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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo geral propor um modelo de gestão do processo de 

Transferência de Tecnologia para o Núcleo de Inovação Tecnológica e Transferência de 

Tecnologia da Universidade do Estado de Minas Gerais (NIT/UEMG). Assim, foi realizada 

uma pesquisa qualitativa, de abordagem exploratória, na qual foram entrevistados membros do 

NIT/UEMG, bem como dos NIT’s da Universidade de São Paulo, Universidade Federal de São 

Carlos, Universidade Estadual de Campinas e Universidade Federal de Minas Gerais, com base 

na aplicação de um roteiro de entrevista semiestruturado. Os dados secundários foram coletados 

em materiais científicos e institucionais, bem como por meio de pesquisa de campo. Os 

resultados encontrados revelam que apesar de seus 9 anos de existência (contados de sua 

institucionalização), o setor encontra-se em uma fase de amadurecimento e aproximação da 

comunidade acadêmica, priorizando três iniciativas: a) Reformulação da Política de Inovação 

da UEMG e o Regimento Interno; b) Implementação dos escritórios/pontos focais nas Unidades 

da UEMG com vistas ao adequado atendimento de toda comunidade acadêmica, e c) 

Capacitação da comunidade acadêmica quanto à Propriedade Intelectual e a Inovação. Quanto 

às barreiras à transferência de tecnologia, observou-se uma vasta quantidade de classificações 

existentes, sendo que, por meio das entrevistas realizadas, verificou-se que o NIT/UEMG 

enfrenta barreiras de ordem estrutural e de relacionamento, tanto com a comunidade acadêmica 

quanto com o setor produtivo/empresarial. Quanto à proposição do Modelo de Gestão do 

Processo de Transferência de Tecnologia, o mesmo foi feito com o intuito de auxiliar o 

NIT/UEMG na implementação eficaz e objetiva do processo de TT, respeitando as principais 

etapas e procedimentos encontrados nos demais NIT’s estudados, usados como referência, bem 

como as limitações do setor em que o modelo será aplicado. 

 

 

PALAVRAS – CHAVE: Núcleo de Inovação Tecnológica; Propriedade Intelectual; 

Transferência de Tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The general objective of this research was to propose a management model for the Technology 

Transfer process for the Technological Innovation and Technology Transfer Center of the State 

University of Minas Gerais. Thus, a qualitative research was carried out, with an exploratory 

approach, in which members of the team from the Nucleus of Technological Innovation and 

Technology Transfer of UEMG were interviewed, as well as from the University of São Paulo, 

Federal University of São Carlos, Universidade Estadual de Campinas and Federal University 

of Minas Gerais, based on the application of a semi-structured interview script. Secondary data 

were collected in scientific and institutional materials as well as through field research. The 

results found reveal that despite its 9 years of existence (counted from its institutionalization), 

the sector is in a phase of maturing and approaching the academic community, prioritizing three 

initiatives: a) Reformulation of the UEMG Innovation Policy and the Internal Regulations; b) 

Implementation of offices / focal points in the UEMG Units with a view to providing adequate 

service to the entire academic community, and c) Training the academic community regarding 

Intellectual Property and Innovation. As for the barriers to technology transfer, a wide range of 

existing classifications was observed, and through the interviews, it was found that the NIT / 

UEMG faces structural and relationship barriers, both with the academic community as with 

the productive / business sector. As for the proposal for the Management Model of the 

Technology Transfer Process, it was made in order to assist the NIT / UEMG in the effective 

and objective implementation of the TT process, respecting the main steps and procedures 

found in the other studied NIT's, used as a reference, as well as the limitations of the sector in 

which the model will be applied. 

KEYWORDS: Technological Innovation Center. Intellectual Property. Technology Transfer. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A interação do setor empresarial e das instituições científicas por meio da troca de 

conhecimento e tecnologia tornou-se uma preocupação central não apenas para a economia 

aplicada, mas também para a política econômica nos últimos anos. 

Em uma economia do conhecimento, a ciência está exercendo uma influência cada vez 

maior na inovação, especialmente em indústrias de rápido crescimento. Assim, a extensão e a 

intensidade das relações indústria-ciência são consideradas fatores importantes que contribuem 

para o alto desempenho tecnológico, seja no nível da empresa, do setor industrial ou no nível 

do país (OCDE, 2002). 

Nos EUA estudos sugerem que as pesquisas de instituições científicas, frequentemente 

financiadas publicamente, e a comercialização de resultados de pesquisa por empresas privadas, 

são objetivos compatíveis que se reforçam mutuamente, se ambos os lados adotam uma 

perspectiva de longo prazo. No entanto, há evidências acumuladas de que muitos países da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico estão atrasados nesse aspecto. 

A interface entre firmas comerciais e instituições científicas, especialmente universidades, 

precisa ser melhorada e, como consequência, as atividades de transferência de conhecimento e 

tecnologia precisam ser intensificadas. 

No cenário brasileiro, a pesquisa em inovação caracteriza-se pela concentração de 

pesquisadores e cientistas nas universidades e centros de pesquisa, diferentemente da realidade 

em países desenvolvidos, onde há participação desses profissionais em grandes corporações e 

start-ups de base tecnológica (BRITO CRUZ, 2010). 

O Brasil hoje tem produção científica relevante e respeitada mundialmente. Embora este 

resultado seja positivo, constatam-se deficiências quando se trata da gestão deste conhecimento. 

Isso porque, grande parte da tecnologia desenvolvida não é gerida de modo a se concretizar em 

produtos e processos oferecidos à sociedade. Como exemplo, pode-se citar os pesquisadores, 

alunos e bolsistas de pesquisa, que para obterem financiamento junto aos órgãos de fomento, 

devem publicar seus estudos ao final da vigência do projeto, como contrapartida pelo suporte 

financeiro. Porém, de acordo com a legislação atual, ao tornar-se pública, a inovação perde sua 

principal característica, a novidade, dificultando sua proteção. 
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Com o intuito de dispor sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica 

no ambiente produtivo, foi editada a Lei Federal Nº 10.973/2004, de 02.12.2004. Trata-se, pois 

de um diploma legal, regulamentado pelo Decreto Nº 5.563, de 11.10.2005, que busca promover 

a inovação e a adequada proteção às invenções geradas no âmbito interno e externo dos 

Institutos de Ciência e Tecnologia (ICT`s) e a transferência de tecnologia ao setor produtivo, 

em prol do desenvolvimento tecnológico regional e nacional.  

De fato, em tempos em que o aumento da concorrência obriga as empresas a buscarem 

soluções para ganhar competitividade, e em que o desenvolvimento é o resultado da capacidade 

inovadora do empreendedor e da introdução de novos métodos de produção, as autoridades 

brasileiras perceberam, segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT, 2009) “a 

necessidade de o país contar com dispositivos legais eficientes que contribuam para o 

delineamento de um cenário favorável ao desenvolvimento científico, tecnológico e ao 

incentivo à inovação”. 

Essa nova norma jurídica estabeleceu um conjunto de instrumentos facilitadores da 

cooperação entre a pesquisa acadêmica e as empresas. E um desses mecanismos é a 

obrigatoriedade de criação do Núcleos de Inovação Tecnológica no âmbito das Instituições 

Científicas e Tecnológicas.  

As recentes mudanças instituídas na Lei de Inovação como, por exemplo, a edição da 

lei nº 13.243/2016, corroboram para que os Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT’s), ligados 

às ICT’s, se constituam e se solidifiquem como intermediadores de interação entre universidade 

e empresa.   

A criação dos Núcleos de Inovação e Tecnologia dentro das universidades, incumbidos 

das funções precípuas de guardiões da propriedade intelectual da universidade, e sua 

transferência para o mercado, impulsionou o desenvolvimento do cenário de inovação e 

tecnologia no país. Todavia, apesar dos avanços, o impacto no desenvolvimento tecnológico 

nacional fora singelo, quando comparado a outros países em desenvolvimento, ocorrendo de 

forma desigual entre as diferentes regiões do País.  

 Segundo Etzkowitz (2009), a interação entre universidade, empresa e poder público, 

além de ser a chave para a inovação e o crescimento em uma economia baseada no 

conhecimento, é considerada uma das principais ferramentas para a geração de inovação e 

desenvolvimento tecnológico. 
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Neste norte, a presente pesquisa tem por escopo analisar a gestão da inovação no 

ambiente universitário, bem como levantar e discutir as barreiras que impedem uma efetiva 

transferência tecnológica entre os núcleos de inovação de universidades públicas e o setor 

produtivo brasileiro, a partir do estudo de caso do modelo de Núcleo de Inovação Tecnológica 

e Transferência de Tecnologia implementado na Universidade do Estado de Minas Gerais, 

visando propor um modelo de processo de transferência de tecnologia para a UEMG e 

abordando o uso de ferramentas estratégicas potencializadoras do desempenho, de forma a 

minimizar os entraves internos dos processos administrativos adotados. 

A pesquisa se volta especificamente para a proposição de um modelo de gestão do 

processo de transferência de tecnologia para o NIT / UEMG, pois a pesquisadora atuou como 

bolsista de apoio jurídico no referido Núcleo no período compreendido entre 2017 e 2019, o 

que possibilitou a realização de uma pesquisa prévia, na qual constatou-se que o NIT/UEMG 

ainda não possui seus processos de TT definidos, bem como ainda não realizou seu primeiro 

processo de Transferência de Tecnologia. Levou-se ainda em consideração a relevância da 

atividade fim, haja vista que este trabalho é desenvolvido no âmbito de um Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu do Mestrado Profissional em Desenvolvimento Regional e Meio 

ambiente, e como tal, a proposição de resultados e/ou produtos que possam proporcionar 

benefícios concretos a comunidade é medida que se impõe. 

 

1.1 OBJETIVOS 

O objetivo geral desta pesquisa é propor um modelo de gestão do processo de 

Transferência de Tecnologia para o Núcleo de Inovação Tecnológica e Transferência de 

Tecnologia da Universidade do Estado de Minas Gerais. 

Os objetivos específicos estão abaixo sintetizados: 

a) entender como se deu o processo de formação do NIT UEMG, considerando-se seu 

contexto histórico e antecedentes;  

b) descrever como está caracterizado o NIT UEMG em termos de sua estrutura, formas de 

financiamento, gestão, políticas e ações, a quais setores atende e suas prioridades;  

c) descrever os perfis dos dirigentes que coordenam o NIT UEMG, área de formação, 

experiência profissional e capacitação complementar;  
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d) avaliar a implementação da Política de Inovação da UEMG, o papel do NIT UEMG neste 

processo, projetos desenvolvidos, e resultados obtidos;  

e) levantar e analisar as barreiras existentes à transferência de tecnologia entre as ICT’s e o 

setor privado; 

f) verificar como é gerenciado o processo de transferência de tecnologia (TT) pelo NIT da 

UEMG, comparativamente a outros NITs nacionais;  

g) estudar modelos de processo de transferência de tecnologia universidade-empresa no 

Brasil; 

Este estudo é composto pela presente introdução que apresenta os objetivos da 

dissertação, seguida do levantamento bibliográfico. A bibliografia pesquisada concentra-se na 

temática da inovação contemplando literatura clássica na busca de tal conceito, aprofundando-

se na transferência de tecnologia entre universidade e indústria e nos modelos de transferência 

de tecnologia existentes. O terceiro capítulo trata dos procedimentos metodológicos da 

pesquisa, que incluem o método, tipo e técnica utilizados e a forma de coleta e análise de dados. 

Os capítulos seguintes trazem as análises e discussões dos dados, apresentando um modelo de 

gestão da transferência de tecnologia para a Universidade do Estado de Minas Gerais. Por 

último, tem-se as considerações finais, limitações e apontamentos para o desenvolvimento de 

estudos futuros. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 INOVAÇÃO 

 

A capacidade de inovar é um fator que contribui para o sucesso de uma organização. 

Aquelas que dispõem dos recursos necessários, de uma poderosa motivação para inovar e de 

um clima organizacional que permita e encoraje ideias inovadoras, são exatamente as que 

inovarão com rapidez e sucesso. Inovar representa, portanto, continuamente transformar 

conhecimentos e ideias em novos produtos, processos e sistemas. 

Desenvolver novas ideias e inovações tornou-se uma prioridade para muitas 

organizações. A intensa competição global e o desenvolvimento tecnológico fizeram da 

inovação uma fonte de vantagem competitiva. 

Então, o que é inovação? Normalmente, inovação é muitas vezes confundida com 

invenção. Segundo C. Lin (2006), a palavra inovação é originária do latim, innovare, que 

significa “fazer algo novo”. Em essência, é uma ideia ou conceito; é a ideia realizada, o 

resultado final, uma mudança efetuada para fazer algo - ou introduzir algo - melhor. “Melhor” 

pode significar mais eficiente, mais agradável, mais atraente, ou ainda, mais útil. 

Definir inovação pode ser muitas vezes um desafio, como observado por Rowley: 

Este não é um processo fácil, porque a inovação vem em muitos aspectos. Por 

exemplo, as inovações podem ser de pequena escala e locais, ou podem envolver 

organizações inteiras em turnos completos em sua direção estratégica. A noção de 

“novidade” está muitas vezes no cerne das definições de inovação, assim como a ideia 

de que a inovação de alguma forma tornará as coisas melhores (2009, p. 1323-1339). 

