
da que recomenda implementar boas práticas em transparência, relatórios e auditoria,
para fornecer uma prestação de contas eficaz (G).
Outrossim, a atividade de auditoria interna, segundo essas organizações,
auxilia a instituição a atingir seus objetivos, conferindo um tratamento sistemático e
organizado capaz de mensurar e aperfeiçoar a eficácia dos processos de governança,
gerenciamento de riscos e controle. De acordo com o TCU (2014, p. 75), “a auditoria
interna existe basicamente para avaliar a eficácia dos controles internos implantados
pelos gestores”.
Já a auditoria externa é considerada um elemento essencial da
responsabilidade de uma entidade do setor público. Os auditores externos têm como
atribuição realizar as adequadas sugestões de ações corretivas em resposta aos
resultados da auditoria. “Tornar os relatórios de auditoria externa públicos de maneira
oportuna e acessível ajuda a capacitar o público a responsabilizar o governo e as
entidades do setor público” (IFAC; CIPFA, 2014, p. 32, tradução nossa)26.

“Making external audit reports public in a timely and accessible manner assists in empowering the
public to hold the government and public sector entities to account”.
26
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Conforme pesquisa documental realizada junto aos portais institucionais dos
NITs participantes do presente estudo, foi possível sistematizar os dados constantes
no Quadro 10 a seguir:
Quadro 10 - Itens investigados junto aos portais institucionais para complemento da análise das práticas
C e G (IFAC; CIPFA, 2014)
ITEM INVESTIGADO

CLASSIFICAÇÃO

Consta no site
Não consta no site
Regimento interno (NIT)
21
9
CLASSIFICAÇÃO
ITEM INVESTIGADO
Não possui
Possui link indireto
Possui link direto
Acesso ao NIT pelo site institucional
8
17
5
Divulgação intermitente ou
Não há divulgação
completa
Relatório de indicadores
26
4
Fonte: Elaborado pela autora, com base em pesquisa documental junto aos portais institucionais
(2019).

Pela análise do Quadro 9 é possível verificar, em relação à prática C:
➢

Quanto ao preceito estabelecido pela IFAC e pelo CIPFA (2014), de que

visando uma prestação de contas eficaz, as instituições devem possuir uma
declaração formal, em que constem os objetivos a ser atingidos, foi apurado junto aos
portais institucionais, se os NITs continham tais documentos (normalmente
designados como regimento interno). Foram localizados em 21 dos 30 NITs
participantes da pesquisa, revelando um resultado significativo, embora todos
devessem apresentar tal declaração.
Em relação à prática G:
➢

Visando um melhor desempenho em termos de marketing, considerando que o

canal mais utilizado pelos NITs para divulgação dos dados obtidos em termos de
geração de inovação às comunidades interna e externa é o portal institucional, foi
constatado que apenas 5 dos 30 NITs que compõem o presente estudo possuem um
link de acesso direto dentro do portal institucional, indicando a possibilidade de haver
dificuldades em acessar tais informações;
➢

Quanto ao preconizado pela IFAC e pelo CIPFA (2014), de que as instituições

do setor público comprovem o uso de recursos de maneira eficiente, divulgando
anualmente relatórios de indicadores que permitam aos stakeholders analisar o
desempenho da instituição, foi verificado que apenas 4 dos 30 NITs pesquisados
apresentam tais relatórios e, de maneira geral, de forma irregular. Infere-se que, em
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geral, há pouca transparência na divulgação de desempenho por parte dos NITs, o
que dificulta às partes interessadas avaliar a solidez da administração, bem como se
está sendo gerado valor pelo dinheiro.
Ressalta-se que, visando uma melhor estruturação dos dados obtidos com
base em escala LIKERT (1932), os mesmos foram classificados da seguinte forma
(Quadro 11):
Quadro 11 - Escala estabelecida para análise de dados de questões que utilizam escala Likert (1932)
NÍVEIS DE ESCALA LIKERT
Não se aplica de modo algum
Pouco se aplica

Aplica-se razoavelmente

Aplica-se bastante
Aplica-se totalmente

RESULTADO
NÃO

PARCIALMENTE

SIM

Fonte: Elaborado pela autora (2019).

Objetivando sintetizar as informações obtidas por meio da pesquisa de campo
e da coleta de dados efetuada junto aos portais institucionais, foi elaborado o Quadro
12. Nele é possível verificar:
➢

Informações sobre a caracterização dos NITs; os resultados levantados; bem

como as considerações e sugestões pertinentes;
➢

As práticas de governança definidas pela IFAC e pelo CIPFA (2014); as

perguntas do questionário relacionadas à propriedade intelectual; além dos resultados
levantados e as observações e sugestões relevantes.
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CARACTERIZAÇÃO

Quadro 12 - Quadro sinóptico das características dos NITs participantes da pesquisa
Continua
CARACTERÍSTICAS
RESULTADOS LEVANTADOS
OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES
DOS NITS
Aproximadamente metade dos NITs foram criados há cerca de 10 anos A data de criação dos NITs reflete em geral o cumprimento à
Idade
(2007-2009).
legislação.
A despeito da valorosa contribuição decorrente da energia e
Quadro de
Grande volume de bolsistas, permanecendo inferior apenas ao número criatividade que esses profissionais trazem ao ambiente de trabalho
pessoal
de funcionários.
nos NITs, há que se considerar dificuldades em termos de
necessidade de capacitação contínua (alta rotatividade).
Em relação aos pedidos de proteção à propriedade intelectual (PI), as Destaque há que ser dado ao grande volume de pedidos de registro
Pedidos de PI
invenções despontam com o maior volume.
de software.
Grande divergência entre a quantidade de pedidos de PI e de PI
Quando aos pedidos de PI concedidos, salienta-se que o maior volume
PI concedidos
concedidos, resultado do excesso de burocracia administrativa por
se refere aos registros de software.
parte do INPI e do backlog.
➢
Programas como o Patentes Verdes do INPI têm buscado
incentivar o uso de tecnologias que utilizem os recursos naturais de
➢
A despeito da incipiência da maioria dos NITs em relação à
forma sustentável;
PI licenciados /
transferência de tecnologia por meio de licenciamento, a PI que mais
➢
Verificou-se, pela análise conjunta das questões 6 e 14, que
Royalties por
se destaca são os cultivares;
a percepção dos gestores varia muito em relação aos resultados
licenciamento
➢
2/3 dos NITs afirmam não ter obtido benefícios econômicos, na
apresentados, ocorrendo, por exemplo, situações com volume
forma de royalties, pelo licenciamento de PI.
expressivo de PI licenciada e baixa ou média percepção da obtenção
de benefício econômico por parte do gestor e vice-versa.
Custo anual de
Reduzidos custos são derivados do reduzido volume de PI protegida,
Cerca de 1/3 dos NITs possui custo anual de manutenção de PI até
manutenção de
em geral, nos NITs. Entretanto, podem significar também, baixos
R$10.000,00.
PI
investimentos em estruturação e capacitação dos membros do NIT.
A terceirização de atividades pode contribuir para a realização de
Terceirização de Mais da metade dos NITs não utiliza serviços de empresa terceirizada
atividades de forma mais profissional, devendo ser ponderado seu
atividades
em atividades de busca de anterioridade e redação de patentes.
custo/benefício.
A falta de capacitação adequada e contínua pode impactar no
Capacitações/
Aproximadamente 2/3 dos NITs informaram que os membros da equipe desenvolvimento das atividades do NIT. Ademais, perde-se a
eventos para
participaram de no máximo 6 capacitações/eventos num ano.
oportunidade de formação de redes de contatos, importante para
membros do NIT
disseminar a cultura de PI e empreendedorismo da instituição.
Sugere-se aos NITs que busquem capacitação no sentido de
Em geral, os NITs utilizam pouco ferramentas de valoração de
compreender as diferentes ferramentas de valoração de tecnologias
Valoração de
tecnologias, possivelmente por desconhecimento, em função da
existentes. Considerando as peculiaridades de cada instituição, não
tecnologias
complexidade de tal atividade. As metodologias de padrões industriais
é possível determinar uma ferramenta ideal para todos, mas sim
e análise do valor do projeto e dos aportes demonstraram ser mais
buscar a mais apropriada para cada NIT.
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BLOCO A

GOVERNANÇA
PÚBLICA
Comportar-se
com integridade,
demonstrando
forte
compromisso
com os valores
éticos e
respeitando o
estado de direito

utilizadas do que as de regra de 25% sobre os lucros e utilização de
softwares, entretanto, ainda assim em pequena proporção.
PROPRIEDADE
RESULTADOS LEVANTADOS
INTELECTUAL
Violação de política, regra
ou regulamento interno do
NIT

Comportamento do quadro
de pessoal do NIT

BLOCO B

Opiniões dos stakeholders

Informações para novos
Garantir abertura
membros do corpo docente
e envolvimento
abrangente das
partes
interessadas

Relação entre os membros
do NIT e os pesquisadores
da instituição

OBSERVAÇÕES / SUGESTÕES

Diante da importância de se ter canais eficientes de feedback,
Metade dos NITs afirmou que o meio
destaca-se que na visão dos gestores de NITs, os mesmos
mais utilizado em casos de violação de
transmitem aos membros da equipe confiança suficiente para que
política, regra ou regulamento interno é
esses possam denunciar casos de violação de política, regra ou
o contato direto com o gestor do NIT.
regulamento interno.
Mais de 76% dos NITs afirmou que seu
quadro de pessoal se comporta com
integridade, respeitando a missão, visão
e valores tanto da instituição, quanto do
próprio NIT.
O canal mais utilizado pelo stakeholders
para expressar suas opiniões é
pessoalmente.
Novamente o contato direto com
membros do NIT foi um dos principais
meios
apontados,
neste
caso
específico, para que os novos membros
do corpo docente recebam informações
em relação à proteção à PI, dentro da
universidade (1/4 das respostas). Ficou
atrás apenas da utilização do site
institucional para tal comunicação
(26,1%).

Considerando que a integridade é um dos princípios da governança
pública, é essencial que esse comportamento esteja presente em
todos os NITs.
Pressupõe-se que haja uma comunicação livre e de fácil acesso para
os stakeholders junto aos membros do NIT, o que indica que as partes
interessadas podem expressar seus pontos de vista livremente.
Ficou demonstrado que há vários meios para sensibilizar os novos
membros do corpo docente quanto à importância da proteção à PI.
Considerando os dois principais meios apontados na pesquisa:
contato direto com membros da equipe do NIT e portal institucional,
há que se considerar a relevância da capacitação da equipe do NIT
para tal função e o cuidado com a elaboração do site (qualidade das
informações e facilidade de acesso).