 

Em primeiro plano se faz imprescindível abordar definições clássicas de inovação 

presentes na literatura nacional e internacional, conforme exposto no Quadro 1, a seguir: 

 

AUTOR DEFINIÇÃO 

Joseph Schumpeter (1930) 

Introduzir um novo produto ou modificações trazidas para um 

produto existente; 

Introdução de um novo processo de produção. 

A descoberta de um novo mercado; 

Desenvolvimento de novas fontes de suprimento com matérias-
primas; 

Constituição de uma nova organização ou indústria. 

Peter Druker (1954) 
Uma das duas funções básicas de uma organização. 
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Howard e Sheth (1969) 
Qualquer novo elemento trazido ao comprador, seja novo ou não 

para a organização. 

Mohr (1969) 
O grau em que novas mudanças específicas são implementadas em 

uma organização. 

Damanpour e Evan (1984) 

Conceito de utilidade ampla definido de várias maneiras para 

refletir um requisito específico e uma característica de um estudo 

específico. 

Kenneth Simmonds (1986) 

Inovações são novas ideias que consistem em: novos produtos e 

serviços, novo uso de produtos existentes, novos mercados para 

produtos existentes ou novos métodos de marketing. 

Kenneth Simmonds (1986) 
Processo criativo básico. 

Damanpour (1991) 
Desenvolvimento e adoção de novas ideias por uma empresa. 

Davenport (1991) 
Completar o desenvolvimento de tarefas de uma maneira 

radicalmente nova. 

Evans (1991) 

A capacidade de descobrir novos relacionamentos, de ver as coisas 

a partir de novas perspectivas e de formar novas combinações a 

partir de conceitos existentes. 

Covin; Slevin (1991), 

Lumpkin e Dess (1996), 

Knox (2002) 

A inovação pode ser definida como um processo que fornece valor 

agregado e um grau de novidade para a organização, fornecedores 

e clientes, desenvolvendo novos procedimentos, soluções, produtos 

e serviços e novas formas de marketing. 

Conselho Empresarial da 

Austrália (1993) 

Adoção de elementos novos ou significativamente aprimorados 

para criar valor agregado para a organização direta ou indiretamente 

para seus clientes. 

Henderson e Lentz (1995) 
Implementação de ideias inovadoras. 

Rogers (1995) 
Inovação é uma ideia, prática ou objeto percebido como novidade 

por um indivíduo ou outro potencial tipo de usuário. 

Nohria e Gulati (1996) 

Qualquer política, estrutura, método, processo, produto ou 

oportunidade de mercado que o gerente de uma unidade de negócio 

operacional deve perceber como novo. 

Rogers (1998) 
Envolve tanto a criação de conhecimento quanto a difusão do 

conhecimento existente. 

The European Commission 

Green (1999) 

Produção bem-sucedida, assimilação e exploração da novidade no 

ambiente econômico ou social. 

Boer e During (2001) 
Criação de uma nova associação (combinação) de organização de 

tecnologia de mercado de produtos. 

Nuchera, Serrano e Marote 

(2002) 

Processo de inovação é o conjunto de etapas técnicas, industriais, e 

comerciais que conduzem ao lançamento com êxito de novos 

produtos e serviços ou a utilização comercial de novos processos 

técnicos no mercado. 

Simantob e Lippi (2003) 

Inovação é uma iniciativa, modesta ou revolucionária, que surge 

como uma novidade para a organização e para o mercado e que, 

aplicada na prática, traz resultados econômicos para a empresa, 
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sejam eles ligados à tecnologia, gestão, processos ou modelo de 

negócio. 

Lei de Inovação Federal 

(Lei nº 10.973 de 11/2004) 

Introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo 
ou social que resulte em novos produtos, processos ou serviços, e 

invenção como [...] o surgimento de novo produto, processo ou 

aperfeiçoamento incremental, obtida por um ou mais criadores 

Tigre (2006) 

Invenção se refere à criação de um processo, técnica ou produto 

inédito, sem necessariamente ter aplicação comercial. Já a inovação 

é a efetivação de uma invenção utilizada comercialmente. 

Instituto Uniemp (2010) 

Uma introdução no mercado de um produto ou processo produtivo, 

tecnologicamente novo ou substancialmente aprimorado. 

Christensen (1997) 

Alterações em processos, produtos e negócios que provocam 

renovação estratégica e aumentam os lucros empresariais, 

apresentando três dimensões essenciais: o valor, o custo e a 

estratégia 

Quadro 1: definições clássicas de inovação. Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

Fato é, que o conceito de inovação está em constante evolução, buscando sempre 

ampliar sua abrangência. Atualmente, tem-se entre os estudiosos, o consenso de adoção do 

conceito editado pelo Manual de Oslo (ORGANIZATION FOR ECONOMIC, CO – 

OPERATION, AND DEVELOPMENT: 

Uma inovação é um produto ou processo novo ou aprimorado (ou uma combinação 

dos mesmos) que difere significativamente dos produtos ou processos anteriores da 

unidade e foi disponibilizado para usuários em potencial (produto) ou utilizado pela 

unidade (processo) (OECD, 2018, p. 20). 

Tal Manual traz ainda a diferenciação entre inovação de produto e inovação de 

processos de negócios, sendo tais conceituações apresentadas como: 

Uma inovação de produto é um bem ou serviço novo ou aprimorado que difere 

significativamente dos bens ou serviços anteriores da empresa e que foi introduzido 

no mercado. Uma inovação de processos de negócios é um processo de negócios novo 

ou aprimorado para uma ou mais funções que difere significativamente dos processos 

de negócios anteriores da empresa e que foram usados pela mesma (OECD, 2018, p. 

21). 

A inovação está inserida em um ambiente econômico, legal e social. Trata-se de um 

contexto formado por aspectos como políticas e programas governamentais, o papel dos 

parceiros sociais, programas de financiamento e aquisição, o arcabouço legal, os sistemas 
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bancários, o sistema de educação e pesquisa responsável pela base de conhecimento, a 

universidade e a cultura industrial em relação à colaboração. 

Pesquisas mais recentes descrevem que o processo de inovação é baseado em uma 

abordagem sistêmica que enfatiza o caráter interativo do desenvolvimento de tecnologia. Não 

existe um único ator - seja ele individual ou institucional responsável pela modelagem da 

tecnologia, mas a criação de novas tecnologias é baseada na interação direta e indireta de muitos 

indivíduos e organizações: indústria e academia, governo e parceiros sociais, organizações 

financiadoras, organizações científicas e profissionais, e - por último, mas não menos 

importante - opinião pública, juízos de valor e interesses declarados e ocultos.  

Neste norte, nota-se que o processo de inovação é multidimensional, tanto entre os 

vários atores quanto os diferentes elementos do processo, que são por vezes idênticos ou 

sobrepostos, e não podem ser vistos separadamente.  

 

2.1.1 AS MULTIDIMENSÕES DA INOVAÇÃO 

Partindo deste pressuposto multidimensional, a inovação pode ser dividida em duas: 

inovação tecnológica e inovação gerencial ou administrativa (FARIBORZ DAMANPOUR, 

1987; TUOMINEN; HYVÖNEN, 2004; YANG, 2012).  

A inovação tecnológica associa-se à “adoção de uma ideia que influencia diretamente 

os processos básicos de produção”, enquanto as inovações administrativas envolvem mudanças 

em relação à alocação de recursos, políticas e outros elementos relacionados à estrutura social 

das organizações (COOPER, 1998; DRAFT, 1978). 

Yang (2012), propôs que a inovação tecnológica está relacionada à novas tecnologias, 

novos produtos e novos serviços, enquanto novas políticas, formas organizacionais e novos 

procedimentos são considerados como inovação gerencial ou administrativa. Além disso, a 

inovação gerencial ou administrativa estimula a expansão e a execução de novas ideias e 

processos, além de recompensar a criatividade das equipes.  

Pelz, Munson e Jenstrom (1978) dividiram a inovação em tecnologia e conteúdo. O 

aspecto tecnológico é, por exemplo, um hardware ou qualquer produto inovador que vá ser 

incorporado, enquanto o conteúdo refere-se à parte que recebe a inovação tecnológica, como 

equipes de gerenciamento de uma empresa ou pessoa que tenha a responsabilidade de lidar com 

a tecnologia. 
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Cooper (1998), por outro lado, percebeu que a inovação pode ser dividida em quatro 

dimensões, como inovações administrativas, inovação radical, inovação incremental e inovação 

de produto ou processo. Mais detalhadamente: 

Inovações administrativas - Tais inovações são refletidas em novos produtos ou 

serviços no mercado em benefício dos clientes 

Inovações de processo - são novos elementos introduzidos nos vários processos 

realizados ao nível da organização. A adoção de inovações de produto e o processo são 

diferentes em vários estágios do desenvolvimento da organização. 

Inovação radical - representada pela conceituação fundamental de um negócio 

(MARKIDES, 1998). Este tipo de inovação pode ser abordada em três níveis: produto (novas 

ideias ou tecnologia), processo (novos métodos de entrega de produtos e serviços aos 

consumidores) e a combinação destes dois níveis (TUSHMAN E NADLER, 1986). 

Inovação incremental - refere-se à melhoria de produtos, serviços e processos 

existentes (LEONARD E RAYPORT, 1997). 

Outra classificação de inovação é dada por Thompson (2004): inovação criativa e 

inovação adotiva. 

 Inovação criativa - refere-se à capacidade da organização de implementar e realizar 

inovações tecnológicas por meio de seu próprio sistema, geralmente se materializando em 

novos produtos ou serviços.  

Inovação adotiva - refere-se à capacidade de usar novas ideias fora da organização, 

adaptando-as de forma a modificar o sistema de gestão da organização. 

Na discussão sobre transferência de tecnologia, um modelo tradicional de inovação 

desempenha ainda mais um papel importante. Segundo este modelo, o desenvolvimento 

tecnológico ou o processo de inovação são interpretados como uma sequência de elementos 

separados - invenção, pesquisa, desenvolvimento, design, protótipo, teste de produto, pesquisa 

de mercado, fabricação, comercialização, exportação - com diferentes atores responsáveis por 

cada fase de desenvolvimento do processo. No entanto, não há garantia de uma transferência 

adequada de um ator para o próximo. 

 

2.2 TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 
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Em geral, o processo de comercialização da propriedade intelectual é muito complexo, 

altamente arriscado, leva muito tempo, custa muito mais do que você pensa e geralmente falha 

(CONGRESSO DOS EUA, COMITÊ DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 1985, p. 12). 

Não obstante os desafios, o tópico "transferência de tecnologia" tem despertado grande 

interesse, tanto entre pesquisadores acadêmicos, como também entre os gestores 

governamentais. 

Quando centenas de vozes diferentes são ouvidas e dezenas de definições são 

fornecidas, um conceito começa a perder o significado. Um meio de lidar com a cacofonia é 

analisar a literatura de transferência de tecnologia. 

 

2.2.1. DEFININDO TECNOLOGIA 

O termo tecnologia recebeu várias definições de literaturas anteriores. Segundo Kumar 

et. al (1999) tecnologia consiste em dois componentes principais: 1) um componente físico que 

compreende itens como produtos, ferramentas, equipamentos, plantas, técnicas e processos; e 

2) o componente informacional que consiste em know-how em gestão, marketing, produção, 

controle de qualidade, confiabilidade, mão de obra qualificada e áreas funcionais. A definição 

anterior de Sahal (1981) considera a tecnologia como "configuração", observando que o objeto 

de transferência (a tecnologia) se baseia em um conjunto de processos e produtos 

subjetivamente determinados, mas especificáveis.  

Outros estudos sobre a transferência de tecnologia conectaram a tecnologia diretamente 

com o conhecimento e mais atenção é dada ao processo de pesquisa e desenvolvimento 

(DUNNING, 1994).  

Examinando a definição da tecnologia, há dois componentes básicos que podem ser 

identificados: 1) "conhecimento" ou técnica; e 2) "fazer as coisas". A tecnologia está sempre 

conectada com a obtenção de certos resultados, resolvendo certos problemas, completando 

certas tarefas usando habilidades particulares, empregando conhecimento e explorando ativos 

(LAN E YOUNG, 1996). O conceito de tecnologia não se relaciona apenas com a tecnologia 

que incorpora no produto, mas também está associado ao conhecimento ou informação de seu 

uso, aplicação e processo no desenvolvimento do produto (LOVELL, 1998; BOZEMAN, 

2000). 
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O conceito inicial de tecnologia como informação sustenta que ela é geralmente 

aplicável e fácil de reproduzir e reutilizar (ARROW, 1962). No entanto, Reddy e Zhoa (1990, 

p. 285-307) afirmam que o conceito inicial de tecnologia contradiz uma vertente de literaturas 

sobre transferência de tecnologia internacional que afirma que “a tecnologia é concebida como 

informação específica sobre as características e propriedades de desempenho do processo de 

produção e design de produto”. Eles argumentam ainda que o processo de produção ou 

tecnologia de operação é incorporado no equipamento ou nos meios para produzir um produto 

definido. Por outro lado, o design ou a tecnologia é o que se manifesta no produto acabado.  

Pavitt (1985) sugere que a tecnologia é principalmente conhecimento diferenciado sobre 

aplicação específica, tácito, muitas vezes não-codificado e amplamente cumulativo dentro das 

empresas. Assim, com base nesse argumento, a tecnologia é considerada como o "ativo 

intangível" da empresa ou "específico da empresa", que forma a base da competitividade e 

geralmente será liberada sob condições especiais (DUNNING, 1981).  

Tihanyi e Roath (2002) propõem que a tecnologia pode incluir informações que não são 

facilmente reproduzíveis e transferíveis. Com base nesse argumento, a tecnologia é vista como 

“conhecimento tácito (POLANYI, 1967) ou segredos ou conhecimentos específicos da 

empresa, conhecidos por uma organização” (NONAKA, 1994). 

O conhecimento tecnológico, nunca é facilmente transferido porque o processo de 

aprendizado tecnológico é necessário para assimilar e internalizar a tecnologia transferida (LIN, 

2003). Rosenberg e Frischtak (1985) também consideram a tecnologia como informação 

específica sobre as características e propriedades relacionadas ao desempenho dos processos de 

produção e desenvolvimento de produtos. Portanto, segundo esta linha de pensamento, a 

tecnologia é tácita e cumulativa por natureza.  

Burgelman et al. (1996) referem-se a tecnologia como conhecimento teórico e prático, 

habilidades e artefatos que podem ser usados para desenvolver produtos e serviços, bem como 

seus sistemas de produção e entrega. 

A tecnologia também é incorporada em materiais, processos cognitivos e físicos, 

instalações, máquinas e ferramentas (LIN, 2003). Baseado no conceito de Sahal (1981), 

Bozeman (2000) argumenta que tecnologia e conhecimento são inseparáveis simplesmente 

porque quando um produto tecnológico é transferido ou difundido, o conhecimento sobre sua 

composição também é difundido. A entidade física não pode ser colocada em uso sem a 

existência de uma base de conhecimento que é inerente e não acessória. 
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MacKenzie e Wajcman (1985) definem a tecnologia como a integração dos objetos 

físicos ou artefatos, o processo de fabricação dos objetos e o significado associado aos objetos 

físicos. Esses elementos não são distintivos e separáveis, mas formam uma "teia sem costura" 

que constitui a tecnologia (WOOLGAR, 1987). Ao definir o termo tecnologia, todos os três 

elementos devem ser entendidos como interconectados entre si e uma mudança em um elemento 

afetará os outros.  

A mais recente definição dada por Maskus alargou o conceito de tecnologia no qual é 

definida como:  

a informação necessária para alcançar um determinado resultado de produção, 

combinando ativos selecionados, que incluem processos de produção, estruturas 

organizacionais internas da empresa, técnicas de gestão e meios de financiamento, 

métodos de marketing ou qualquer das suas combinações (2003, p. 9).  

Outros estudiosos, como Tepstra e David (1985), sugerem que a tecnologia como um 

sistema cultural, preocupa-se com as relações entre os seres humanos e seu ambiente. Do ponto 

de vista sistêmico, Afriyie (1988) define a tecnologia como abrangendo: 1) o subsistema de 

conhecimento básico; 2) o sistema de suporte técnico (software); e 3) a tecnologia incorporada 

no capital (hardware). Essa perspectiva reconhece a necessidade de identificar os diferentes 

elementos da tecnologia de um país, os quais se complementam e se reforçam mutuamente.  

O estado da arte oferece várias definições e conceitos de tecnologia de diferentes 

disciplinas, contextos e perspectivas. O Quadro 2 abaixo mostra uma lista de definições e 

conceitos de tecnologia (em ordem cronológica) que foram reunidos das literaturas anteriores. 

ANO AUTOR DEFINIÇÃO 

1968 Merrill 
Tecnologia conecta as artes práticas, corpos de habilidades, 

conhecimento e procedimentos para fazer, usar e fazer coisas úteis. 

1968 Strassman 

As ferramentas, uma pilha de utensílios, mas para um tipo de 

comportamento de uso de ferramentas, um conjunto de métodos para 

fabricar bens específicos. 

1968 Skolimowski 
Definiu a tecnologia como uma forma de conhecimento humano e um 

processo de criação de novas realidades 

1970 Jones 
A maneira pela qual os insumos de recursos são convertidos em 

commodities. 

1971 Hawthorne A aplicação da ciência para resolver problemas bem definidos. 

1972 Galbraith A aplicação sistemática do conhecimento a tarefas práticas. 

1976 Teese 
Um conjunto de conhecimento ou experiência relacionado à produção 

de um produto ou à implementação de um processo. 
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1981 
Hawkins and 

Gladwin 

O conhecimento especializado relativo à produção de bens e serviços 

em atividade econômica organizada, incluindo o conhecimento e as 

habilidades necessárias para gerenciar um conjunto de processos 

técnicos inter-relacionados. 

1982 Dosi 

Conjunto de peças de conhecimento, tanto prático (relacionado a 

problemas e dispositivos concretos) quanto teórico (aplicável ainda 

que não necessariamente já aplicado), know-how, métodos, 

procedimentos, experiências de sucessos e também de falhas. 

Tecnologia, nesse ponto de vista, inclui apercepção de um conjunto 

limitado de possíveis alternativas tecnológicas e de futuros 

desenvolvimentos teóricos. 

1983 Pacey 

A aplicação de conhecimento científico e outro organizado a tarefas 

práticas por sistemas ordenados que envolvem pessoas e organizações, 

seres vivos e máquinas. 

1985 Winer “Tecnologias” são modos de ordenar o mundo 

1985 
Mackenzie e 

Wajcman 

O termo tecnologia suporta três significados importantes: a) No nível 

mais básico e mais facilmente visível, tecnologia se refere aos objetos 

físicos, como carros, construções civis, computadores, satélites, etc.; 

b) tecnologia se refere também às atividades de produção e utilização 

destes objetos, pois é por meio destas que os objetos são o que são; c) 

essas atividades sociais realizadas diariamente pelas pessoas só são 

possíveis porque elas têm conhecimento técnico ou científico, para a 

produção e utilização daqueles objetos. 

1987 DeVore 
Tecnologia deve criar a capacidade humana de "fazer", e deve ser 

utilizada para pensar produtos novos e úteis. 

1987 Woolgar 

Um processo de integração de objetos físicos, o processo de criação 

dos objetos e o significado associado aos objetos físicos. Estes 

elementos não são distintivos e separáveis, mas formam uma rede sem 

costura que constitui tecnologia 

1989 Goulet  A aplicação da ciência por causa de seu relacionamento especial. 

1991 Methe 
 Um processo em que suas origens e destinos estão conectados e sua 

natureza dinâmica é destacada. 

1992 OECD 

Uma estrutura ou uma rede devido a vários ciclos de retroalimentação 

entre ela e outros subsistemas dentro de uma sociedade, e suas 

projeções de desenvolvimento obviamente não-lineares 

1992 
Natarajan 

e Tan 

O conhecimento ou experiência necessária na produção ou montagem 

de um determinado bem. Tecnologia, portanto, incorporada na 

maquinaria relacionada e utilizada por uma empresa. 

1996 Levin 

A tecnologia não é realmente uma "coisa"; é melhor caracterizado 

como uma abordagem. É a aplicação de princípios científicos para 

resolver problemas práticos. A tecnologia tem sido descrita como 

tendo três facetas: artefatos materiais (coisas), o uso de artefatos para 

perseguir uma meta e o conhecimento para usar esses artefatos. 

1996 
Burgelman et 

al. 

O conhecimento teórico e prático, habilidades e artefatos que podem 

ser usados para desenvolver produtos e serviços, bem como seus 

sistemas de produção e entrega. A tecnologia é incorporada em 

pessoas, materiais, processos cognitivos e físicos, instalações, 

máquinas e ferramentas. 
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1998 Lovell 

As tecnologias são separadas em "tecnologias de produto" (associadas 

aos aspectos físicos e de engenharia do equipamento) e "tecnologias de 

processo" (associadas ao processamento pelo qual os problemas são 

resolvidos). 

2002 
Tihanyi e 

Roath 

Informações como patentes, know-how ou segredos comerciais. Por 

outro lado, pode ser modificado como equipamento, componentes / 

peças ou como produto final. Técnicas / processos de produção, que 

requerem habilidades necessárias para aplicar diferentes métodos de 

produção, representam uma combinação de tecnologia tangível e 

intangível. A tecnologia também pode incluir informações que não são 

facilmente reproduzíveis ou transferíveis. 

2003 Maskus 

As informações necessárias para alcançar um determinado resultado 

de produção de um meio particular de combinação ou processamento 

de insumos selecionados que incluem processos de produção, 

estruturas organizacionais intra empresa, técnicas de gerenciamento e 

meios de financiamento, método de marketing ou qualquer de suas 

combinações. A tecnologia pode ser codificada em fórmulas, 

esquemas, desenhos e pedidos de patente ou não codificada, no sentido 

de exigir conhecimento implícito por parte do pessoal. O 

desenvolvimento e aplicação de ferramentas, máquinas, materiais e 

processos que ajudam na solução de problemas humanos. 

2004 Nelson 

Variedade de técnicas produtivas voltadas às necessidades e que foram 

desenvolvidas ao longo dos anos pelas pessoas, que vão desde designs 

sofisticados de produtos a procedimentos aplicáveis à agricultura, 

controle de tráfego aéreo, práticas de saúde pública e habilidades 

necessárias à construção e proteção do abastecimento de água. 

2006 Reisman 
A maneira pela qual os insumos de recursos são convertidos em 

commodities. 

2009 Choi 

O conceito de tecnologia deve ser delineado, a fim de entender o que 

está sendo transferido em um processo de transferência de tecnologia. 

Duas abordagens foram usadas para compreender a tecnologia: uma é 

definir a tecnologia de uma forma a capturar sua essência a partir da 

ciência da tecnologia, e a outra é a de fornecer características à 

tecnologia. 

Quadro 2: definições e conceitos de tecnologia. Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

Além de entender o conceito de tecnologia, também faz-se necessário compreender sua 

classificação.  

A taxonomia inicial da tecnologia foi desenvolvida por Mansfield (1975), que utilizou 

a classificação de tecnologia “incorporada” e “desencarnada”. A classificação foi 

posteriormente ampliada por Madeuf (1984) para incorporar o capital, o elemento humano e a 

tecnologia desencarnada.  
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Hall e Johnson (1970) sugerem a classificação de tecnologia em: a) “geral”, b) 

“específica do sistema” e c) “específica da empresa”. A tecnologia geral inclui informações 

técnicas comuns a empresas na mesma atividade. A tecnologia específica do sistema 

corresponde ao conhecimento e ao know-how desenvolvidos para resolver problemas 

industriais específicos. A tecnologia específica da empresa cobre as habilidades e os recursos 

corporativos da atividade geral e da experiência de cada empresa individualmente. 

Os trabalhos sobre transferência de tecnologia geralmente se concentram na tecnologia 

como uma entidade, e não como um estudo e certamente não como ciência aplicada específica. 

A visão mais comum da tecnologia é "uma ferramenta" e, em seguida, as discussões 

prosseguem sobre o tipo de ferramenta que se qualifica como tecnologia. 

Sahal (1981; 1982) foi um dos teóricos que escreveu sobre conceitos alternativos de 

tecnologia. Ele se refere à tecnologia como "configurações", observando que o objeto de 

transferência, a "tecnologia", deve basear-se em um conjunto de processos e produtos 

subjetivamente determinados, mas especificáveis. A simples concentração no produto não é 

suficiente para o estudo da transferência e difusão de tecnologia; não é apenas o produto que é 

transferido, mas também o conhecimento de seu uso e aplicação. Essa abordagem resolve um 

grande problema analítico: a diferença entre tecnologia e transferência de conhecimento. 

Segundo o conceito de Sahal, os dois não são separáveis - quando um produto tecnológico é 

transferido ou difundido, o conhecimento sobre o qual sua composição é baseada também é 

difundido. Sem a base de conhecimento, a entidade física não pode ser usada. Assim, a base de 

conhecimento é inerente, não acessória. 

2.2.1.1 DEMARCAR O OBJETO DE TRANSFERÊNCIA 

Seja transferência de tecnologia ou transferência de conhecimento, um desafio é 

demarcar o objeto de transferência. Sahal (1981) usa o exemplo do motor Stirling. Quais 

componentes específicos e quais características específicas de seu uso são considerados ao 

especificar o objeto de transferência? Quais características específicas o diferenciam de todas 

as outras tecnologias de motores? Às vezes, essa pergunta é facilmente respondida, às vezes 

não. Para tecnologias altamente padronizadas, a diferenciação e definição não é um problema 

conceitual importante. Mas para tecnologias que existem em variações consideráveis, enfrenta-

se uma tarefa desafiadora de definição (ARGOTE et al., 1990; LAM, 1997). Uma vez que 

relativamente poucas tecnologias são transferidas de forma invariante, a falha em especificar o 

objeto de transferência pode acarretar prejuízos. 
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A problemática é maior quando há um aspecto social na tecnologia. Indiscutivelmente, 

uma tecnologia social nunca é transferida de forma padronizada. Transferir uma inovação 

orçamental e contabilística ou uma nova tecnologia de aprendizagem social implica um 

importante problema de definição do objeto. Se a transferência desta tecnologia falha, é porque 

uma tecnologia social diferente foi transferida ou porque a tecnologia não foi eficaz em uma 

configuração diferente?.  