Há a necessidade de aprimorar a comunicação entre membros do
NIT e pesquisadores, considerando a relevância destes para a
Menos da metade dos NITs indicou instituição. Ponderando que muitos pesquisadores desconhecem os
haver proximidade entre os membros do mecanismos de proteção à PI e as formas de realização de
NIT e os pesquisadores da instituição.
transferência de tecnologia, torna-se primordial que haja facilidade de
acesso aos membros do NIT, responsáveis por realizar a ponte
universidade-empresa.
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Continuação
Apenas um NIT revelou realizar análise
e que somente as patentes que
possuem potencial de mercado são
patenteadas.
Pouco menos de 70% dos respondentes
Manutenção de
declarou manter por todo tempo de
anuidades/exames técnicos duração
da
proteção
as
não licenciados
anuidades/exames técnicos no caso de
não haver licenciamento da tecnologia.
➢
60% do total de respondentes
declarou que a desistência e repasse ao
inventor, no caso de não haver mais
interesse na manutenção de uma PI
protegida não se aplica a seus
Manutenção de propriedade respectivos NITs;
intelectual protegida
➢
Mais de 66% dos gestores
afirmou que a interrupção no
pagamento de anuidades, no caso de
não
haver
mais
interesse
na
manutenção de uma PI protegida, não
se aplica a seus respectivos NITs.

BLOCO C

Análise de potencial de
mercado

Definição de
resultados em
termos de
benefícios
econômicos,
sociais e
ambientais
sustentáveis

Estímulo à geração de
tecnologias sustentáveis

O meio mais utilizado para estimular a
geração de tecnologias sustentáveis
nos NITs é o contato direto com
membros da equipe do NIT.

A sustentabilidade exigida à Administração Pública na aplicação dos
recursos disponíveis, pode ser assegurada com a análise de
potencial de mercado das PI sob proteção do NIT.
➢
Necessidade de conscientização do uso eficiente dos
recursos disponíveis;
➢
Capacidade de análise do TRL da tecnologia e do momento
oportuno de lançá-la no mercado (prospecção tecnológica).

Necessidade de haver normatização interna para cumprir o disposto
na Lei de Inovação: “opinar pela conveniência das criações
desenvolvidas na instituição”.

➢
Na percepção dos gestores, há um canal de livre acesso
operando de maneira eficaz junto aos membros da equipe do NIT;
➢
Em busca de transferência da tecnologia protegida nas
universidades, o estímulo à geração de tecnologias sustentáveis, faz
com que o meio ambiente opere como motor para o avanço da
economia (Hélice Quíntupla).

Declaração formal contendo 70% dos NITs apresentam tais
A despeito do resultado significativo, todos os NITs deveriam
os objetivos a serem
documentos (comumente designados
apresentar tal declaração em seus portais institucionais.
atingidos
como regimento interno).
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BLOCO D

Aproximadamente metade dos NITs não A realização de mapeamento tecnológico interno propicia agilidade
realiza
mapeamento
tecnológico na localização de especialistas na universidade para atividades
interno.
específicas, devendo, portanto, ser estimulado nos NITs.
Determinar as
➢
Incentivo à formação de redes de contatos pelos
intervenções
O contato direto (tanto do NIT com pesquisadores junto ao setor produtivo;
necessárias para
empresas que possam ter interesse, ➢
Estímulo à participação dos membros do NIT em
Prospecção de empresas
otimizar o
quanto do pesquisador com empresas), encontros/eventos que favoreçam o contato com o meio empresarial;
interessadas
alcance dos
representa mais da metade de todas as ➢
Empenho na elaboração de portfólio atrativo;
resultados
respostas.
➢
Organização de eventos que promovam a imagem positiva da
pretendidos
universidade junto ao meio empresarial.
Menos da metade dos NITs informou Estímulo à realização de benchmarking de outros NITs para
Benchmarking de atividades
realizar benchmarking junto a outros comparação de aspectos financeiros, de qualidade de serviço, dentre
de outros NITs
NITs.
outros.

BLOCO E

Desenvolver a
capacidade da
entidade,
incluindo a
capacidade de
sua liderança e
os indivíduos
dentro dela

BLOCO F

Continuação

Gerenciamento
de riscos e
desempenho por
meio de controle Riscos identificados
interno robusto e
forte gestão das
finanças públicas

Mapeamento tecnológico
interno

Treinamento e capacitação
para gestor do NIT

Disseminação da cultura de
propriedade intelectual e
empreendedorismo

Metade dos gestores de NITs afirmou
receber treinamento adequado e
Incentivo à capacitação e atualização contínua de conhecimentos.
oportunidade para desenvolver suas
capacidades.
Mais da metade dos gestores acredita
que a equipe do NIT possui habilidade
suficiente para disseminar a cultura de
PI e empreendedorismo para a
comunidade interna da instituição.
➢
Menos de 10% dos NITs
percebe a queda no ranking em função
do número de patenteamentos como
um risco relevante;
➢
Pouco mais de 1/4 dos NITs crê
que o risco referente à priorização do
volume de patentes e não em seu
potencial de mercado é expressivo;

➢
➢

Disponibilização de recursos suficientes para qualificação;
Investimento na capacitação dos membros do NIT.

➢
Muito embora as instituições tenham uma preocupação em
relação à posição ocupada nos principais rankings existentes, o risco
de queda nos mesmos em função do volume de PI protegida não foi
percebido como relevante pelos gestores em geral;
➢
Cerca de 1/4 dos NITs prioriza a quantidade de PI
protegida, nem sempre considerando seu potencial de mercado, o
que pode acarretar tão somente custos aos NITs, sem o devido
retorno na forma de licenciamento de suas tecnologias protegidas;
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Gerenciamento de
desempenho

➢
Mais da metade dos NITs
considera o risco de o pesquisador
publicar antes de requerer a patente
relevante;
➢
Pouco mais de 1/3 dos NITs
afirmou que o risco referente à
rotatividade da equipe do NIT é
significativo.
➢
Apenas 1/3 dos respondentes
afirmou que o gerenciamento de
desempenho se dá por meio de
avaliação do cumprimento das metas
estabelecidas;
➢
40% dos respondentes declarou
que o gerenciamento de desempenho
se dá por meio do volume de proteção à
PI;
➢
Menos de 1/6 dos gestores de
NIT informou que o gerenciamento de
desempenho se dá por meio do
montante recebido em royalties;
➢
Pouco mais de 1/3 dos
respondentes
afirmou
que
o
gerenciamento de desempenho se dá
por meio de palestras/cursos na área de
PI;
➢
40% dos respondentes afirmou
que o gerenciamento de desempenho
se dá por meio da avaliação do servidor
pela chefia.

➢
Incentivo para que ocorra a proteção da PI e só
posteriormente a divulgação da mesma;
➢
Cautela na contratação de bolsistas e estagiários, pois,
embora agreguem conhecimento, necessitam de tempo e dedicação
dos membros da equipe para receber treinamento especializado.

➢
O estabelecimento de metas é uma ação importante que
impacta na motivação dos membros da equipe do NIT, uma vez que
aponta o caminho a seguir e indica o objetivo a ser atingido;
➢
Infere-se que os NITs se importam com a quantidade de PI
sob sua proteção, possivelmente pela expectativa em transferir
tecnologia ao setor produtivo, por intermédio de licenciamento.
Ressalta-se a importância de verificar o potencial de mercado de tais
tecnologias;
➢
A universidade deve garantir o retorno adequado aos
recursos públicos investidos na criação, proteção e comercialização
da PI. Por meio do recebimento de royalties é possível reinvestir na
universidade, aplicando os recursos em infraestrutura de laboratórios,
por exemplo, beneficiando a própria instituição e seus pesquisadores;
➢
A organização de palestras/cursos na área de PI é uma
importante forma de sensibilizar a comunidade acadêmica da
relevância da proteção à PI;
➢
Recomenda-se o investimento na capacitação dos servidores
no sentido de desenvolver habilidades específicas para negociação e
comercialização das PI sob proteção do NIT, habilidades essas que
podem ser objeto de avaliação de desempenho do servidor pela
chefia.
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Conclusão
➢
O principal canal utilizado para
divulgar os dados obtidos em termos de
geração de inovação às comunidades
interna e externa é o portal institucional.

➢
Sugere-se investir na elaboração de design atrativo e no
conteúdo do site do NIT, despertando a atenção de possíveis
licenciatários das tecnologias protegidas;
➢
As mídias sociais têm demonstrado grande potencial de
divulgação dos NITs, sendo recomendável investir na qualidade e
periodicidade das publicações.
➢
Conclusão

➢
Apenas 30% dos respondentes
declarou que o NIT conta com
acompanhamento da auditoria interna;
➢
Somente
10%
dos
respondentes afirmou que o NIT conta
com acompanhamento da auditoria
externa.

➢
Ressalta-se a incipiência das atividades de auditoria interna
e externa junto aos NITs;
➢
Recomenda-se a utilização de ambas as formas de auditoria,
visando uma prestação de contas eficaz, inclusive disponibilizando
seus relatórios ao público em geral (transparência de informações).

Acesso ao NIT
(portal institucional)

Menos de 20% dos NITs participantes
da pesquisa possuem um link de
acesso direto dentro do portal
institucional.

Vale ressaltar a importância da facilidade de acesso ao NIT pelo
portal institucional da universidade, possibilitando ao setor produtivo
a rápida localização de tal órgão.

Relatório de indicadores

Menos de 15% dos participantes da
pesquisam divulgam seus relatórios de
indicadores e, de maneira geral, de
forma irregular.

A comprovação do bom uso dos recursos públicos investidos deve se
dar por meio de divulgação de relatórios de indicadores, permitindo
consulta aos stakeholders e realização, por parte do NIT, de
benchmarking com instituições semelhantes.

BLOCO G

Publicização de resultados
Implementar
boas práticas em
transparência,
relatórios e
auditoria, para
Auditoria interna e externa
fornecer uma
prestação de
contas eficaz.

Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018) e no levantamento realizado nos portais institucionais (2019).
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7.3 CORRELAÇÕES ENTRE RESULTADOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E
PRÁTICAS DE GOVERNANÇA PÚBLICA
Com o intuito de verificar possíveis correlações entre os resultados de
propriedade intelectual, medidos neste estudo pelo somatório do número de pedidos
de proteção à propriedade intelectual + volume de pedidos concedidos + quantidade
de propriedade intelectual licenciada pelos NITs participantes e as médias das
práticas de governança pública elencadas pela IFAC e pelo CIPFA (2014),
complementadas por atividades pesquisadas junto aos portais institucionais das
universidades pesquisadas, utilizando os critérios para análise das respostas –
questionário/portais institucionais (Quadro 9, da seção 6.6), foram gerados os
resultados constantes na Tabela 6.
Pela análise dos dados contidos na referida tabela, é possível verificar, em
geral, que a correlação entre os resultados de PI apresentados pelos NITs (aqui
considerados como o somatório do número de pedidos de PI, volume de PI
concedidos e quantidade de PI licenciados) e as médias apresentadas em relação a
cada uma das práticas de governança pública elencadas pela IFAC e pelo CIPFA
(2014), é considerada baixa. O coeficiente de correlação (r) entre os resultados de PI
e as médias das práticas de governança apresentou os seguintes resultados: 0,07
(Prática A); 0,14 (Prática B); 0,15 (Prática C); 0,33 (Prática D); 0,14 (Prática E); 0,44
(Prática F) e -0,14 (Prática G).
A única prática de governança que apresentou uma correlação considerada
moderada foi a F (r = 0,44), sugerindo que os resultados apresentados pelos NITs
possam ser explicados pelo gerenciamento de riscos e desempenho realizado por
meio de controle interno robusto e forte gestão das finanças públicas. Embora a
correlação não apresente um resultado muito expressivo, denota uma preocupação
em relação à identificação e controle dos possíveis riscos, bem como em relação ao
gerenciamento de desempenho dos NITs.
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Tabela 6 - Correlações entre resultado de PI e práticas de governança pública estabelecidas por IFAC;
CIPFA (2014)
NIT

RESULTADO
PI

PRÁTICAS DE GOVERNANÇA
A

B

C

D

E

F

G

MÉDIA
DAS
PRÁTICAS
0,73
0,45
0,33
0,39
0,45
0,46
0,54
0,38
0,40
0,44
0,59
0,72
0,46
0,50
0,34
0,52
0,51
0,43
0,50
0,69
0,51
0,53
0,48
0,23
0,43
0,32
0,55
0,71
0,53
0,52

NIT 1
253
0,60
0,89
0,56
0,80
0,88
0,75
0,65
NIT 2
305
0,60
0,48
0,36
0,30
0,63
0,56
0,25
NIT 3
229
0,60
0,42
0,10
0,28
0,38
0,36
0,15
NIT 4
109
0,50
0,36
0,17
0,23
0,75
0,56
0,15
NIT 5
434
0,35
0,37
0,39
0,45
0,75
0,47
0,35
NIT 6
790
0,60
0,31
0,48
0,58
0,50
0,67
0,10
NIT 7
58
0,60
0,48
0,28
0,32
1,00
0,58
0,50
NIT 8
132
0,30
0,57
0,29
0,52
0,13
0,53
0,30
NIT 9
178
0,70
0,42
0,28
0,08
0,63
0,36
0,35
NIT 10
150
0,50
0,45
0,34
0,42
0,50
0,44
0,45
NIT 11
94
0,70
0,60
0,90
0,20
0,75
0,64
0,35
NIT 12
297
0,60
0,60
0,56
0,87
1,00
0,78
0,65
NIT 13
484
0,48
0,58
0,35
0,38
0,75
0,61
0,05
NIT 14
228
0,60
0,48
0,39
0,43
0,75
0,42
0,45
NIT 15
652
0,50
0,43
0,07
0,37
0,25
0,53
0,20
NIT 16
236
0,70
0,66
0,47
0,32
0,50
0,58
0,40
NIT 17
218
0,68
0,53
0,50
0,52
0,50
0,57
0,25
NIT 18
123
0,70
0,62
0,24
0,38
0,50
0,36
0,20
NIT 19
696
0,60
0,57
0,47
0,30
0,75
0,50
0,30
NIT 20
59
0,60
0,84
0,71
0,80
1,00
0,56
0,35
NIT 21
142
0,70
0,48
0,42
0,43
0,38
0,67
0,50
NIT 22
528
0,60
0,62
0,53
0,38
0,75
0,50
0,30
NIT 23
48
0,60
0,48
0,30
0,53
0,63
0,58
0,25
NIT 24
2
0,60
0,17
0,04
0,08
0,38
0,22
0,10
NIT 25
43
0,48
0,58
0,29
0,30
0,75
0,44
0,20
NIT 26
1
0,50
0,28
0,56
0,23
0,25
0,22
0,20
NIT 27
195
0,48
0,76
0,47
0,65
0,38
0,58
0,55
NIT 28
1104
0,68
0,77
0,68
0,85
0,88
0,75
0,35
NIT 29
458
0,70
0,85
0,31
0,37
0,63
0,58
0,30
NIT 30
10
0,60
0,74
0,51
0,37
0,63
0,36
0,45
COEFICIENTE DE
0,07
0,14
0,15
0,33
0,14
0,44
-0,14
0,24
CORRELAÇÃO (r)
COEFICIENTE DE
0,49% 1,96% 2,25% 10,89% 1,96% 19,36% 1,96%
5,76%
EXPLICAÇÃO (r2)
Fonte: Elaborado pela autora, com base no questionário aplicado e no levantamento efetuado nos
portais institucionais.

Em relação aos resultados de PI e a média das práticas de governança pública
é possível verificar que a correlação também é baixa, com resultado r = 0,24 e
coeficiente de explicação de apenas 5,76%. Esse resultado demonstra que não há
relação entre as práticas de governança pública e os resultados de PI apresentados
pelos NITs.
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7.4 ESTUDO DE CASO: AGINT - UTFPR
De acordo com Prodanov e Freitas (2013, p. 60), o estudo de caso “é um tipo
de pesquisa qualitativa e/ou quantitativa, entendido como uma categoria de
investigação que tem como objeto o estudo de uma unidade de forma aprofundada,
podendo tratar-se de um sujeito, de um grupo de pessoas, de uma comunidade etc.”.
Nesse sentido, optou-se pela realização de estudo de caso junto à AGINT (UTFPR),
pois como citado anteriormente, a mesma está localizada no ambiente de trabalho da
pesquisadora – a UTFPR, possibilitando a realização de uma observação mais efetiva.
Para tanto, serão incluídas algumas informações acerca da criação e estrutura
da AGINT, para então expor os dados coletados no questionário aplicado em relação
aos indicadores de governança, bem como inserir informações coletadas dos
relatórios de gestão da AGINT e do portal institucional.
7.4.1 Informações sobre a AGINT
Em 25 de maio de 2007, visando dar cumprimento ao dispositivo legal da Lei
de Inovação e da Constituição Federal, presentes no ordenamento jurídico brasileiro,
a UTFPR inaugura sua Agência de Inovação - AGINT, por meio da deliberação n°
05/2007, do Conselho Universitário. No momento de sua criação, a infraestrutura
contava, além da Agência de Inovação, com seis NITs, sendo eles: de Campo Mourão,
Cornélio Procópio, Curitiba, Dois Vizinhos, Medianeira e Ponta Grossa.
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Figura 13 - AGINT e os 13 NITs da UTFPR

Fonte: UTFPR (2018d).

Atualmente, a AGINT está vinculada à Pró-Reitoria de Relações Empresariais
e Comunitárias (PROREC), coordenando as atividades dos NITs presentes nos 13
câmpus da UTFPR (conforme Figura 13), sendo que os mesmos estão vinculados às
Diretorias de Relações Empresariais e Comunitárias (DIRECs) de seus respectivos
câmpus (AGINT, 2018).

7.4.2 Dados coletados e análise dos resultados

O Quadro 13 a seguir apresenta os dados de caracterização da AGINT, em
relação ao ano de criação; equipe (AGINT + 13 NITs); PI (pedidos, concedidos e
licenciados); bem como o custo anual de manutenção de PI. Além desses dados,
outros relativos à caracterização foram inseridos, a fim de que possam ser
contrapostos aos dados que apresentaram maior ocorrência nos demais NITs. São
eles: utilização de serviços de empresa terceirizada; participações dos membros da
equipe do NIT em capacitações/eventos e metodologias de valoração utilizadas.
A AGINT, assim como a maioria dos NITs brasileiros, foi criada após a
obrigatoriedade imposta pela Lei de Inovação – em 2007. Em relação à equipe, há
que se destacar que estão computados todos os 13 câmpus da instituição, sendo por
este motivo, superior à média dos demais.
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Quadro 13 - Caracterização da Agência de Inovação da Universidade Tecnológica Federal do Paraná
UNIVERSIDADE
ANO DE CRIAÇÃO DO NIT

UTFPR

MÉDIA DOS NITS/
MAIOR OCORRÊNCIA

2007

2008
5
1
2
4
2
133
8
4
7
36
0
19
0
1
11
1
3
5
30
0
9
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0

PI
(LICENCIADOS)

PI
(CONCEDIDOS)

PI
(PEDIDOS)

EQUIPE
DO NIT27

15
Funcionários
0
Voluntários
0
Estagiários
4
Bolsistas
0
Outros
Invenção
168
Modelo de utilidade
18
Cultivar
1
Desenho industrial
1
Programa de computador
157
Topografia de circuito integrado
2
Marca
21
Indicação geográfica
0
Direito autoral
0
Invenção
9
Modelo de utilidade
1
Cultivar
0
Desenho industrial
0
Programa de computador
140
Topografia de circuito integrado
2
Marca
7
Indicação geográfica
0
Direito autoral
0
Invenção
1
Modelo de utilidade
0
Cultivar
0
Desenho industrial
0
Programa de computador
0
Topografia de circuito integrado
0
Marca
0
Indicação geográfica
0
Direito autoral
0
7 - Qual o custo anual de manutenção da
Acima de R$40.000,00
propriedade intelectual?
14 - O NIT de sua instituição já obteve benefícios
econômicos, na forma de royalties, pelo Pouco se aplica
licenciamento de propriedade intelectual?
19 - Há utilização de serviços de empresa
terceirizada em atividades de busca de Aplica-se bastante
anterioridade e redação de patentes?
20 - Qual foi o total de participações em
capacitações/eventos dos membros do NIT de Mais de 10
sua instituição, no ano de 2017?
27 – Quais as metodologias de valoração de tecnologia utilizadas?
Padrões industriais
Análise do valor do projeto e dos aportes