É, pois, imprescindível a demarcação adequada do objeto a ser transferido, assim como 

é necessário que sejam reconhecidas as especificidades e mutações do ambiente recebedor da 

tecnologia, de modo a evitar que o processo reste infrutífero. 

 

2.2.1.2. DEFININDO TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

Uma vez que se lida com as dificuldades de definir a tecnologia, definir a transferência 

de tecnologia pode ser um desafio menor. No entanto, existem muitos usos do termo 

"transferência de tecnologia". 

Roessner (1994), em sua visão geral da transferência de tecnologia, define o conceito 

como "o movimento de know-how, conhecimento técnico ou tecnologia, de um ambiente 

organizacional para outro". Mas depois de fornecer essa definição direta, ele observa: O termo 

tem sido usado para descrever e analisar uma gama surpreendentemente ampla de interações 

organizacionais e institucionais envolvendo alguma forma de troca relacionada à tecnologia. 

"Fontes" de tecnologia incluíram empresas privadas, agências governamentais, laboratórios do 

governo, universidades, organizações de pesquisa sem fins lucrativos e até nações inteiras; 

"Usuários" incluíram escolas, departamentos de polícia e bombeiros, pequenas empresas, 

legislaturas, cidades, estados e nações. Dentro de organizações únicas, como empresas privadas 

grandes e intensivas em pesquisa, a transferência de tecnologia tem sido usada para descrever 

os processos pelos quais ideias, conceitos e protótipos se movem de fases relacionadas à 

pesquisa para fases de desenvolvimento de produto. 

As definições e conceitos de transferência de tecnologia têm sido discutidas com base 

nas disciplinas de pesquisa e de acordo com os propósitos da pesquisa (BOZEMAN, 2000). 

Gibson e Smilor, (1991) veem que a transferência de tecnologia é muitas vezes um processo 

caótico e desordenado que envolve grupos e indivíduos que podem ter opiniões diferentes sobre 

o valor e o uso potencial da tecnologia. Segundo eles, a tecnologia muitas vezes não tem 
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significado ou valor definitivo. Pesquisadores, desenvolvedores e usuários tendem a ter 

diferentes percepções sobre a tecnologia.  

Uma revisão da literatura sobre transferência de tecnologia revela que esta é um 

processo complexo e difícil, mesmo quando ocorre entre diferentes setores, dentro de uma única 

divisão de produto de uma única empresa (ZALTMAN et al., 1973; KIDDER, 1981; SMITH 

E ALEXANDER, 1988). A transferência de tecnologia é geralmente reconhecida como um 

processo complexo que precisa de tempo para evoluir (AGMON; VON GLINOW, 1981). 

Não obstante, as teorias econômicas, por exemplo, o modelo de crescimento de Solow 

(1957), frequentemente trata a tecnologia como algo que se dá em produtos ou processos; onde 

tecnologias que se assemelham a projetos, máquinas ou materiais são facilmente replicadas e 

transferidas (LIN, 2003). A literatura sobre transferência de tecnologia é extensa e variada, 

abrangendo várias disciplinas que incluem ciência política, economia, sociologia, políticas 

públicas, marketing e gerenciamento de tecnologia (KUMAR et al., 1999). Foram investigadas 

questões tais como: o processo de transferência de tecnologia, adequação da tecnologia, o 

sucesso da transferência de tecnologia e os benefícios sociais e econômicos da transferência de 

tecnologia para fornecedores e receptores (KATZ, 1985; LALL, 1982). 

Também conceitua-se a transferência de tecnologia como a transmissão de know-how 

para se adequar às condições locais, com absorção e difusão efetivas, tanto dentro quanto fora 

dos países (CHUNG, 2001; KANYAK, 1985).  

Baranson (1970) define transferência de tecnologia como transmissão de know-how 

(conhecimento) que permite à empresa receptora fabricar um determinado produto ou fornecer 

um serviço específico.  

No contexto dos países em desenvolvimento, Hoffman e Girvan (1990) argumentam 

que a transferência de tecnologia precisa ser percebida em termos de atingir três objetivos 

principais: 1) a introdução de novas técnicas por meio do investimento de novas plantas; (2) o 

aprimoramento das técnicas existentes e (3) a geração de novos conhecimentos. 

Como o termo “transferência de tecnologia” fornece muitas dimensões, tem sido 

frequentemente usado para descrever o processo pelo qual ideias e conceitos são movidos do 

laboratório para o mercado (PHILLIPS, 2002; WILLIAMS & GIBSON, 1990), ou ainda a 

transferência de atividades inventivas para usuários secundários (VAN GIGCH, 1978).  
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Autio e Laamanen (1995) sugerem uma definição mais ampla, propondo que a 

transferência de tecnologia envolve uma interação intencional, orientada por objetivos, entre 

duas ou mais entidades sociais, durante a qual o conjunto de conhecimento tecnológico 

permanece estável ou aumenta através da transferência de um ou mais componentes do 

conhecimento tecnológico.  

Levin (1996) considera a transferência de tecnologia como a aplicação de princípios 

científicos para resolver problemas práticos. Ou ainda, do ponto de vista das ciências sociais, 

Levin (1993) define a transferência de tecnologia como um processo sócio técnico, implicando 

a transferência de habilidades culturais que acompanham o movimento de máquinas, 

equipamentos e ferramentas. Essa definição inclui a transferência do movimento físico de 

artefatos e as habilidades culturais incorporadas.  

A tecnologia também pode ser transferida de uma universidade para uma empresa 

(SOLO E ROGERS, 1972). O processo envolvido não se preocupa apenas com a transmissão 

do conhecimento, mas também está relacionado a um processo de aprendizagem, em que o 

conhecimento tecnológico é continuamente acumulado em recursos humanos que são aplicados 

nas atividades de produção. Uma transferência de tecnologia bem-sucedida acabará levando a 

um acúmulo de conhecimento (SHIOWATTANA, 1991). 

O conceito de transferência de tecnologia não é apenas uma preocupação com a 

transferência de conhecimento tecnológico mas também a capacidade do destinatário da 

tecnologia de aprender e absorver tecnologia na função de produção (MASKUS, 2003).  

Satya Das (1987) argumenta que a transferência de tecnologia pode ser de dois tipos: 1) 

produção de novo produto (produto ou transferência de tecnologia incorporada); e 2) produção 

mais eficiente de produtos existentes (transferência de tecnologia de processo ou incorpórea).  

Hall e Johnson (1970) definem a transferência de tecnologia como um sistema de 

tecnologia, em termos: a) se ela é incorporada nas pessoas (encarnadas pela pessoa), b) nas 

coisas (incorporadas pelo produto) ou c) nos processos (encarnados pelo processo).  

Zhoa e Reisman (1992), avaliam a conceituação de transferência de tecnologia de 

acordo com a área de especialidade. Eles veem que os economistas frequentemente definem a 

transferência de tecnologia com base nas propriedades do conhecimento genérico, onde o foco 

principal reside nas variáveis relacionadas à produção e design (ARROW, 1969; DOSI, 1988).  



26 
 

Já os sociólogos tendem a vincular a transferência de tecnologia à inovação e a ver a 

tecnologia como "um projeto de ação instrumental que reduz a incerteza das relações de causa 

e efeito envolvidas na obtenção de um resultado desejado" (ROGERS, 1962; ROGERS E 

SHOEMAKER, 1971).  

Os antropólogos veem a transferência de tecnologia de forma ampla, dentro do contexto 

da mudança cultural.  

Por outro lado, os pesquisadores da administração tendem a se concentrar na 

transferência intra-setorial e nas relações entre transferência de tecnologia e estratégia 

(RABINO, 1989; CHIESA E MANZINI, 1996; LAAMANEN E AUTIO, 1996; LAMBE E 

SPEKMAN, 1997). A maioria das literaturas sobre administração mudou seu foco para alianças 

entre empresas e como as alianças são cruciais para o desenvolvimento da transferência de 

tecnologia (ZHAO; REISMAN, 1992).  

Em suma, a transferência de tecnologia é definida de muitas maneiras diferentes, de 

acordo com a disciplina da pesquisa, mas também de acordo com o objetivo da pesquisa. O 

Quadro 3 abaixo mostra uma lista de definições e conceitos de transferência de tecnologia que 

foram reunidos mediante análise da literatura pregressa. 

ANO AUTOR DEFINIÇÃO 

1970 
Hall & 

Johnson 

Um sistema de tecnologia em termos de se é incorporado em pessoas 

(corporificadas pela pessoa), coisas (incorporadas pelo produto) ou 

processos (corporificados pelo processo). 

1962 Rogers 
Um processo pelo qual uma organização adota uma inovação feita por 

outra organização. 

1973 UNCTAD 
O ato de transferir o conhecimento técnico necessário que foi projetado e 

gerenciado. 

1978 Gigch A transferência de "atividades inventivas" para usuários secundários. 

1978 
Jeannet & 

Liander 

Transferência de tecnologia consiste em qualquer elemento ou combinação 

de pesquisa, desenvolvimento e engenharia transferidos através das 

fronteiras nacionais. 

1981 Sherman A aplicação da tecnologia para um novo uso ou usuário. 

1983 Derakhsahani 
Uma aquisição, desenvolvimento e utilização, de conhecimento 

tecnológico por um país diferente daquele em que este conhecimento 

originou. 

1985 Kanyak 
A transmissão de know-how para se adequar às condições locais, com 

absorção e difusão eficazes dentro e fora de um país para outro. 

1985 Rodrigues Uma aplicação de nova tecnologia para um novo uso ou usuário. 
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1985 
Tepstra & 

David 

Um sistema cultural preocupado com as relações entre o humano e seu 

meio ambiente. 

1987 Shiowattana 

Um processo de aprendizagem em que o conhecimento tecnológico é 

continuamente acumulado em recursos humanos que estão envolvidos em 

atividades de produção; uma transferência de tecnologia bem-sucedida 

acabará levando a um acúmulo mais profundo de conhecimento. 

1987 Derakhshani Aquisição, desenvolvimento e uso de conhecimento técnico de um país. 

1987 Das 

A transferência de tecnologia pode ser a produção de um novo produto 

(transferência de tecnologia incorporada ou do produto) e uma produção 

mais eficiente de produtos existentes (transferência de tecnologia de 

processo ou incorpora- da). 

1989 Blakeney O processo pelo qual uma tecnologia é comercialmente disseminada 

1990 
Hoffman & 

Girvan 

A transferência de tecnologia precisa ser percebida em termos de alcançar 

três objetivos principais: a introdução de novas técnicas por meio do 

investimento de novas plantas; a melhoria das técnicas existentes e a 

geração de novos conhecimentos. 

1990 
Williams e 

Gibson 

O processo de transferência do conhecimento e conceitos de países 

desenvolvidos para países menos desenvolvidos tecnicamente. 

1992 Hayden 

O tipo de conhecimento que pode ser usado como insumo, como direitos 

de patentes, princípios científicos e P & D, mas que deve poder ser usado 

para fazer produtos. 

1992 
Zhoa & 

Reisman, 

Os economistas tendem a definir tecnologia com base nas propriedades do 

conhecimento genérico, concentrando-se particularmente em variáveis 

relacionadas à produção e ao design.  

Os sociólogos tendem a vincular a transferência de tecnologia à inovação 

e a ver a tecnologia, incluindo a tecnologia social como um projeto de ação 

instrumental que reduz a incerteza das relações de causa e efeito envolvidas 

na obtenção de um resultado desejado. 

Os antropólogos tendem a ver a transferência de tecnologia amplamente 

dentro do contexto da mudança cultural e as maneiras pelas quais a 

tecnologia afeta a mudança.  

As disciplinas de negócios tendem a se concentrar em estágios de 

transferência de tecnologia, particularmente em relação às etapas de design 

e produção, bem como às vendas, à transferência. 

Pesquisadores de gestão são mais propensos do que outros a se concentrar 

na transferência intra setorial e na transferência de tecnologia de relação à 

estratégia. Os pesquisadores recentes se concentraram em alianças 

relacionadas ao desenvolvimento e transferência de tecnologia. 

1993 Roessner 
O movimento de know-how, conhecimento técnico ou tecnologia de um 

ambiente organizacional para outro. 

1993 Levin 

Um processo sócio técnico que implica a transferência de habilidades 

culturais que acompanham o movimento de máquinas, equipamentos e 

ferramentas. A transferência de tecnologia é tanto o movimento físico dos 
artefatos como também, ao mesmo tempo, a transferência das habilidades 

culturais incorporadas. 
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1994 
Gibson & 

Roger 

A aplicação da informação em que o processo geralmente envolve a 

transferência de uma inovação tecnológica de uma organização de P & D 

para uma organização receptora. 

1995 
Autio & 

Laamanen 

Uma interação intencional, orientada por objetivos, entre duas ou mais 

entidades sociais, durante a qual o conjunto de conhecimento tecnológico 

permanece estável ou aumenta através da transferência de um ou mais 

componentes da tecnologia. 

1995 Barreto 

Transferência de tecnologia pressupõe um processo de produção de 

conhecimento e transferência de informação tecnológica, porém passível 

de gerar novos conhecimentos em determinado contexto, sendo, portanto, 

indispensável a existência de pessoas que emitem e pessoas que recebem 

as informações, independente dos mecanismos transmissores. 

1996 Farhang 

A transferência de tecnologias em casos de processos de fabricação exige 

não apenas a transferência de conhecimento tecnológico na forma de folhas 

de processo, projetos, produtos e especificação de materiais, mas também 

a transferência de know-how de engenharia e técnicos de alto calibre. 

pessoal. 

2002 Phillips 
O processo pelo qual ideias e conceitos que se movem do laboratório para 

o mercado. 

2003 Maskus 

Qualquer processo através do qual uma parte obtém acesso a outra 

informação técnica e a aprende e absorve com sucesso na função de 

produção. 

2013 AUTM 

Define a TT como um processo de transferência de descobertas científicas 

de uma organização para outra com a finalidade de desenvolvimento e 

comercialização (AUTM, 2013). Essa definição pressupõe um benefício 

econômico e social promovido pela TT. 

Quadro 3: definições e conceitos de transferência de tecnologia. Fonte: Elaborado pelos autores 

(2020). 

 

No contexto desta pesquisa foi adotado o conceito da AUTM (ASSOCIATION OF 

UNIVERSITY TECHNOLOGY MANAGERS, 2013) de transferência de tecnologia. 

Bozeman (2000) esclarece que o simples foco no produto não é suficiente para o estudo 

de TT, uma vez que não é apenas o produto que é transferido, mas também o conhecimento da 

sua utilização e aplicação. Para o autor, essa abordagem resolve um importante problema de 

análise: a diferença entre tecnologia e transferência de conhecimento. 

Isto é consistente com o argumento anterior de Chesnais (1986), que argumenta que a 

transferência de tecnologia não transfere apenas o know-how técnico (conhecimento) 

necessário para produzir o produto ao receptor, mas também a capacidade de dominar, 

desenvolver e depois produzir autonomamente tecnologia subjacente aos produtos.  
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 De acordo com Sahal (1981), o conceito dos dois não é separável quando um produto 

tecnológico é transferido ou difundido. Sem a base de conhecimento, a tecnologia não pode ser 

colocada em uso. Assim, o conhecimento base é inerente, não subsidiário (SAHAL, 1981). 

Diante de tantas definições, resta evidente que a transferência de tecnologia constitui-se 

em um processo complexo, composto por múltiplos atores, etapas e finalidades, e que não 

obstante sua relevância para o desenvolvimento econômico e social, por vezes é acometido pelo 

insucesso em uma de suas fases. Por isso se faz relevante analisarmos as barreiras existentes ao 

êxito deste processo. 

 

2.3 TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA UNIVERSIDADE - INDÚSTRIA 

O mundo atual está em um processo de profunda transformação, caracterizado pela 

revolução tecnológica e informacional. Diante do atual processo de globalização, a 

competitividade de cada nação aparece, cada vez mais, vinculada à criação de um sistema 

nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (C, T & I) forte e coeso, que permita ações 

cooperativas e estimule a transferência tecnológica. 

O ambiente brasileiro tem se caracterizado, historicamente, por uma concentração de 

investimentos públicos em ciência e pouco investimento do setor privado em desenvolvimento 

tecnológico. Nesse contexto, as universidades têm papel central no desenvolvimento de 

pesquisas, as quais resultam em depósitos de patentes. O desenvolvimento de parcerias 

tecnológicas universidade-empresa objetiva a inovação, o conhecimento e o desenvolvimento.  

Para a empresa, tais fatores podem se refletir em novos produtos, processos, programas 

de computador ou práticas. Para a universidade, a inovação e o conhecimento se traduzem em 

melhoria dos caminhos já percorridos, desenvolvimento de novos programas de pesquisa ou 

novas áreas de estudo. Além disto, pode possibilitar o aprendizado organizacional, 

principalmente através do compartilhamento de experiências. 

Em 2004 foi editada a lei 10.973, regulamentada pelo Decreto n° 5.563, de 11 de outubro 

de 2005, conhecida como Lei de Inovação, que foi posteriormente alterada pela Lei nº 13.243, 

de 11 de janeiro de 2016. É considerada o marco regulatório da inovação no Brasil. Esta lei 

estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 

produtivo.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.243-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.243-2016?OpenDocument
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A Lei de Inovação representa um avanço importante no envolvimento entre aqueles que 

desenvolvem e utilizam o conhecimento, ambiente este composto por centros de pesquisa, 

universidades e, também, por empresas e empreendimentos, cooperativas entre outros.  

Importante ressaltar, que a Lei de Inovação, em seu Artigo 1º, parágrafo único, dispõe 

de medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, 

como:  

Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance 

da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e 

regional do País, nos termos dos arts. 23 , 24 , 167 , 200 , 213 , 218 , 219 e 219-A da 

Constituição Federal . Parágrafo único. As medidas às quais se refere o caput deverão 

observar os seguintes princípios: I - promoção das atividades científicas e tecnológicas 

como estratégicas para o desenvolvimento econômico e social; II - promoção e 

continuidade dos processos de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, 

assegurados os recursos humanos, econômicos e financeiros para tal finalidade; III - 

redução das desigualdades regionais; IV - descentralização das atividades de ciência, 

tecnologia e inovação em cada esfera de governo, com desconcentração em cada ente 

federado; V - promoção da cooperação e interação entre os entes públicos, entre os 

setores público e privado e entre empresas; VI - estímulo à atividade de inovação nas 

Instituições Científica, Tecnológica e de Inovação (ICTs) e nas empresas, inclusive 

para a atração, a constituição e a instalação de centros de pesquisa, desenvolvimento 

e inovação e de parques e polos tecnológicos no País; VII - promoção da 

competitividade empresarial nos mercados nacional e internacional; VIII - incentivo 

à constituição de ambientes favoráveis à inovação e às atividades de transferência de 

tecnologia; IX - promoção e continuidade dos processos de formação e capacitação 

científica e tecnológica; X - fortalecimento das capacidades operacional, científica, 

tecnológica e administrativa das ICTs; XI - atratividade dos instrumentos de fomento 

e de crédito, bem como sua permanente atualização e aperfeiçoamento; XII - 

simplificação de procedimentos para gestão de projetos de ciência, tecnologia e 

inovação e adoção de controle por resultados em sua avaliação; XIII - utilização do 

poder de compra do Estado para fomento à inovação; XIV - apoio, incentivo e 

integração dos inventores independentes às atividades das ICTs e ao sistema 

produtivo.” (BRASIL, 2016) 

 

Esta normatividade traz como principais objetivos incentivar a pesquisa científica e 

tecnológica e a inovação; incentivar a cooperação entre os agentes de inovação; facilitar a 

transferência de tecnologia; aperfeiçoar a gestão das instituições acadêmicas; servir de estímulo 

aos pesquisadores; estimular a mobilidade dos pesquisadores; estimular a formação de 

empresas de base tecnológica; e, estimular o investimento em empresas inovadoras.  

Dentre as medidas foram desenvolvidos mecanismos de gestão para as instituições 

científicas e tecnológicas e sua relação com as empresas. As universidades e institutos federais 

de educação profissional, definidos pela referida lei como Instituição de Científica e 

Tecnológica (ICT), se tornaram responsáveis por estruturar um órgão interno, chamado Núcleo 

de Inovação Tecnológica (NIT), com a função de gerir suas políticas de inovação. 
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Isso possibilitou que muitas universidades e centros de pesquisas difundissem a 

inovação em suas regiões, visando à transferência de tecnologia junto ao setor produtivo, 

realizando através do NIT, estudos de prospecção tecnológica com o intuito de compreender 

melhor o mercado onde atua para garantir a correta transferência (licenciamento, know-how, 

etc.) do conhecimento produzido no ceio das universidades, para o setor produtivo (LOTUFO, 

2009).  

Segundo a lei 13.243/2016, em seu art. 16, § 1º: 

o NIT tem como finalidade zelar pela manutenção da política institucional de estímulo 

à proteção das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de 

tecnologia; avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de 

pesquisa; avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção; 

opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na 

instituição; opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas 

na instituição, passíveis de proteção intelectual; acompanhar o processamento dos 

pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição; 

desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no 

campo da propriedade intelectual; desenvolver estudos e estratégias para a 

transferência de inovação gerada pela ICT; promover e acompanhar o relacionamento 

da ICT com empresas; negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia 

oriunda da ICT (BRASIL, 2016). 

Deste modo, a atuação dos NITs torna-se essencial para que o setor de inovação do país 

seja capaz de promover a utilização do conhecimento e o uso de novas tecnologias brasileiras 

oriundas de universidades e institutos de pesquisa. O NIT representa o elo entre a Instituição e 

o setor privado e a sociedade.  

Estas inter-relações e a função do NIT neste processo podem ser entendidas na Figura 1 

abaixo: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Função do Núcleo de Inovação Tecnológica em um modelo de Transferência de Tecnologia 
 
Fonte: Adaptado de Bozeman (2000) apud Pronit (2010) 
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Portanto, conforme depreende-se da figura anterior, o NIT dentro de um sistema de 

inovação é um agente de transferência de tecnologia, que, atento às demandas do mercado, 

trabalha para levar o objeto de transferência (desenvolvimento científico) através de diversos 

meios de transferência (licenciamento, know-how, etc) para o agente receptor desta 

transferência (empresa, órgão público, etc), comprometendo-se para que o impacto deste objeto 

na sociedade tenha sua eficácia maximizada. 

 

2.4 MODELOS DE TRASFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

O processo de transferência de tecnologia, que visa levar a pesquisa a um produto 

industrial, é um importante ponto de inovação (COHEN et al. 2002). É necessário aproximar 

pesquisa e comercialização para gerar competitividade no setor (NILSSON et al. 2010). 

Além disso, as universidades têm um objetivo (terceira missão) de apoiar a inovação do 

setor através da criação de desenvolvimentos tecnológicos e pesquisas que são úteis para a 

comercialização e a competitividade (ETZKOWITZ E RANGA 2013). 

A TT, do ponto de vista de um modelo, envolve elementos-chave, processos, 

comportamentos e fatores sociais (HESLOP et al. 2001). Landau, Maddock, Shoemaker e 

Costello (1982) apontaram a necessidade de ver a TT como um modelo que possui uma 

estrutura lógica, onde os elementos-chave são o usuário que adquire a tecnologia, a tecnologia 

a ser transferida e marketing ou promoção. 

É necessário conceber a implementação da TT como um processo complexo 

(SPENCER, 1990), no qual todas as atividades devem ser relacionadas em paralelo. Além disso, 

é necessário entender que os fatores sociais e comportamentais influenciam o desenvolvimento 

bem-sucedido do processo de TT (CHOI, 2009; GALBRAITH et al., 2006; HESLOP et al., 

2001; LULU ET AL., 1996; PEREIRA FIALHO E ALBERTON DE LIMA, 2005; 

PURUSHOTHAM et al., 2013; WAROONKUN E STEWART, 2008). 

Fatores externos, também conhecidos como fatores ambientais, são centrais para um 

modelo de TT. Nesse caso, eles são fatores sociais ou comportamentais. Assim, autores como 

Bozeman (BOZEMAN, 2000; BOZEMAN et al., 2015) os chamam de critérios de efetividade, 

e Malik (2002) os descreveu como fatores de influência. Fatores sociais ou comportamentais 

influenciam cada agente de maneira diferente (KHABIRI et al., 2012; WAROONKUN E 

STEWART, 2008). Essa influência é manifestada muitas vezes pela educação, treinamento ou 
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confiança que os agentes obtiveram da tecnologia para transferir (CHOI, 2009). Outros fatores 

importantes incluídos nos modelos de TT são o nível de tecnologia (HOFFMANN et al. 2009; 

LANDRY E AMARA, 2012; LANDRY et al. 2013), a proteção da tecnologia transferida 

(RAHAL E RABELO, 2006), bem como a promoção, marketing e o método de marketing 

(HESLOP et al., 2001; LANDAU et al., 1982).  

Para o caso particular da colaboração de uma universidade com uma indústria, 

Perkmann (PERKMANN et al., 2013) considerou que a colaboração dependia do “contexto 

organizacional”, onde dependendo do ambiente de trabalho dos pesquisadores, eles se sentiriam 

mais ou menos motivados para colaborar com a indústria. 

 

2.4.1 OS MODELOS DE TT NA LITERATURA 

O trabalho de Bozeman apresentou o “Modelo de Transferência de Tecnologia de 

Eficácia Contingente”. Este modelo destacou dois importantes componentes: primeiro, os 

determinantes da eficácia, que são aqueles elementos que ajudam a transferência a ser eficaz; e 

segundo, os critérios para gerar efetividade na TT, que compõem o ambiente do processo 

(BOZEMAN 2000; BOZEMAN et al. 2015). 