----Aplica-se bastante

Regra de 25% sobre os lucros

-----

Utilização de softwares de valoração

-----

Fonte: Elaborado pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).
27

Considerando os 13 câmpus da UTFPR + AGINT

Até R$10.000,00
Não se aplica de modo
algum
Não se aplica de modo
algum
De 4 a 6

Não se aplica de modo
algum
Aplica-se razoavelmente
Não se aplica de modo
algum
Não se aplica de modo
algum
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Quanto ao volume de pedidos de PI, a UTFPR possui, em relação a algumas
modalidades, valores acima da média: 168 pedidos para invenção (média dos NITs:
133); 18 pedidos para modelo de utilidade (média dos NITs: 8); 157 pedidos para
programa de computador (média dos NITs: 36); 2 pedidos para topografia de circuito
integrado (média dos NITs: zero) e 21 pedidos para marca (média dos NITs: 19). Já
em relação a três modalidades de proteção à propriedade intelectual, a AGINT
apresenta resultados abaixo da média. São eles: 1 pedido de cultivar (média dos NITs:
4); 1 pedido para desenho industrial (média dos NITs: 7) e nenhum pedido de direito
autoral (média dos NITs: 1).
Em relação à modalidade modelo de utilidade, de acordo com o ranking
divulgado pelo INPI em seu relatório “Indicadores de Propriedade Industrial 2018: O
uso do sistema de propriedade industrial no Brasil”, a UTFPR ocupou a segunda
posição geral e classificou-se em primeiro lugar dentre as instituições de ensino e
pesquisa no Brasil (UTFPR, 2018e).
Destaque há que ser dado ainda ao grande volume de programas de
computador, demonstrando, neste sentido, a vocação tecnológica da instituição, tendo
obtido, inclusive, destaque no relatório supracitado, em que o INPI salienta que dos
dez principais depositantes, sete são universidades, “com destaque para a
Universidade Tecnológica do Paraná, com 40 pedidos” (INPI, 2018a, p. 52), conforme
Tabela 7 a seguir:
Tabela 7 - Total de pedidos de Programa de Computador por Residentes
Posição

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nome
FUNDAÇÃO CPQD
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SERGIPE
VALE S/A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
EMBRAPA

Top 10
Total de pedidos de Programa de Computador por Residentes
Fonte: INPI (2018a).

2017
129
40
34
19
17
16
16
16
15
15
317
1.686

Part. no Total
Residentes (%)
7,7
2,4
2,0
1,1
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
18,8
100
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De acordo com a própria AGINT, o expressivo aumento nos pedidos de
proteção nos anos de 2017 e 2018 são fruto das seguintes ações promovidas em
conjunto com os NITs dos câmpus (AGINT, 2017, 2018):
➢

Curso de instrumentalização em propriedade intelectual realizado junto a todos

os NITs do sistema UTFPR;
➢

Palestras realizadas buscando a disseminação da cultura da propriedade

intelectual e empreendedorismo em todos os câmpus;
➢

Ações de conscientização para a proteção da propriedade intelectual junto aos

diretores de relações empresariais e comunitárias de cada câmpus e
➢

Participação dos NITs em encontros de inovação e propriedade intelectual.
Em relação às patentes e registros concedidos, a UTFPR ficou um pouco

abaixo da média em relação às patentes de invenção (9, média dos NITs: 11); cultivar
(0, média dos NITs: 3); desenho industrial (0, média dos NITs: 5) e marca (7, média
dos NITs: 9) e manteve a quantidade dos demais NITs em relação ao modelo de
utilidade (1). Contudo, apresentou valor acima da média em relação à topografia de
circuito integrado (2, média dos NITs: zero) e, relativamente aos softwares,
apresentou quantidade muito acima da média (140, média do NITs: 30), o que pode
ser explicado por sua supracitada vocação tecnológica e também pela agilidade na
tramitação dos pedidos junto ao INPI, resultante da implantação do processo
eletrônico de protocolos, no ano de 2017 (AGINT, 2018).
Por conseguinte, os resultados positivos apresentados pela AGINT,
resultaram em um convite feito à UTFPR para participar da Conferência Mundial de
Propriedade Intelectual, em Genebra (Suíça). Destaca-se que somente três
instituições federais brasileiras foram escolhidas para tal evento: UTFPR, UFMG e
UFRGS (UTFPR, 2018e).
Contudo, em relação à obtenção de benefícios econômicos na forma de
royalties pelo licenciamento de propriedade intelectual, a AGINT afirmou que pouco
se aplica, considerando que até o presente momento houve apenas um caso de
licenciamento (relativo à invenção, sendo 3 a média dos NITs para tal modalidade e 3
a média dos NITs para cultivares). Assim como a maioria dos NITs, a AGINT possui
pouca experiência na transferência da tecnologia protegida pela instituição ao setor
produtivo, sendo este seu maior desafio na atualidade. Objetivando impulsionar essa
atividade, a AGINT dispõe de editais de chamamento abertos voltados ao
licenciamento de direito de uso e à exploração de invenções protegidas (UTFPR,

185

2018e). Há que se destacar que, segundo Santos (2009), na maior parte dos NITs
brasileiros, a autonomia financeira não está amparada pela estratégia institucional,
sendo necessário encontrar outros meios de obter recursos externos, como por
exemplo, por meio de Chamadas Públicas.
No que concerne à utilização de serviços de empresa terceirizada em
atividades de busca de anterioridade e redação de patentes, a AGINT afirmou utilizar
bastante (como muitos outros NITs), sendo que em 2017 foram contratados os
serviços de uma empresa especializada em redação e busca de anterioridade de
patentes, otimizando o trabalho já realizado pela AGINT (AGINT, 2018). Vale ressaltar
que a IFAC e o CIPFA (2014), julgam que a decisão acerca da terceirização ou não
de serviços deve ponderar aspectos como conhecimento necessário e custo das
atividades, demonstrando, em diversas ocasiões, ser uma iniciativa adequada.
Com relação aos membros da equipe da AGINT, é possível verificar uma
expressiva participação em capacitações e eventos, mais elevada que a maioria dos
demais NITs pesquisados. Deve-se considerar, entretanto, que alguns desses NITs
possuem estruturas menores, o que justificaria menor número de participações. De
qualquer forma, vale ressaltar a importância conferida pela IFAC e pelo CIPFA (2014)
à premência de capacitação contínua de servidores. Ademais, a participação em
capacitações e eventos estimula a consolidação e ampliação da rede de contatos de
um NIT.
No que se refere às metodologias de valoração de tecnologia utilizadas, a
AGINT revelou utilizar bastante o método de análise do valor do projeto e dos aportes,
mesma opção que apresentou uma ocorrência maior por parte dos demais NITs. Já
as demais opções: padrões industriais, regra de 25% sobre os lucros e utilização de
softwares de valoração demonstraram ser pouco utilizadas pela AGINT e pelos outros
NITs. Vale lembrar que, em geral, a atividade de valoração de tecnologias é bastante
incipiente nos NITs brasileiros (dado corroborado pelos NITs pesquisados),
dificultando o processo de transferência de tecnologia.
Na sequência, serão analisados os dados obtidos em relação às práticas de
governança estabelecidas pela IFAC e pelo CIPFA (2014), separados por blocos. Com
o intuito de estabelecer um parâmetro, serão confrontadas as respostas da AGINT em
relação à resposta com maior ocorrência nos demais NITs.
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Quadro 14 - Bloco A - Dados UTFPR / Dado com maior ocorrência
BLOCO A - Comportar-se com integridade, demonstrando forte compromisso com os valores
éticos e respeitando o estado de direito
Dado com maior
Questão
Dados UTFPR
ocorrência
8 - Qual (quais) dos meios listados a seguir é
(são) utilizado(s) pela equipe do NIT de sua Diretamente ao gestor Diretamente ao gestor
instituição, em casos de violação de política, do NIT
do NIT
regra ou regulamento interno?
9 - O Sr(a) acredita que o quadro de pessoal do
NIT comporta-se com integridade, respeitando a
Aplica-se totalmente
Aplica-se totalmente
missão, visão e valores tanto da instituição,
quanto do próprio NIT?
Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

De acordo com o Quadro 14, é possível verificar que a AGINT, em relação ao
comportamento com integridade e ao compromisso com valores éticos e estado de
direito, está em consonância com os demais NITs, possuindo um canal livre e de fácil
acesso com o gestor, em caso de violação de política, regra ou regulamento interno.
Em relação ao comportamento dos membros da equipe, quanto aos valores
institucionais e do próprio NIT, considera-se que estão totalmente aplicados na
AGINT. Isso revela o foco existente no interesse público, bem como a compreensão
e compartilhamento pelos membros da equipe dos valores pré-definidos.
Quadro 15 - Bloco B - Dados UTFPR / Dado com maior ocorrência
BLOCO B - Garantir abertura e envolvimento abrangente das partes interessadas
Dado com maior
Questão
Dados UTFPR
ocorrência
10 - No NIT de sua instituição, as opiniões das - Portal institucional
partes interessadas (stakeholders) podem ser - E-mail
Pessoalmente
expressas por quais dos meios listados a seguir? - Avaliação do setor
- Contato direto com
membros da equipe
11 - De que forma os novos membros do corpo do NIT
docente recebem informações em relação à - Site institucional
Site institucional
proteção à propriedade intelectual dentro da - Por meio de
universidade?
reuniões/eventos
organizados pelo
NIT
12 - Há proximidade entre os membros do NIT e
Aplica-se
os pesquisadores (clientes internos) da Aplica-se bastante
razoavelmente
instituição?
Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