Por outro lado, Malik (2002) descreveu um modelo de TT como algo básico, pois é um 

processo de comunicação. O modelo considera um remetente, uma mensagem e um 

destinatário. A mesma distribuição de elementos pode ser encontrada nos modelos de Bozeman 

(BOZEMAN 2000; BOZEMAN et al. 2015), Rubiralta (2004) e Choi (2009). Deve-se notar 

que esses autores apresentaram seus modelos baseados na tríplice hélice (ETZKOWITZ, 2000).  

Além disso, Mayer e Blaas (2002) apresentaram modelos de TT para diferentes 

situações em países europeus onde colocaram a universidade como emissor, a indústria como 

receptor e a tecnologia transferida como mensagem.  

Os modelos apresentados por Mayer e Blaas (2002), Rubiralta (2004) e Kalnins e 

Jarohnovich (2015) enfatizaram a presença de um intermediário porque o “emissor” da 

tecnologia tem objetivos, políticas e comportamentos diferentes do receptor. Este novo agente 

(mais tarde chamado de escritório de transferência de tecnologia) tem o papel de traduzir as 

“mensagens” enviadas pela universidade e pela indústria (LAI, 2011; LANDRY E AMARA, 

2012; MESQUITA E POPESCU, 2014). O Quadro 4 abaixo apresenta um resumo dos modelos 
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encontrados na literatura, onde é destacada a metodologia utilizada em cada artigo para 

apresentar os modelos de transferência de tecnologia. 

ANO AUTOR ABRANGENCIA 

PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS DO 

MODELO 

METODOLOGIA 

1982 Landau 

Modelo Geral de 

Transferência de 

Tecnologia 

O modelo está focado na 

transmissão de informações. 

Considera a promoção do 

produto como um fator 

principal para sua entrega. 

Qualitativa 

(caso prático) 

2002 Malik 
Entre áreas de 

uma companhia 

Baseia-se no processo de 

transmissão. 

O modelo é apresentado para 

agentes da mesma 

instituição. 

Descreve fatores positivos e 

negativos que influenciam o 

processo de transferência. 

Qualitativa 

(modelo 

conceitual) 

2002 
Mayer e 

Blass 

Universidade - 

Indústria 

O modelo apresenta 

diferentes abordagens que 

podem ser usadas 

dependendo das 

características dos agentes. 

Descreve a importância de 

um intermediador entre o 

transmissor e receptor. 

Qualitativa 

caso prático 

2004 Rubiralta 
Universidade - 

Indústria 

O modelo apresenta uma 

abordagem sistêmica 

baseada na hélice tripla, onde 

os principais agentes são a 

universidade, como criadora 

de tecnologia, a indústria, 

como receptora e o escritório 

de transferência de 

tecnologia (TTO), como 

agente intermediário que 

apoia o processo de 

transferência. 

Qualitativa 

(modelo 

conceitual) 

2006 

Gorschek, 

Garre, 

Larsson, 

e Wohlin 

Universidade - 

Indústria 

É um modelo construído a 

partir de um caso específico. 

Descreve sete etapas que 

devem ser seguidas para se 

obter a transferência da 

tecnologia. 

Qualitativa 

(caso prático) 

2008 
Waroonkun 

e Stewart 

Entre indústrias 

internacionais 

O modelo considera que o 

processo de transferência é 

influenciado pelo ambiente 

político e social. 

Qualitativa 
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Também descreve a 

importância de se aprender 

com experiências passadas 

para o sucesso de futuros 

processos de transferência de 

tecnologia. 

2009 

Hoffmann, 

Amal e 

Mais 

Universidade - 

Companhia 

O modelo descreve que 

existem três níveis que a 

pesquisa universitária pode 

oferecer: nível de ciência, 

nível de tecnologia e nível de 

uso. 

A transferência pode ocorrer 

em qualquer nível. 

Qualitativa 

(caso prático) 

2012 

Khabiri, 

Rast e 

Senin 

Entre áreas de 

uma companhia 

É baseado no modelo 

apresentado por Malik 

(Malik 2002), onde o 

“ambiente ideal” é 

adicionado; isto é, o 

ambiente legislativo que 

influencia a transferência de 

tecnologia. 

Qualitativa 

(modelo 

conceitual) 

2015 

Bozeman, 

Rimes e 

Youtie 

Modelo Geral de 

Transferência de 

Tecnologia 

O modelo considera os 

critérios de efetividade como 

um fator fundamental para o 

processo de transferência. 

Na atualização do modelo 

apresentado em 2015, o valor 

do “público” foi adicionado 

como um fator que 

determina o sucesso de uma 

transferência. 

Qualitativa 

(modelo 

conceitual) 

2015 
Kalnins e 

Jarohnovich 

Universidade - 

Indústria 

O modelo descreve que não 

há apenas transferência 

tecnológica formal, mas 

também transferência 

tecnológica informal. 

É baseado no fato de que a 

universidade atualmente tem 

a missão de ajudar a indústria 

a gerar inovação. 

Qualitativa 

(modelo 

conceitual) 

Quadro 4: resumo de modelos encontrados na literatura. Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

Assim, como pode-se observar, existem diversos Modelos de Transferência de 

Tecnologia na literatura, devendo-se ser consideradas as especificidades do caso concreto para 

a elaboração e aplicação mais eficaz e objetiva do modelo. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Este capítulo apresenta a metodologia e os procedimentos adotados para a realização 

desta pesquisa. Descreve-se a classificação da pesquisa, a coleta de dados, e forma utilizada 

para análise dos dados obtidos. 

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

De acordo com Oliveira (2002), o desenvolvimento de uma pesquisa científica abrange 

a definição de um método pelo qual é possível conhecer determinada realidade, compreender a 

natureza de um determinado problema e identificar a forma pela qual se busca alcançar os 

objetivos estabelecidos (OLIVEIRA, 2002). Assim, para atender ao objetivo de levantar as 

barreiras existentes ao processo de transferência de tecnologia entre os núcleos de inovação de 

universidades públicas e o setor produtivo de modo a propor um modelo de transferência de 

tecnologia para a Universidade do Estado de Minas Gerais, será caracterizado nesta seção 

segundo à abordagem, à natureza, aos objetivos e aos procedimentos. 

 

3.1.1. QUANTO À ABORDAGEM 

Para atingir o objetivo proposto para esta pesquisa que é apresentar um modelo de gestão 

do processo de transferência de tecnologia para a Universidade do Estado de Minas Gerais, 

optou-se pela abordagem do tipo qualitativa nas etapas do processo de pesquisa. 

Godoy (1995) afirma que a pesquisa qualitativa não busca enumerar ou medir os eventos 

estudados, ou empregar análise estatística dos dados, ela examina questões ou focos de interesse 

amplos que se definirão na medida em que o estudo se desenvolve. A autora entende que a 

abordagem qualitativa oferece três diferentes possibilidades de se realizar pesquisa: a pesquisa 

documental, o estudo de caso (que é o caso desta pesquisa) e a etnografia.  

A pesquisa qualitativa favorece ainda a descrição de um determinado problema, a 

interação de variáveis, a compreensão e a classificação dos processos sociais, contribuindo 

ainda, para o processo de mudança, a formação de opinião de grupos e a interpretação de 

comportamentos dos indivíduos (OLIVEIRA, 2002). Günther (2006) destaca a escolha da 

abordagem qualitativa para estudos que buscam a reflexão, a construção e a atribuição de 

significados para a realidade investigada. 
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3.1.2 QUANTO À NATUREZA 

Essa pesquisa se caracteriza como de natureza aplicada, uma vez que gera 

conhecimentos para utilização prática. De acordo com Gil (2009, p. 26-27), as pesquisas 

aplicadas são “...voltadas à aquisição de conhecimentos com vistas à aplicação numa situação 

específica”. Essa caracterização está em conformidade com o objetivo da pesquisa, que busca 

identificar critérios na literatura que possam ser utilizados em uma determinada situação, nesse 

caso, um modelo de gestão da TT para a Universidade do Estado de Minas Gerais, que 

posteriormente pode ser empregado por outras instituições públicas de ensino interessadas em 

processos de transferência de tecnologias para o setor produtivo / industrial. 

 

3.1.3 QUANTO AOS OBJETIVOS 

Para alcançar os objetivos propostos, optou-se por uma pesquisa exploratória. A 

pesquisa exploratória busca a familiarização com o problema em questão, para torná-lo mais 

explícito e permitir a construção de hipóteses ou premissas. Para Gil (1999, p. 43) esse tipo de 

pesquisa “[...] é realizado especialmente quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-

se difícil formular hipóteses precisas ou operacionalizáveis”. Caracteriza-se pela flexibilidade 

no planejamento, admitindo técnicas variadas para investigar o problema conforme a evolução 

da pesquisa (GIL, 1999; MARCONI; LAKATOS, 2007).   

A pesquisa realizada é exploratória, pois expressa a necessidade de familiarizar-se com 

os critérios ainda pouco explorados do processo de transferência de tecnologia no contexto das 

instituições públicas de ensino e o setor produtivo / industrial brasileiro. Os estudos 

exploratórios, segundo Marconi e Lakatos (2007), aumentam a familiaridade do pesquisador 

com um ambiente, fato ou fenômeno, para a realização de uma pesquisa mais detalhada no 

futuro, modificar ou propor novos conceitos.  

 

3.1.4 QUANTO AOS PROCEDIMENTOS 

a) Pesquisa bibliográfica: 

Com o objetivo de conhecer as diferentes contribuições científicas sobre o tema em 

questão, a revisão da literatura foi realizada a partir da busca de artigos científicos nas bases de 
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dados da CAPES, Web Science, a Science Direct e a Scielo. O objetivo foi realizar uma ampla 

e recente revisão da literatura para aprofundar o conhecimento sobre os assuntos abordados.  

A leitura dos artigos selecionados permitiu identificar autores de base largamente 

reconhecidos por publicações da área. Além da pesquisa realizada nessas bases de dados, foram 

pesquisadas teses, dissertações, livros e outros artigos afins.  

            b) Pesquisa documental  

 

Segundo Oliveira (2007), a pesquisa documental se difere da pesquisa bibliográfica em 

razão da natureza das fontes: enquanto a pesquisa bibliográfica remete para as contribuições de 

diferentes autores sobre o tema, atentando para as fontes secundárias, a pesquisa documental 

recorre a materiais que ainda não receberam tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias, 

requerendo do pesquisador uma análise mais criteriosa (OLIVEIRA, 2007). 

c) Estudo de Caso: 

Segundo Gil (1994, p. 78), o estudo de caso é “[...]caracterizado pelo estudo profundo 

e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira a permitir conhecimento amplo e detalhado 

do mesmo”. De acordo com Yin (2005, p. 33), o estudo de caso é preferencialmente utilizado 

quando o pesquisador “[...]enfrenta uma situação tecnicamente única em que haverá muito mais 

variáveis de interesse do que ponto de dados”.  

A principal vantagem deste método é a flexibilidade e simplicidade frente à abordagem 

do processo. Outra vantagem, segundo Selltiz (1974), é a atitude proativa e integradora do 

pesquisador na busca e interpretação das informações, que podem viabilizar a geração de 

hipóteses, alternativas de ações e proposições a serem implementadas posteriormente.  

A limitação reside na dificuldade de generalização que, algumas vezes, pode instigar o 

desenvolvimento de futuros trabalhos de pesquisa para confirmar ou refutar a aplicação. Outra 

desvantagem a dependência do conhecimento do pesquisador para elaboração de questões de 

pesquisa e captação das informações. Portanto, é muito importante a seleção de um estudo de 

caso com condições efetivas de colaboração em relação aos objetivos propostos, auxiliando na 

clarificação do problema e nos avanços na área do conhecimento.  

O método do estudo de caso enquadra-se como uma abordagem qualitativa e é 

frequentemente utilizado para coleta de dados na área de estudos organizacionais, apesar de 

alguns preconceitos externalizados em afirmativas como: os dados podem ser facilmente 

distorcidos pelo pesquisador, para ilustrar questões de maneira mais efetiva e os estudos de caso 
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não fornecem base para generalizações científicas. Segundo Yin (2005), essas questões podem 

estar presentes também em outros métodos de investigação científica se o pesquisador não tiver 

treino ou as habilidades necessárias para realizar estudos de natureza científica, não sendo 

inerentes ao método do estudo de caso.  

Yin (2005) ressalta que, para se discutir o método do estudo de caso três aspectos devem 

ser considerados: a natureza da experiência, enquanto fenômeno a ser investigado, o 

conhecimento que se pretende alcançar e a possibilidade de generalização de estudos a partir 

do método.  

A coleta de dados foi realizada no Núcleo de Inovação Tecnológica e Transferência de 

Tecnologia da Universidade do Estado de Minas Gerais. Os gestores responsáveis pelo 

NIT/UEMG participaram de entrevistas com a utilização de formulário semiestruturado que 

foram gravadas em vídeo e áudio para posterior análise de conteúdo. 

Desta forma, a classificação metodológica adotada foi selecionada na tentativa de 

compreender e sistematizar o processo de transferência de tecnologia de uma instituição pública 

de ensino, com vistas à replicação do modelo em outras instituições públicas que possuam 

prática de atuação similar.  