Relativamente à abertura e envolvimento abrangente das partes interessadas,
a AGINT utiliza como meios: o portal institucional, e-mail e avaliação do setor para
realizar a comunicação, enquanto nos demais NITs o meio mais citado foi
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pessoalmente (Quadro 15). De acordo com o IFAC e o CIPFA (2014), quanto mais
abertas as instituições forem, mais facilmente as partes interessadas confiarão nelas.
Dessa forma, pelo fato de a AGINT possuir vários canais de comunicação, é possível
presumir que os stakeholders sintam-se respeitados e considerados.
Em relação à informação transmitida aos novos membros do corpo docente,
a AGINT utiliza além do site institucional (meio citado com mais frequência pelos
demais NITs), o contato direto com membros da equipe do NIT e reuniões/eventos,
demonstrando dessa forma, valorizar essa comunicação. Como citado anteriormente,
essa atividade é essencial, pois a sua não execução gera descontentamento entre
pesquisadores. Ademais, de acordo com a IFAC e o CIPFA (2014), o envolvimento
abrangente das partes interessadas é um dos mais importantes princípios para uma
boa governança no setor público.
No tocante à proximidade entre os membros do NIT e os pesquisadores
(clientes internos) da instituição, a AGINT apresenta uma percepção mais elevada
(aplica-se bastante) dos que os outros NITs (aplica-se razoavelmente). Conforme já
mencionado, o pesquisador é uma peça-chave, sendo que a comunicação eficaz com
esse profissional é essencial para o sucesso de um NIT.
Em relação aos depósitos de patentes, a AGINT afirma realizar análise e
patentear todos os pedidos que atendam aos critérios de patenteabilidade (Quadro
16). Para tanto, conta com o apoio de empresa terceirizada para auxiliá-la e das
atividades da AGINT móvel junto aos NITs para prestar esclarecimentos aos
interessados. Nos demais NITs, em contrapartida, a opção que mais assinalou-se, foi
a de que apesar do NIT não realizar análise, solicita informações sobre o potencial de
mercado ao pesquisador.
Em relação à questão que supunha não haver licenciamento de uma
determinada tecnologia e indagava por quanto tempo as anuidades/exames técnicos
seriam mantidos pelo NIT, a maior parte dos respondentes declarou manter as
anuidades/exames técnicos por todo o tempo de duração da proteção. No caso da
AGINT, embora tenha sido essa mesma a resposta à questão, foi informado estar em
análise a produção de uma normativa. Isso demonstra um cuidado relativo ao bom
uso dos recursos públicos.
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Quadro 16 - Bloco C - Dados UTFPR / Dado com maior ocorrência
BLOCO C - Definição de resultados em termos de benefícios econômicos, sociais e ambientais
sustentáveis.
Dado com maior
Questão
Dados UTFPR
ocorrência
Embora seja realizada O NIT não realiza
15 – O NIT de sua instituição realiza uma análise análise,
todas as análise, mas solicita
de potencial de mercado em relação às patentes patentes com critérios informações sobre o
que atendam aos critérios de patenteabilidade? de patenteabilidade potencial de mercado
são patenteadas
ao pesquisador
Todo o tempo de
23 - No caso de não haver licenciamento da
duração da proteção
tecnologia disponível, por quanto tempo as
Todo o tempo de
(Em análise a
anuidades/exames técnicos são mantidos pelo
duração da proteção
produção de uma
NIT?
normativa)
26 - No caso de não haver mais interesse na manutenção de uma propriedade intelectual
protegida, quais os procedimentos adotados?
Em análise a
Não se aplica de
A - Desistência da patente e repasse ao inventor
produção de uma
modo algum
normativa
Não se aplica de
B – Interrupção no pagamento de anuidades
----modo algum
- Contato direto com
13 - Com a intenção de estimular a geração de
membros da equipe
Contato direto com
tecnologias sustentáveis, informações sobre os
do NIT
membros da equipe
benefícios de programas como o “Patentes
- Palestras
do
Verdes” (do INPI), são transmitidas de que
- Site institucional
NIT
forma?
- Mídias sociais
Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

Quanto à suposição de não haver mais interesse na manutenção de uma
propriedade intelectual protegida e quais os procedimentos adotados (desistência da
patente e repasse ao inventor e interrupção no pagamento de anuidades), a AGINT
revelou que está em análise a produção de uma normativa a respeito. Já a maioria
dos NITs afirmou não se aplicar de modo algum (para ambas as alternativas).
Ressalta-se a conscientização, por parte da AGINT, em relação ao uso dos recursos
públicos disponíveis, denotando um comportamento sustentável.
No que se refere ao estímulo às tecnologias sustentáveis, a AGINT, assim
como a maioria dos NITs, oportuniza aos interessados, contato direto com membros
da equipe do NIT. Além disso, busca divulgar essas tecnologias utilizando outras
ferramentas, tais como, palestras, site institucional e mídias sociais. Considerando
que a definição de resultados de um órgão ou instituição deve ser sustentável, é muito
importante usar tantos canais quantos forem necessários para disseminar a proteção
à bens intangíveis que promovam essa sustentabilidade.
Vale destacar que dentro do escopo de suas atividades, a AGINT obteve cinco
cartas-patentes protocoladas sob o Programa de Patentes Verdes do INPI. São elas:
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bandeja sementeira móvel; bandeja para produção de placas de mudas florestais;
coletor móvel de chuva de sementes; refúgio armado para a fauna silvestre e
amostrador de banco de sementes florestais. As patentes de invenção concedidas
sob o Regime de Patentes Verdes foram desenvolvidas por uma empresa préincubada no Câmpus Dois Vizinhos, tendo sido posteriormente incubadas no Câmpus
Pato Branco, com produtos desenvolvidos por meio da utilização de recursos de forma
sustentável (AGINT, 2017).
Em relação à pesquisa documental efetuada junto aos portais institucionais,
quanto à presença de regimento interno do NIT, destaca-se que a AGINT apresenta,
além de uma declaração formal contemplando os objetivos a serem atingidos
(Deliberação nº 05-2007 - Regulamento de Propriedade Intelectual), outros
documentos que visam esclarecer as partes interessadas sobre aspectos relativos à
proteção à propriedade intelectual. São eles: Manual da Agência de Inovação e
Manual de Propriedade Intelectual NIT-UTFPR (UTFPR, 2018f).
Quadro 17 - Bloco D - Dados UTFPR / Dado com maior ocorrência
BLOCO D – Determinar as intervenções necessárias para otimizar o alcance dos resultados
pretendidos.
Dado com maior
Questão
Dados UTFPR
ocorrência
Não é realizado
Não é realizado
16 – Há realização de mapeamento tecnológico mapeamento
mapeamento
interno por meio de quais canais?
tecnológico
tecnológico
interno
Interno
- Contato direto do
17 – A atividade de prospecção de potenciais
pesquisador com
empresas
interessadas
na
propriedade
Portfólio divulgado em
empresas
intelectual protegida é realizada por meio de
site institucional
- Portfólio divulgado
quais canais?
em site institucional
18 – Costuma-se realizar benchmarking das
Aplica-se bastante
Aplica-se bastante
atividades realizadas por outros NITs?
Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

Em relação ao mapeamento tecnológico interno, a AGINT, como a maioria
dos NITs, não realiza essa atividade (Quadro 17). Como mencionado anteriormente,
essa é uma atividade que propicia agilidade na localização de especialistas em áreas
específicas dentro da universidade.
No tocante à atividade de prospecção de potenciais empresas interessadas
na propriedade intelectual protegida, a AGINT além de disponibilizar portfólio em site
institucional (canal mais citado pelos NITs), também menciona o contato direto do
pesquisador com empresas.
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Quanto à atividade de benchmarking, a AGINT afirmou aplicá-la bastante. A
despeito da mesma resposta ter apresentado maior ocorrência dentre os NITs
participantes da pesquisa, muitos ainda não utilizam tal ferramenta. Lembrando que,
de acordo com a IFAC e o CIPFA (2014), conhecer o desempenho de instituições
similares é essencial para realizar uma gestão eficiente.
Quadro 18 - Bloco E - Dados UTFPR / Dado com maior ocorrência
BLOCO E - Desenvolver a capacidade da entidade, incluindo a capacidade de sua liderança e
os indivíduos dentro dela.
Dado com maior
Questão
Dados UTFPR
ocorrência
21 - Em sua opinião como gestor, o Sr(a) recebe
Aplica-se
treinamento adequado e oportunidade para
Aplica-se bastante
razoavelmente
desenvolver suas capacidades?
22 - O Sr(a) acredita que a equipe do NIT possui
Aplica-se
habilidade suficiente para disseminar a cultura de
Aplica-se totalmente
razoavelmente
propriedade intelectual e empreendedorismo
Aplica-se totalmente
para a comunidade interna da instituição?
Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

No tocante ao recebimento de treinamento adequado por parte do gestor, bem
como oportunidade de desenvolver a própria capacidade, a AGINT informou aplicarse razoavelmente, enquanto a resposta ao questionário com maior frequência foi a
que se aplica bastante (Quadro 18). Nesse sentido, com o intuito de maximizar o
desenvolvimento das capacidades de liderança, há que se considerar a
disponibilização de recursos para promoção de treinamento adequado e contínuo.
Quanto ao fato da equipe do NIT possuir habilidade suficiente para disseminar
a cultura de propriedade intelectual e empreendedorismo para a comunidade interna
da instituição, as respostas que mais ocorreram (em igual quantidade) foram: aplicase razoavelmente e aplica-se totalmente. Já no caso da AGINT, a resposta foi que se
aplica totalmente, o que demonstra que seguramente os membros da equipe recebam
treinamento e capacitação adequados e contínuos para o desenvolvimento de suas
atividades.
Quanto à percepção acerca dos riscos existentes no NIT, a AGINT
demonstrou uma preocupação maior do que a maioria dos NITs, em relação à queda
no ranking em função do número de patenteamentos e na rotatividade da equipe do
NIT (Quadro 19). Diante das respostas, é possível deduzir que a AGINT (assim como
a UTFPR), atenta ao posicionamento da instituição nos rankings universitários, uma
vez que esses refletem se as estratégias utilizadas estão sendo frutíferas e quais os
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pontos a ser aprimorados. A despeito da promoção de ações como o Bolsa Inovação
(AGINT, 2018), a AGINT demonstra considerável preocupação com a rotatividade de
sua equipe, uma vez que bolsistas e estagiários demandam tempo e investimento
para promover a devida capacitação, sendo que após sua breve permanência na
instituição, há a necessidade de iniciar todo o processo novamente.
Quadro 19 - Bloco F - Dados UTFPR / Dado com maior ocorrência
BLOCO F - Gerenciamento de riscos e desempenho por meio de controle interno robusto e
forte gestão das finanças públicas.
Dado com maior
Questão
Dados UTFPR
ocorrência
24 - No NIT de sua instituição, os riscos são avaliados com base:
A - Na queda no ranking em função do número de
Não se aplica de
Pouco se aplica
patenteamentos
modo algum
B - Na priorização do volume de patentes e não em
Aplica-se
Pouco se aplica
seu potencial de mercado
razoavelmente
C - Na possibilidade de o pesquisador publicar antes
Pouco se aplica
Aplica-se bastante
de requerer a patente
Aplica-se
Não se aplica de
D - Na rotatividade da equipe do NIT
razoavelmente
modo algum
25 – O gerenciamento de desempenho de dá por meio de:
A - Avaliação do cumprimento das metas
Aplica-se
Aplica-se totalmente
estabelecidas
razoavelmente
Aplica-se
Aplica-se
B - Volume de proteção à propriedade intelectual
razoavelmente
razoavelmente
Não se aplica de
Não se aplica de
modo algum
C - Montante recebido em royalties
modo algum
Aplica-se
razoavelmente
D - Palestras/cursos na área de propriedade
Aplica-se
Pouco se aplica
intelectual
razoavelmente
Aplica-se
Aplica-se
E - Avaliação do servidor pela chefia
razoavelmente
razoavelmente
Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