 

3.2 PERGUNTAS DA PESQUISA 

A pergunta central desta pesquisa é: Qual seria um possível modelo de Transferência de 

Tecnologia para o Núcleo de Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia da UEMG? 

As demais perguntas que serviram de guia para este estudo são as seguintes: 

a) como se deu o processo de formação do NIT UEMG, considerando-se seu contexto 

histórico e antecedentes?  

b) como está caracterizado o NIT UEMG em termos de sua estrutura, formas de 

financiamento, gestão, políticas e ações, a quais setores atende e suas prioridades? 

c) quais os perfis dos dirigentes que coordenam o NIT UEMG, área de formação, 

experiência profissional e capacitação complementar?  

d) como se dá a implementação da Política de Inovação da UEMG, o papel do NIT 

UEMG neste processo, projetos desenvolvidos, e resultados obtidos? 
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e) quais as barreiras existentes á transferência de tecnologia entre as ICT’s e o setor 

privado? 

f) como é gerenciado o processo de transferência de tecnologia (TT) pelo NIT da 

UEMG, comparativamente a outros NITs nacionais? 

 

3.3 DEFINIÇÃO DOS TERMOS 

Apresenta-se a seguir as definições dos termos que foram adotadas na execução desta 

pesquisa: 

a) Inovação: é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo 

método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas 

relações externas (OECD, 2005). 

b) Fontes de inovação: fontes de aquisição de tecnologia e conhecimento para viabilizar 

a inovação de produtos e processos. 

c) Processo de transferência tecnológica: processo pelo qual há a passagem de 

tecnologia e conhecimento de uma organização para outra. 

d) Canais de transferência de tecnologia: são mecanismos pelos quais se pode transferir 

tecnologia (VAN GILS; VISSERS; DE WIT, 2009). 

e) Modelo de transferência de tecnologia: é a forma com a qual uma organização realiza 

o processo de transferência tecnológica seja do ponto de vista da oferta ou da demanda 

tecnológica. 

f) Capacidade de absorção tecnológica: é a habilidade da empresa em assimilar, adaptar, 

modificar e criar tecnologia (AKUBUE, 2002). 

 

3.4 ETAPAS DA PESQUISA 

A pesquisa foi estruturada em 8 etapas: 

a) a primeira fase correspondeu ao levantamento exaustivo das fontes bibliográficas que 

discutem os aspectos relacionados à inovação e transferência de tecnologia. Em 
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especial, buscou-se os artigos sobre transferência de tecnologia publicados nos últimos 

cinco anos nos principais periódicos internacionais. 

b) A segunda etapa contemplou o desenvolvimento do modelo metodológico do 

trabalho, quando então se elaborou o protocolo de pesquisa que foi utilizado para coletar 

os dados primários. 

c) O terceiro passo incluiu a identificação e o agendamento das entrevistas com 

representantes do NIT / UEMG e dos NIT’s considerados com referência para o estudo 

comparativo. 

d) Na quarta fase os dados foram coletados por meio das entrevistas em profundidade. 

Elas foram gravadas, com a anuência dos entrevistados, e em seguida transcritas. 

e) A quinta etapa englobou a análise do material coletado e a redação dos casos. 

f) A sexta etapa destinou-se ao estudo comparativo dos NIT’s das universidades 

selecionadas. 

g)  A sétima contemplou a elaboração do modelo de Gestão da Transferência de 

Tecnologia para a Universidade do Estado de Minas Gerais. 

i) Por fim a oitava etapa foi composta da redação final do trabalho a ser submetido à 

defesa. 

 

3.5 MODELO TEÓRICO-CONCEITUAL DA PESQUISA 

O modelo teórico conceitual da pesquisa (figura 2) tem como foco o modelo de 

transferência de tecnologia entre instituições públicas de ensino e o setor produtivo / industrial. 

O estabelecimento dos elementos do modelo de TT proposto levou em consideração a 

revisão bibliográfica, e as práticas observadas nos estudos de caso que contribuem para a 

eficácia do processo. 
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Figura 2: Modelo Teórico-Conceitual da Pesquisa 

 

3.6 TÉCNICAS DE COLETA, TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Esta pesquisa utilizou tanto de dados primários quanto de secundários. Uma vez que 

esta pesquisa lança mão de estudo de casos como técnica, foram utilizadas várias fontes de 

evidência, a fim de categorizar o mais corretamente possível o fenômeno. De acordo com 

Eisenhardt (1989, p. 534- 535), os estudos de caso normalmente “[...] combinam a obtenção de 

dados por meio de arquivos, entrevistas, questionários e observações, sendo que as evidências 

podem ser qualitativas [..], quantitativas[..], ou ambos.” 

Os dados primários foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas. Para 

Manzini (1990/1991, p. 154), a entrevista semiestruturada está focalizada em um assunto sobre 

o qual confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas por outras 

questões inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista. Para o autor, esse tipo de 

entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão 

condicionadas a uma padronização de alternativas. 
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O roteiro foi enviado com antecedência aos respondentes, a fim de dar conhecimento 

aos entrevistados das informações buscadas pela pesquisadora. As entrevistas foram realizadas 

com os gestores do Núcleo de Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia da 

Universidade do Estado de Minas Gerais. 

Os dados secundários foram colhidos por meio de screening de publicações sobre o 

NIT/UEMG, websites do setor, documentos fornecidos pelo NIT/UEMG, tais como, materiais 

institucionais, relatórios anuais, Regimento Interno e a Política de Inovação da UEMG, e outros 

registros sobre aspectos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia. 

Foi utilizada análise de conteúdo e análise documental para interpretar os dados 

originados nas entrevistas e nas fontes secundárias. Segundo Richardson (1999, p. 230) a 

análise documental visa “[...] estudar e analisar um ou vários documentos para descobrir as 

circunstâncias sociais e econômicas com as quais podem estar relacionados”. De acordo com 

Eisenhardt (1989, p. 540), “[...] não existe um formato específico para tal análise”. Desta forma, 

cada caso será apresentado em torno dos seguintes blocos: 

a) Institucionalização das Normas; 

b) Organização da Estrutura de Proteção; 

c) Implementação das atividades de proteção à Propriedade Intelectual (PI); 

d) Disseminação da cultura de Propriedade Intelectual (PI); 

e) Práticas de Gestão e Processo de Transferência de Tecnologia (TT). 

 

3.7 PROTOCOLO DE PESQUISA PARA OS ESTUDOS DE CASO 

 

O protocolo de estudo de caso é “[...] um instrumento orientador e regulador de 

condução da estratégia de pesquisa” (MARTINS; THEÓPHILO, 2009, p. 66), e aumenta a 

confiabilidade da pesquisa (YIN, 2001). Nele podem ser encontrados os procedimentos de 

campo utilizados, as questões direcionadoras do estudo, as questões utilizadas nos instrumentos 

da coleta de dados, e as fontes de evidência utilizadas. 

 

3.7.1 PROCEDIMENTOS DE CAMPO 
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Para o agendamento das entrevistas e visitas foram enviadas mensagens eletrônicas aos 

gestores do Núcleo de Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia da UEMG. As 

mensagens apresentavam os objetivos do estudo e as questões para as quais se buscam 

respostas, assim com a solicitação do agendamento da entrevista, e a autorização para realização 

da pesquisa. As entrevistas foram realizadas remotamente, utilizando o Aplicativo Skype®. Tal 

método foi utilizado em razão: (a) da oportunidade de agenda que não permitia a entrevista 

presencial, (b) a distância entre as cidades do entrevistador e dos entrevistados, e (c) a 

economicidade na utilização de ferramentas de comunicação. 

As entrevistas foram realizadas com os membros da equipe do NIT / UEMG, conforme 

Quadro 5 abaixo, e gravadas mediante autorização dos mesmos. 

INSTITUIÇÃO SETOR ENTREVISTADO CARGO 

UNIVERSIDADADE 

DO ESTADO E 

MINAS GERAIS 

NÚCLEO DE 

INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA E 

TRANSFERÊNCIA 

DE TECNOLOGIA 

PROF. DRA. DANIELA 

ROCCO CARNEIRO 

COORDENADORA 

GERAL DO 

NIT/UEMG 

PROF. ME. LUCAS 

CRISTIANO 

FERREIRA ALVES 

COORDENADOR DE 

TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA 

ESP. RAQUEL 

CAMPANHARO 

AGUIAR 

COORDENADORA 

DE APOIO JURÍDICO 

PROF. DR.  

FERNANDO MELO DA 

SILVA 

COORDENADOR DE 

PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 

PROF. DRA. CRISTINA 

ABIJAODE AMARAL 

PRESIDENTE DO 

CONSELHO DIRETOR 

DO NIT/UEMG 

Quadro 5: Entrevistados. Fonte: elaborado pelos autores (2020). 

 

Também foram realizadas entrevistas com membros da equipe de quatro NIT’s de 

universidades públicas, considerados referência em âmbito nacional, visando o estudo 

comparativo do processo de transferência de tecnologia (TT) adotado por eles e pelo 

NIT/UEMG, conforme detalhado no Quadro 6 a seguir: 

 

INSTITUIÇÃO SETOR ENTREVISTADO CARGO 

USP Agência USP de Inovação 

Prof. Dra. Flávia 

Oliveira do Prado 

Vicentin 

Agente de 

Inovação 

UFSCar 
Agência de Inovação 

UFSCar 

Me. Patrícia Villar 

Martins 
Tecnóloga UFSCar 



45 
 

UFMG 

Coordenadoria de 

Transferência e Inovação 

Tecnológica (CTIT) 

Me. Arthur Silva 
Gestão de Alianças 

Estratégicas 

Quadro 6: Relação de Entrevistados. Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

 

3.7.2 QUESTÕES DO ESTUDO DE CASO 

 

No Quadro 7 a seguir, tem-se as questões do estudo de caso, assim como seu 

relacionamento com as questões do roteiro de entrevistas, informações buscadas e as demais 

fontes de evidência utilizadas para compor o estudo.



46 
 

PERGUNTA DE 

PESQUISA 
GRANDES 

BLOCOS 

ESTREVISTA COM GESTORES DO NIT/UEMG FONTES DE 

EVIDÊNCIA 

Qual o modelo de 

transferência de 

tecnologia 

possivelmente mais 

factível para a UEMG 

considerando-se as 

barreiras que impedem 

uma efetiva 

transferência 

tecnológica entre os 

núcleos de inovação 

tecnológica de 

universidades públicas e 

o setor produtivo 

brasileiro? 

 

PERGUNTAS TIPO DE INFORMAÇÃO BUSCADA 

Institucionalização 

das normas 

A Universidade possui normas 

(Resoluções/Portarias) de propriedade 

intelectual?  Levantamento do arcabouço regulamentar 

da universidade no tocante á PI 

Entrevista; 

Material 

institucional; 

Relatórios e 

documentos 

disponibilizados 

pelo setor; 

WEB site do setor; 

Screening de 

publicações. 

Desde que ano?  

Quais as normas que regem a propriedade 

intelectual na Universidade?  

A norma da Universidade está adequada a 

quais Leis e Decretos?  
Adequação da universidade á legislação 

vigente 
As normas da Universidade referentes à 

propriedade intelectual precisam ser 

atualizadas?  

A titularidade dos direitos de propriedade 

intelectual é única e exclusiva da 

Universidade?  
Posicionamento da instituição quanto á 

titularidade do que é protegido; a 

inflexibilidade da instituição na 

proteção/titularidade é possível barreira 

de TT.  

É permitida a co-titularidade para outros 

órgãos públicos ou empresas privadas?  

Na Universidade, a quem pertence a 

titularidade de direitos autorais? 

A instituição prevê alguma participação 

das agências de fomento à pesquisa na 

realização da proteção? E quanto aos 

benefícios pecuniários?  

Envolvimento de instituições de fomento 

no processo de proteção da propriedade 

intelectual e no funding do setor; a falta de 

recursos financeiros é possível barreira 

para a TT. Qual o meio utilizado para assegurar a 

participação das agências?  

Os pesquisadores podem realizar a 

proteção da propriedade intelectual por 

eles mesmos? De quem é a titularidade 

neste caso?  

Possibilidade do pesquisador/inventor 

buscar a proteção de seu invento sem a 

participação da universidade 
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O estudante universitário é considerado 

como inventor pela Universidade?  

Qual o posicionamento da universidade 

em relação ao aluno pesquisador/inventor 

Qual o percentual pecuniário destinado aos 

inventores?  

Qual a valorização pecuniária destinada 

pela universidade ao 

pesquisador/inventor; O desinteresse e a 

desmotivação do pesquisador é possível 

barreira para a TT. 

Organização da 

estrutura de 

proteção no 

Núcleo de 

Inovação 

Tecnológica 

O NIT está subordinado a qual órgão 

administrativo da Universidade?  

Hierarquia administrativa da instituição 

Entrevista; 

Material 

institucional; 

Relatórios e 

documentos 

disponibilizados 

pelo setor; 

WEB site do setor; 

Screening de 

publicações. 

 

Plataforma Lattes. 

Qual o quadro de pessoal do NIT 

considerando todos os tipos de vínculos 

trabalhistas?  
Estrutura e organização do setor 

Há algum setor responsável pelas 

atividades de proteção no NIT? Qual a 

denominação? Em que ano foi criado? 