Já o contrário ocorreu no tocante à priorização do volume de patentes ao invés
de em seu potencial de mercado e na possibilidade de o pesquisador publicar antes
de requerer a patente, apresentando um receio inferior em relação aos demais NITs.
De certa forma as respostas revelam uma maturidade da AGINT ao perceber que além
do volume de patentes (aspecto desejável), há que se considerar se são
potencialmente comercializáveis. Quanto à possibilidade de o pesquisador publicar
antes de requerer a patente, embora seja um risco considerável, a AGINT demonstra
que sua equipe está devidamente preparada para sensibilizar o inventor a respeito da
importância de a proteção à propriedade intelectual ocorrer antes da divulgação.
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Quanto ao gerenciamento de desempenho do NIT, a AGINT revelou uma
atenção maior ao item: avaliação do cumprimento das metas estabelecidas em
relação a maioria dos NITs pesquisados (Quadro 19). Destaca-se que a AGINT
considera que o expressivo aumento nos pedidos de proteção em 2017 e 2018, são
fruto de algumas ações promovidas em conjunto com os NITs dos câmpus
(anteriormente citadas), além da fixação de metas de depósitos para cada câmpus
(estabelecida com base na quantidade de pesquisadores locais). Nesse sentido, a
PROREC definiu para os anos de 2017 e 2018 a meta de 100 depósitos anuais de
propriedade intelectual (AGINT, 2017, 2018).
Já os itens volume de proteção à propriedade intelectual e avaliação do
servidor pela chefia apresentaram mesma resposta que a maior parte dos NITs
(aplica-se razoavelmente) e em relação ao montante recebido em royalties: não se
aplica de modo algum (que no caso dos demais NITs, teve mesma quantidade de
respostas para aplica-se razoavelmente). Finalmente a opção de palestras e cursos
na área de propriedade intelectual apresentou resultado menos expressivo na AGINT
em relação à maioria dos NITs. Nesse sentido, o volume de proteção à propriedade
intelectual, seguramente, no caso da AGINT, cedeu espaço para o estabelecimento
de metas, que já contempla tal gerenciamento de desempenho. Já a avaliação do
servidor pela chefia não ter tanta representatividade, pode ser interpretada
considerando a resposta dada à questão sobre a equipe do NIT possuir habilidade
suficiente para disseminar a cultura de propriedade intelectual e empreendedorismo
para a comunidade interna da instituição, ou seja, que a avaliação dos membros deva
ser satisfatória e que outros itens tenham maior relevância em relação ao
gerenciamento de desempenho.
A resposta em relação ao montante recebido em royalties indica que a
instituição esteja alinhada ao modelo de NIT com maior interesse na transferência de
tecnologia com foco no benefício da sociedade em geral a partir dos resultados da
pesquisa acadêmica, conferindo menor interesse ao retorno financeiro (LOTUFO,
2009). Por último, em relação ao gerenciamento de desempenho se dar por meio de
palestras e cursos na área de propriedade intelectual, a AGINT informou que pouco
se aplica. Contudo, há que se considerar que esse é um importante mecanismo de
sensibilização junto à comunidade universitária a respeito da relevância da proteção
à propriedade intelectual (SANTOS, 2009).
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Em relação aos resultados obtidos em termos de geração de inovação serem
publicizados às comunidades interna e externa, a AGINT, como os demais NITs
pesquisados, relatou utilizar o portal institucional. Ademais, afirmou fazer uso de
mídias sociais para tal (Quadro 20).
Quadro 20 - Bloco G - Dados UTFPR / Dado com maior ocorrência
BLOCO G - Implementar boas práticas em transparência, relatórios e auditoria, para fornecer
uma prestação de contas eficaz.
Dado com maior
Questão
Dados UTFPR
ocorrência
28 - Os resultados obtidos em termos de geração
Portal institucional,
de inovação são publicizados às comunidades
Portal institucional
Mídias sociais
interna e externa por meio de quais canais?
29 - O NIT conta com acompanhamento da:
Aplica-se
Não se aplica de
A – Auditoria interna
razoavelmente
modo algum
Não se aplica de
Não se aplica de
B – Auditoria externa
modo algum
modo algum
Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

Quanto ao acompanhamento por meio de auditoria interna, a AGINT afirmou
aplicar-se razoavelmente, enquanto a maioria dos demais NITs informou não se
aplicar de modo algum. Já em relação à auditoria externa, a AGINT comunicou (assim
como a maioria dos outros NITs pesquisados), que não se aplica de modo algum. A
auditoria (tanto interna, quanto externa) ainda é uma atividade embrionária junto aos
NITs. Entretanto, é uma prática que deve ser incentivada, por ser essencial na
elaboração de uma prestação de contas eficaz. Ademais, os relatórios gerados pela
atividade de auditoria devem ser tornados públicos, garantindo à sociedade que os
recursos públicos estejam sendo investidos de maneira adequada.
Em relação à pesquisa documental efetuada junto aos portais institucionais,
salienta-se que há um link indireto para a AGINT no portal da UTFPR, devendo ser
acessado por meio da aba “Inovação e Empreendedorismo”. Quanto à existência de
um Relatório de Indicadores divulgado no site, muito embora a AGINT divulgue
diversos indicadores em seu site, os mesmos não estão compilados num relatório
estruturado.
O Gráfico 61 demonstra os resultados relativos aos indicadores de
governança aplicados à gestão da propriedade intelectual na AGINT. Pela análise do
mesmo, é possível perceber que a prática em que o indicador de governança obteve
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melhor resultado (0,75) foi a E - Desenvolver a capacidade da entidade, incluindo a
capacidade de sua liderança e os indivíduos dentro dela.
Gráfico 61 - Indicadores de governança pública aplicados à gestão da propriedade intelectual
(AGINT)
PRÁTICA A
1
0,8
PRÁTICA G

0,6

PRÁTICA B

0,4
0,2
0
PRÁTICA F

PRÁTICA C

PRÁTICA E

PRÁTICA D

Fonte: Dados obtidos pela autora, com base em pesquisa de campo (2018).

As práticas A - Comportar-se com integridade, demonstrando forte
compromisso com os valores éticos e respeitando o estado de direito e B - Garantir
abertura e envolvimento abrangente das partes interessadas, obtiveram resultados
semelhantes, com médias 0,60 e 0,62, respectivamente, demonstrando um resultado
mediano. As práticas C - Definição de resultados em termos de benefícios
econômicos, sociais e ambientais sustentáveis e F - Gerenciamento de riscos e
desempenho por meio de controle interno robusto e forte gestão das finanças
públicas, também apresentaram resultados medianos (0,53 e 0,50, respectivamente),
porém abaixo das práticas A e B.
Já em relação às práticas D - Determinar as intervenções necessárias para
otimizar o alcance dos resultados pretendidos e G - Implementar boas práticas em
transparência, relatórios e auditoria, para fornecer uma prestação de contas eficaz, a
AGINT apresenta resultados considerados fracos, com médias de 0,38 e 0,30,
respectivamente.
Considerando as práticas de governança estabelecidas pela IFAC e pelo
CIPFA (2014) em relação à gestão de propriedade intelectual, a AGINT classificou-se
em 9º lugar dentre as 30 instituições participantes da pesquisa. Não obstante ter
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alcançado resultado satisfatório, há muitos aspectos que podem vir a ser aprimorados,
visando o aperfeiçoamento da gestão de PI e a consequente transferência de
tecnologia ao setor produtivo:
➢

Incremento dos canais de feedback disponíveis aos membros da equipe do

NIT, em caso de denúncia por comportamento não ético (violação de política, regra
ou regulamento interno);
➢

Ampliação dos canais de comunicação com os stakeholders, bem como com

os novos membros do corpo docente;
➢

Criação de legislação interna que abranja casos em que não há interesse por

parte da universidade na proteção da PI (com base no artigo 11 da Lei de Inovação e
no artigo 13 do Decreto nº 9.283/2018);
➢

Realização de mapeamento tecnológico interno, a fim de possuir um banco de

dados contendo os especialistas em cada área específica;
➢

Investir na atividade de valoração de patentes, a fim de desenvolver expertise

para as negociações que envolvam transferência de tecnologia às empresas;
➢

Expansão dos meios para efetuar a prospecção de potenciais empresas

interessadas na tecnologia protegida na instituição;
➢

Potencialização do uso do portfólio de PI, podendo, inclusive, como o fazem

alguns NITs, conter imagens/fotos; a situação junto ao INPI e o TRL da tecnologia;
➢

Maximização

das

possibilidades

de

capacitação

para

a

liderança,

proporcionando oportunidades para desenvolver ainda mais suas habilidades e
atualizar continuamente seus conhecimentos;
➢

Divulgação de relatórios gerados pela atividade de auditoria na página da

AGINT no portal institucional, visando uma prestação de contas eficaz, lembrando que
segundo a IFAC e o CIPFA (2014, p. 07, tradução nossa)28, “entidades do setor público
devem, portanto, ser altamente transparentes e fornecer informações de alta
qualidade sobre todos os aspectos do desempenho”. Ressalta-se que a AGINT realiza
a divulgação de suas atividades junto ao Relatório de Gestão da UTFPR.

“Public sector entities should, therefore, be highly transparent and provide high-quality information
about all aspects of performance”.
28
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nações que investem em CT&I, além de gerar independência em relação aos
demais países, elevam seus níveis de riqueza, por meio da geração de emprego e
renda, contribuindo para o desenvolvimento econômico. Tais condições são
especialmente importantes para o avanço de países em desenvolvimento, como é o
caso do Brasil, que muito embora venha tentando reduzir o gap tecnológico em
relação aos países desenvolvidos, permanece com uma estrutura produtiva
fortemente voltada à geração de commodities.
Nesse sentido, o poder público possui um papel relevante em relação ao
estímulo à inovação. Esse se dá principalmente por meio da promulgação de
legislações específicas, como é o caso da Lei de Inovação, da Lei do Bem e do Marco
Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação, que visam facilitar a interação entre a esfera
acadêmica e o meio empresarial.
Nesse contexto, a universidade vem ganhando destaque, pois além de formar
recursos humanos qualificados e atuar como disseminadora do saber científico,
possui papel fundamental na transferência de tecnologia ao setor produtivo. Todavia,
para que essa interação ocorra, é fundamental que haja uma proteção às criações
intelectuais geradas no meio acadêmico.
Considerando que atualmente, no Brasil, a pesquisa científica ocorre
majoritariamente em universidades públicas, surge a importância de verificar em que
condições estão atuando estas instituições em termos de governança pública. De
acordo com Ortiz (2018, p. 106), “uma série de estímulos, bem como de exigências
às referidas Instituições, denotam uma preocupação com a propriedade intelectual na
Universidade Pública e demonstram um tratamento mais atento e responsável com o
patrimônio público intangível gerado nessa Instituição”.
Dessa forma, despertou-se um interesse na pesquisa de dois temas: a
propriedade

intelectual

e

a

governança

pública,

buscando

responder

ao

questionamento de pesquisa: de que forma os NITs de universidades públicas das
regiões Sul e Sudeste aplicam práticas de governança pública na gestão de sua
propriedade intelectual?
Para tanto, a pesquisa buscou num primeiro momento verificar se havia
possível correlação entre investimento em P&D/PIB e indicadores de governança
pública no âmbito mundial, que pudessem sugerir uma possível correlação
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posteriormente verificável entre práticas de governança pública e resultados de PI nos
NITs. Para esse fim foi utilizada a ferramenta Indicadores Globais de Governança Worldwide Governance Indicators (WGI), com o intuito de verificar as dimensões de
governança relativas aos 20 países com maior percentual de investimento em P&D
em relação ao PIB (no ano de 2016). Por meio de análise de correlação, objetivando
averiguar se existia uma relação de interdependência entre esses indicadores, foi
possível verificar que os índices de governança obtidos pelos países não podem ser
explicados pelo investimento realizado em P&D/PIB.
Posteriormente a pesquisa buscou conhecer a percepção de gestores de NITs
de universidades públicas das regiões Sul e Sudeste e traçar um panorama de tais
estruturas. Para tanto, utilizou de levantamento bibliográfico acerca dos conceitos
envolvidos com a pesquisa: propriedade intelectual, governança pública, Núcleos de
Inovação Tecnológica e universidade e inovação. A partir da construção do referencial
teórico foi possível estabelecer a estrutura do instrumento de coleta de dados a ser
utilizado – questionário, com o objetivo de analisar a compreensão dos gestores de
NITs acerca da forma de utilização de práticas de governança na gestão da
propriedade intelectual sob sua responsabilidade. Ademais, foram coletados alguns
dados advindos dos portais institucionais, com a finalidade de complementar a análise
dos dados apurados.
Por meio de abordagem qualitativa, foi possível observar que a maioria dos
NITs foi criado a partir da obrigatoriedade imposta pela Lei de Inovação e que, em
geral, contam com a participação de um grande volume de bolsistas. Em relação à
propriedade intelectual em si, destacou-se o grande volume de pedidos de software
junto aos NITs, além de expressiva discrepância entre quantidade de pedidos de PI e
PI concedidos, decorrentes, possivelmente, tanto do backlog existente, quanto da
elevada burocracia administrativa do INPI. Em relação aos licenciamentos, destaque
há que ser dado aos cultivares, que além de demonstrarem ser licenciados ainda na
fase de depósito (expectativa de direito), contribuem com o uso de tecnologias de
forma sustentável.
Ainda em relação à caracterização dos NITs, a maioria deles demonstrou
operar com reduzido custo, o que pode impactar em termos de estruturação e
capacitação da equipe. Válido frisar que a capacitação adequada e contínua tem
impacto no desenvolvimento das atividades do NIT, além de ampliar a oportunidade
de estabelecimento e expansão da rede de contatos existente. Outro aspecto a ser
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considerado pelos NITs é a possibilidade de terceirizar algumas atividades com o
intuito de contar com mão-de-obra especializada, ponderando o custo/benefício de tal
decisão, além da necessidade de utilização de ferramentas de valoração de
tecnologia, importantes na realização de transferência de tecnologia ao meio
empresarial.
Em relação à aplicação de práticas de governança na gestão da propriedade
intelectual, os gestores de NITs demonstraram crer que os membros de suas
respectivas equipes possuam livre acesso a eles no caso de necessidade de
denunciar casos de violação de normas, bem como a grande maioria considera que a
equipe comporta-se com integridade, o que é essencial para o bom funcionamento de
um NIT.
Ademais foi observado que, sob o ponto de vista dos gestores, os
stakeholders possuem um canal de comunicação de livre acesso aos membros da
equipe, facilitando sobremaneira a comunicação. Em relação aos novos membros do
corpo docente, os principais meios apontados para sensibilização a respeito da
premência de proteção à PI são o contato direto com a equipe do NIT e o portal
institucional, devendo haver, nesse sentido, um cuidado especial tanto em relação à
devida capacitação dos membros para cumprir tal missão, quanto no tocante à
facilidade de acesso e qualidade das informações constantes no site. Quanto ao
contato realizado entre membros do NIT e pesquisadores, torna-se mister envidar
esforços no sentido de manter e ampliar a comunicação com os mesmos, objetivando
conscientizá-los da importância da proteção à PI, bem como fornecer todas as
informações necessárias para promover tal proteção e a consequente transferência
de tecnologia.
Considerando que apenas um NIT revelou realizar análise de potencial de
mercado e que, portanto, somente as patentes que possuem potencial são
patenteadas, denota-se a incipiência, em geral, de tal procedimento, o qual se faz
necessário, uma vez que os recursos públicos devem ser aplicados de forma
sustentável. Importante frisar que cabe aos NITs, de acordo com a Lei de Inovação,
opinar acerca da conveniência das criações desenvolvidas na instituição. Assim, deve
ser considerado também o TRL da tecnologia, com o intuito de verificar se a mesma
possui potencial de mercado futuro, devendo, portanto, ser protegida até que o
mercado esteja preparado para recebê-la.
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A despeito da maioria dos NITs atender ao recomendado pela IFAC e pelo
CIPFA (2014), no sentido de disponibilizar uma declaração formal em que constem os
objetivos a serem atingidos, há a necessidade de que todos os NITs apresentem tal
documento, uma vez que esse deve ser usado para o planejamento como um todo.
Em relação ao estímulo à geração de tecnologias sustentáveis, os membros
da equipe do NIT são o principal meio utilizado para tal sensibilização, sendo que o
incentivo às tecnologias sustentáveis contribui para que o meio ambiente (hélice
quíntupla), atue como agente propulsor do avanço dos sistemas de produção e
inovação de conhecimento. Já no que concerne à realização de mapeamento
tecnológico interno, esse atua como mecanismo facilitador na localização e contato
com os pesquisadores especialistas em cada área da instituição, agilizando a
interação com o setor produtivo, devendo, portanto, ser incentivado.
No que se refere à atividade de prospecção de potenciais empresas
interessadas na tecnologia protegida, verificou-se ocorrer principalmente por contato
direto do NIT e do pesquisador. Destarte, deve haver um estímulo à formação de redes
de contato de ambos (membros do NIT e pesquisadores) junto ao setor produtivo,
podendo ocorrer por meio de eventos organizados pela universidade, buscando
promover uma imagem positiva da instituição. Além disso, o cuidado na elaboração e
manutenção de um portfólio atrativo é essencial. Destaca-se ainda a importância de
realização de benchmarking de estruturas semelhantes (outros NITs), tanto de
processos (utilizado para verificar se outros NITs terceirizam suas atividades ou se
realizam mapeamento tecnológico interno, entre outros), quanto o de produtos
(comparação das tecnologias protegidas e divulgadas por meio de portfólio) e
estratégico (análise das formas de transferência de tecnologia utilizadas, por
exemplo).
Outro aspecto observado foi a necessidade de estímulo à capacitação e
atualização contínua tanto dos membros da equipe do NIT, quanto dos gestores,
necessitando para tanto, de conscientização por parte da instituição acerca da
importância de haver disponibilização de recursos para investimento em qualificação.
Em relação ao gerenciamento de riscos, os gestores de NITs demonstraram
uma maior preocupação com os referentes à publicação por parte do pesquisador,
antes do pedido de proteção e à rotatividade da equipe. Já aqueles relativos à queda
no ranking em função do número de patenteamentos e à priorização do volume de
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patentes e não em seu potencial de mercado foram pouco percebidos como riscos
relevantes.
Quanto ao gerenciamento de desempenho, os NITs demonstraram realizar
mais por meio do volume de proteção à PI e da avaliação do servidor pela chefia, do
que em relação à avaliação do cumprimento das metas estabelecidas, por meio do
montante recebido em royalties ou por meio de palestras/cursos na área de PI. De
qualquer forma, vale ressaltar que o gerenciamento de desempenho por meio de
metas é importante, pois motiva os membros da equipe ao indicar o objetivo a ser
alcançado. Quanto ao gerenciamento de desempenho estar voltado ao recebimento
de royalties, mesmo que esse não seja o principal objetivo da instituição, há que se
considerar que o valor recebido será reinvestido na própria universidade, favorecendo
o incremento de pesquisas e valorizando a figura do pesquisador, num ciclo virtuoso.
Já o gerenciamento de desempenho ocorrer por meio de palestras e cursos na área
de PI pode ser uma importante ferramenta tanto de sensibilização da comunidade
acadêmica, quanto de criação e fortalecimento das redes de contato geradas a partir
de tais atividades.
No que diz respeito às boas práticas de transparência, relatório e auditoria, foi
possível verificar que os principais meios utilizados para divulgar os dados obtidos em
termos de geração de inovação às comunidades interna e externa são o portal
institucional e as mídias sociais, sugerindo-se, portanto, investimento na qualidade e
periodicidade das publicações em tais canais. Em relação às atividades de auditoria
interna e externa junto aos NITs, foi possível perceber o quanto são embrionárias,
sendo recomendável a aplicação de ambas, no sentido de proporcionar aos
stakeholders e à sociedade em geral uma prestação de contas eficaz. Ademais, é de
suma importância que o NIT possua fácil acesso dentro do portal institucional, bem
como apresente relatório de indicadores, facilitando às partes interessadas avaliar o
bom uso dos recursos públicos, bem como a solidez da administração.
Considerando que a hipótese inicial da pesquisa era que a governança pública
constitui aspecto essencial e indispensável para que a propriedade intelectual seja
gerida pelos NITs das universidades públicas de maneira eficiente, objetivando como
atividade fim a transferência de tecnologia sob sua proteção ao setor produtivo, foi
possível perceber, tanto pela abordagem qualitativa realizada, quanto pela
quantitativa que essa hipótese não se sustenta.
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Isso decorre do fato de que, em geral, os NITs muito embora apliquem
algumas das práticas de governança elencadas pela IFAC e pelo CIPFA (2014),
especialmente as relativas aos princípios base (A e B), ainda não o fazem de forma
categórica, aspecto comprovado pela abordagem qualitativa realizada. Em relação à
abordagem quantitativa foi possível constatar não haver relação entre os indicadores
de práticas de governança pública e os resultados dos NITs.
De qualquer forma, o emprego de tais práticas deve ser incentivado,
especialmente pelo seu princípio fundamental, que é agir sempre com foco no
interesse público. Considerando que em geral os NITs são estruturas jovens e com
foco muito mais em atividades de proteção de PI do que em atividades de
transferência de tecnologia, é natural supor que este seja o momento ideal para
implementar e fortalecer práticas de governança pública em tais órgãos. Como
relatado anteriormente, houve a participação da pesquisadora no XII FORTEC,
oportunidade em que uma das principais discussões se deu acerca da importância da
governança pública na gestão dos NITs, o que ratifica a afirmação anterior.
Outrossim, foi criado recentemente o Centro de Referência para Apoio a
Novos Empreendimentos (Cerne), plataforma de soluções idealizada pelo SEBRAE e
pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores
(Anprotec), aplicada para incubadoras e que estabelece boas práticas que devem ser
utilizadas e que estão relacionadas a níveis de maturidade (Cerne 1, Cerne 2, Cerne
3 e Cerne 4). Quanto maior o nível, mais próximo da melhoria contínua se encontra a
incubadora (ANPROTEC, 2019). Uma sugestão para aprimorar a gestão de PI nos
NITs e favorecer a transferência de tecnologia, seria implementar uma solução que
adotasse parâmetros similares, podendo ser idealizada pelo FORTEC, por exemplo.
Além do mais, com a finalidade de aplicação do conhecimento adquirido em
relação à governança pública e à propriedade intelectual e ainda, por tratar-se de
mestrado profissional, decidiu-se pela realização de estudo de caso junto à Agência
de Inovação da UTFPR, a qual coordena as ações dos 13 NITs da instituição.
Considerando o expressivo crescimento demonstrado pela instituição em termos de
propriedade intelectual, foi possível constatar por meio da análise realizada, seus
pontos fortes e os aspectos que podem vir a ser aperfeiçoados, apresentando-se
sugestões para tal.
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9 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS

Considerando o estudo realizado, suas potencialidades e limitações, sugerese alguns aprofundamentos e desdobramentos passíveis de realização em futuras
pesquisas:
➢

Utilização de outros indicadores acerca das práticas de governança

apregoadas pela IFAC e pelo CIPFA (2014), para realizar a análise dos NITs;
➢

Aprofundar os estudos e questionamentos acerca de apenas uma das práticas

de governança estabelecidas pela IFAC e pelo CIPFA (2014);
➢

Estudar NITs de outras regiões do país, a fim de efetuar uma análise

comparativa com os resultados apresentados no presente estudo e
➢

Propor uma ferramenta de estabelecimento de boas práticas de governança

pública aos NITs, com o intuito de aprimorar a gestão dos bens intangíveis sob sua
responsabilidade e consequentemente favorecer a transferência de tecnologia ao
setor produtivo.
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CARTA DE APRESENTAÇÃO

Assunto: Colaboração para dissertação de mestrado

Prezado(a) Gestor(a) do Núcleo de Inovação Tecnológica:

Sou servidora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), lotada na
Reitoria e mestranda do Programa de Pós-Graduação em Planejamento e
Governança Pública da UTFPR - Câmpus Curitiba, sendo orientada pela Prof.ª Dr.ª
Vanessa Ishikawa Rasoto, atual Vice-Reitora da UTFPR. O tema de minha
dissertação de mestrado é: "Análise integrada da propriedade intelectual à luz da
governança pública nos Núcleos de Inovação Tecnológica das Universidades Públicas
das Regiões Sul e Sudeste”.

Para que este trabalho atinja seu objetivo, faz-se necessária a realização de uma
pesquisa científica, motivo pelo qual conto com a sua valiosa contribuição
respondendo ao

questionário

que

será encaminhado

oportunamente.

Sua

participação é muito importante, pois estará representando sua instituição, dentre as
universidades públicas elencadas para estudo nas Regiões Sul e Sudeste.

Ressalto que as informações encaminhadas terão tratamento confidencial, sem
identificação do respondente e da Instituição a que pertence, sendo que os dados
levantados serão utilizados exclusivamente para fins acadêmicos e sua divulgação se
dará na forma de dados agregados, não havendo, sob hipótese alguma, a divulgação
de dados individuais.

Desde já, agradeço imensamente sua disposição em colaborar.

Patrícia Gava Ribeiro
Mestranda
e-mail: patriciagava@utfpr.edu.br
(41) 3310-4928 / (41) 99161-9171

Prof.ª Dr.ª Vanessa Ishikawa Rasoto
Orientadora PGP-UTFPR
e-mail: ishikawa@utfpr.edu.br
(41) 3310-4948
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO ENCAMINHADO AOS GESTORES DE
NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
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APÊNDICE C - RELAÇÃO DE NÚCLEOS DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DAS
REGIÕES SUL E SUDESTE
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REGIÃO SUL

PARANÁ
INSTITUIÇÃO
Universidade Estadual de Londrina
Universidade Estadual de Maringá
Universidade Estadual de Ponta Grossa

SIGLA
UEL
UEM
UEPG

Universidade Federal do Paraná

UFPR

Universidade Estadual do Centro-Oeste
Universidade Federal da Integração
Americana
Universidade Estadual do Oeste do Paraná
Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Latino-

UNICENTRO

NIT
AINTEC
NIT-UEM
AGIPI
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO
UFPR
NOVATEC

UNILA

Em implantação

UNIOESTE

NIT UNIOESTE

UTFPR

AGINT

SANTA CATARINA
INSTITUIÇÃO
Universidade Regional de Blumenau
Universidade do Estado de Santa Catarina

SIGLA

NIT

FURB

Instituto FURB

UDESC

NIT UDESC
NÚCLEO DE INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA E SOCIAL
SECRETARIA DE
INOVAÇÃO DA UFSC

Universidade Federal da Fronteira Sul

UFFS

Universidade Federal de Santa Catarina

UFSC

RIO GRANDE DO SUL
INSTITUIÇÃO
Universidade Federal do Rio Grande
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
Universidade Federal de Pelotas
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Universidade Federal de Santa Maria
Universidade Federal do Pampa

SIGLA
FURG
UERGS
UFPel
UFRGS
UFSM
UNIPAMPA

NIT
Diretoria de Inovação
Tecnológica
NIT Uergs
Coordenação de Inovação
Tecnológica
Sedetec
AGITTEC
NIT da UNIPAMPA

234

235

REGIÃO SUDESTE

ESPÍRITO SANTO
INSTITUIÇÃO

SIGLA

NIT

Universidade Federal do Espírito Santo

UFES

INIT UFES

SIGLA
UFTM
UEMG
UFJF
UFLA

NIT
NIT UFTM
NIT UEMG
CRITT
NINTEC

MINAS GERAIS
INSTITUIÇÃO
Universidade Tecnológica do Triângulo Mineiro
Universidade do Estado de Minas Gerais
Universidade Federal de Juiz de Fora
Universidade Federal de Lavras
Universidade Federal de Minas Gerais
Universidade Federal de Ouro Preto
Universidade Federal de São João Del Rei
Universidade Federal de Uberlândia
Universidade Federal de Viçosa
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri
Universidade Federal de Alfenas
Universidade Federal de Itajubá
Universidade Estadual de Montes Claros

UFMG
UFOP
UFSJ
UFU
UFV

CTIT
NITE UFOP
NETEC
Agência Intelecto
CPPI

UFVJM

CITec

UNIFAL-MG
UNIFEI

I9 UNIFALMG
NIT

UNIMONTES

ÁGORA

RIO DE JANEIRO
INSTITUIÇÃO
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy
Ribeiro
Universidade do Estado do Rio de Janeiro

SIGLA

Universidade Federal do Rio de Janeiro

UFRJ

Universidade Federal Fluminense
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

NIT

UENF

AgiUENF

UERJ

InovUerj
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO
UFRJ
AGIR
NIT UFRRJ
NIT UNIRIO

UFF
UFRRJ
UNIRIO

SÃO PAULO
INSTITUIÇÃO
Universidade Federal do ABC

SIGLA
UFABC

Universidade Federal de São Carlos

UFSCar

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho
Universidade Estadual de Campinas
Universidade Federal de São Paulo
Universidade de São Paulo

UNESP
UNICAMP
UNIFESP
USP

NIT
INOVAUFABC
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO
DA UFSCAR
AUIN
INOVA UNICAMP
NIT-UNIFESP
AUSPIN
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