Qual o perfil dos dirigentes que coordenam 

o NIT UEMG? Área de formação, 

experiência profissional e capacitação 

complementar. 

Adequação da equipe do NIT/UEMG no 

que diz respeito ás atividades por ele 

desenvolvidas. 

Você acredita que a estrutura de pessoal do 

NIT corresponde a capacidade de 

atendimento da demanda interna? 

A falta de recursos humanos ou mesmo a 

ausência de pessoal capacitado para 

realizar a TT é barreira importante ao 

processo. Como é realizada a formação de recursos 

humanos para TT pela Universidade?  

Existe um regimento interno para o 

exercício das atividades do núcleo?  

Estrutura e organização do setor 

Que tipos de proteção à propriedade 

intelectual são conduzidos pelo NIT?  
Quais os tipos de registro trabalhados pelo 

NIT/UEMG e qual a abrangência dos 

pedidos de proteção da universidade; 
A Universidade realiza pedidos de 

proteção internacionais?  

A Universidade utiliza os serviços do 

INPI, TECPAR, SETI, etc?  

Quais os bancos de dados utilizados pelo 

NIT/UEMG na busca de anterioridade 
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Quais são os procedimentos internos para 

realização da proteção na universidade?  

Qual o procedimento adotado pelo 

NIT/UEMG na proteção dos ativos 

intelectuais da UEMG. 

O NIT atende inventores e pesquisadores 

de outras organizações ou isolados?  

Qual o público atendido pelo NIT/UEMG 

Qual o principal objetivo do NIT? 

Proteção? Licenciamento? Contratos?  

Se o foco do setor encontra-se na obtenção 

da proteção ou na TT. 

Em sua visão, quais são as deficiências do 

NIT?  

Barreiras ao efetivo processo de TT. 

Implementação 

das atividades de 

proteção à 

propriedade 

intelectual 

Há algum tipo de levantamento dentro da 

instituição de produtos e processos 

passíveis de proteção?  O quanto a instituição está ciente do que é 

produzido e do seu potencial de proteção. 

Entrevista; 

Material 

institucional; 

Relatórios e 

documentos 

disponibilizados 

pelo setor; 

WEB site do setor; 

Screening de 

publicações. 

É realizada busca interna de pesquisas que 

possam resultar em propriedade 

intelectual? 

Há alguma metodologia de análise prévia 

para determinar qual conhecimento deve 

ser protegido?  

Avaliação das demandas apresentadas ao 

NIT/UEMG; procedimento seguido. 

Há alguma restrição a publicação de 

pesquisas passíveis de serem patenteadas?  

Controle da divulgação de ativos passíveis 

de proteção e perda da qualidade de 

inovação. 

A Universidade permite a transferência de 

tecnologia de objeto patenteável? De que 

forma? Quantos casos de licenciamento de 

patentes já ocorreram?  

Se a UEMG permite e realiza processos de 

TT. 

Como são distribuídos os recursos 

financeiros advindos da comercialização 

da tecnologia?  

Qual o percentual destinado á 

universidade, ao setor e ao pesquisador. 

A Universidade possui recursos próprios 

para efetuar o custeio do patenteamento? E 

quanto à extensão para proteção fora do 

Brasil?  

Funding das atividades do setor e de 

proteção da propriedade intelectual da 

instituição. 
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Há algum tipo de apoio financeiro para 

patenteamento por parte do governo 

federal, estadual ou municipal? Quais 

instituições implementam essas ações?  

Há terceirização de atividades de 

patenteamento? Como é realizada?  

Se a instituição realiza com exclusividade 

as atividades de proteção. 

Disseminação da 

cultura de 

propriedade 

intelectual 

Há preocupação em disseminar o tema da 

propriedade intelectual pelo NIT? Por 

meio de ações isso tem sido demonstrado?  

Atuação do NIT/UEMG na disseminação 

da cultura da PI 

Entrevista 

Percentualmente, como você avalia o grau 

de informação da comunidade 

universitária a respeito da propriedade 

intelectual?  

Conhecimento da comunidade acadêmica 

a respeito dos direitos de PI 

Há disciplinas ou matérias que tratam do 

tema da propriedade intelectual inseridas 

nos cursos de graduação ou pós-graduação 

da Universidade? Se não, você crê que isso 

é importante?  

Tratamento dado á temática da PI na grade 

curricular da instituição 

Práticas de gestão 

e identificação de 

elementos de 

destaque no 

processo de 

transferência de 

tecnologia 

Como é tomada a decisão sobre o 

mecanismo de comercialização da 

patente?  

Se é uma decisão do NIT ou da Reitoria 
Entrevista; 

Material 

institucional; 

Relatórios e 

documentos 

disponibilizados 

pelo setor; 

WEB site do setor; 

Há apoio da universidade para o 

licenciamento de patentes? Que tipo de 

apoio, recursos financeiros? Institucional 

junto a outras instituições? Outros?  

Destinação de recursos por parte da 

universidade para as atividades de 

proteção. 

Quais as principais ações e o principal 

papel da estrutura no processo de 

transferência de tecnologia?  

Qual o papel desempenhado pelo NIT no 

processo de TT. 

Como avalia o relacionamento com a 

empresa interessada? (confiabilidade, 

cumprimento de prazos e aplicação de 

recursos, relacionamento interpessoal)  

Relacionamento universidade / empresa. 
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Há algum relato referente ao processo no 

que tange a empresa estar despreparada 

para absorver a tecnologia licenciada?  

Provável barreira ao efetivo processo de 

TT. 

Screening de 

publicações. 

Como avalia a disposição do docente na 

cooperação técnica com a empresa e 

durante o processo de patenteamento?  

O envolvimento deficiente do pesquisador 

é provável barreira á TT. 

Quanto foi transcorrido da data da 

solicitação de proteção até o depósito da 

patente?  

Quanto tempo demora para o NIT e a 

UEMG se posicionarem quanto á 

proteção. 

Em quais etapas pode ser estruturado o 

processo de transferência de tecnologia 

da patente para empresa?   

Como se estrutura o processo de TT 

atualmente adotado pelo NIT/UEMG. 

Quando a patente foi depositada já havia 

expectativa de comercialização? 

Concreta?  

Se os pedidos de registro dependem da 

existência prévia de interessado 

comercial. 

Como a empresa teve acesso a informação 

sobre a existência da patente?  

Como é feito o network entre universidade 

e empresas. 

Quais as principais dificuldades 

enfrentadas neste processo e como 

podem ser superadas?  

Principais barreiras no ponto de vista do 

entrevistado. 

Quais fatores de apoio foram observados, 

no aspecto macro (regulatório) e no 

andamento do processo de fato?  

Quais fatores da conjuntura atual da 

instituição e do setor favorecem o 

processo de TT. 

Que características das instituições 

envolvidas no processo podem ser 

indicadas como favorecedoras à 

transferência de tecnologia?  

Quais características do tripé 

universidade, inventor e empresa são 

favoráveis ao processo de TT. 

Quadro 7: Questões do Estudo de Caso. Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
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3.8 TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DADOS 

Os dados foram analisados utilizando-se as técnicas de análise do conteúdo e 

documental. Bardin (1977, p. 9) define a análise de conteúdo como “um conjunto de 

instrumentos metodológicos [...] que se aplicam a discursos extremamente diversificados”. 

Dessa forma, a “análise de conteúdo é utilizada como um instrumento de diagnóstico, 

de modo a que se possam levar a cabo inferências específicas ou interpretações causais sobre 

um dado aspecto da orientação comportamental do locutor” (BARDIN, 1977, p. 114). 
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4. DOS RESULTADOS 

 

4.1 A FORMAÇÃO DO NIT UEMG 

Além de se preocupar em incentivar e estimular a realização de pesquisas científicas e 

tecnológicas de qualidade, uma das estratégias da UEMG, visando estimular a inovação e 

desenvolver uma cultura de proteção à propriedade intelectual, foi a criação do Núcleo de 

Inovação e Transferência de Tecnologia da Universidade do Estado de Minas Gerais — 

NIT/UEMG. 

Anteriormente a implementação do Núcleo, já era feito pela faculdade de Design, de 

forma pontual, um trabalho de proteção da propriedade intelectual, realizado pela Prof. Dra. 

Renata Gontijo. No entanto esta atuação não só concentrava-se primordialmente nas demandas 

da Escola de Design, mas também, era acometida de certa informalidade, sem um projeto ou 

plano definido de atuação, conforme pode depreender-se de entrevista realizada: 

[...] então já era feito, pela faculdade design, um trabalho de proteção da propriedade 

intelectual por uma professora que era advogada, ela era responsável por essa questão, 

mas não havia um setor responsável por isso, ela assumiu esse papel, e como ela era 

Advogada, coube muito bem o papel a ela né. Então, quando surgia alguma dúvida, 

algum problema esporádico, ela conduzia o processo, mas nunca existiu assim, um 

plano de trabalho sabe, uma coisa que tivesse uma perspectiva de realização, ela fazia 

esse papel, mas sem uma linha de trabalho, ou um grupo de trabalho, ou uma área da 

própria escola, ela era a pessoa que representava esse assunto quando surgia alguma 

deliberação entendeu, alguma demanda. (Entrevista código 005/2020) 

 Em 1991, a Prof. Cristina Abijaode, atual presidente do Conselho Diretor do NIT, 

ingressou na Universidade, para lecionar na escola de Design, após ter atuado por vários anos 

na iniciativa privada e acumulado experiência no âmbito da propriedade intelectual. De início 

a Prof.ª Cristina pôde perceber a enorme quantidade de projetos e boas ideias que eram 

desenvolvidas dentro da Escola de Design, mas que permaneciam restritas a academia, ou 

quando eram de fato empreendidas no mercado, o mesmo era feito pelos próprios 

pesquisadores, tornando a Universidade aleijada de seus direitos de PI. In verbis: 

[...] então eram dois problemas que a gente vivia, o problema do volume de boas ideias 

que não estavam sendo aproveitadas, e realmente existem muitos trabalhos bons, 

muitos trabalhos prontos, e o segundo problema é que os alunos, tendo desenvolvido 

(a pesquisa) dentro da Universidade, eles, alguns pouquíssimos, pegavam as ideias e 

continuava com as ideias no mercado, e a universidade ficava aleijada do processo né, 

sem até poder contribuir com o papel dela na transferência de tecnologia mesmo. 

Então eu percebi essa situação, mas não tinha muita clareza de que existiam 

instrumento que eram os NIT’s, que poderia atuar nesta questão. (Entrevista código 

005/2020) 
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Foi em 2009, por meio do projeto de autoria da Prof.ª Cristina Abijaode, submetido no 

Edital FAPEMIG nº 08/2009, de Apoio à Criação e/ou Manutenção de Núcleo de Inovação 

Tecnológica, que disponibilizava recursos financeiros para a instalação de NIT’s nas 

Universidades Mineiras, que a UEMG deu formalidade às atividades relacionadas à Inovação 

e a Propriedade Intelectual, tendo como sede a Escola de Design/UEMG.  

De fato, o projeto submetido, tinha como enfoque inicial, o atendimento das demandas 

da Escola de Design, por ser o contexto em que sua idealizadora estava inserida, e também onde 

suas atividades se desenvolveriam. O objetivo geral do projeto inicial era: 

O objetivo geral da criação do Núcleo de Inovação Tecnológica e de Proteção ao 

Conhecimento e Design é desenvolver competências locais, criar vínculos e oferecer 

caminhos para que toda a produção acadêmica-científica na instituição seja revertida 

em ações práticas e com resultados de crescimento econômico expressivo, dentro das 

diretrizes dos programas governamentais para o Sistema de Inovação, do CONECIT 

e PMDI. (AMARAL, p. 3, 2009) 

Suas estratégias e objetivos específicos consistiam primordialmente em atuar como 

agente de registro de propriedade industrial, intelectual e de proteção do conhecimento em 

parcerias com INPI e FAPEMIG; em constituir uma cultura institucional sobre Propriedade 

Intelectual consolidando o conceito de proteção ao conhecimento, instituindo procedimentos 

operacionais de indução e apoio às atividades de desenvolvimento de produtos junto a alunos e 

professores dentro dos cursos de graduação e pós-graduação oferecidos pela Escola de Design 

para o registro de patentes e comercialização das mesmas; e instituir e participar de ações que 

visem a disseminação do conhecimento e propiciar o acesso do setor produtivo à informação 

tecnológica. 

O projeto foi aprovado com orçamento de R$ 409.721,58, sendo a contrapartida da 

FAPEMIG equivalente a R$163.981,58, a da UEMG correspondente a R$ 205.100,00, e a do 

CDM (Centro Minas Design) correspondente a R$ 40.640,00. Este valor era destinado para a 

contratação de pessoal, implementação de estrutura física, realização de cursos e treinamentos, 

benchmarking, taxas de proteção da propriedade intelectual, e demais despesas de operacionais 

do setor.  

Com o início das atividades, e o trabalho desenvolvido junto a Rede Mineira de 

Propriedade Intelectual, percebeu-se, no entanto que o NIT/UEMG deveria estender suas 

atividades a toda comunidade acadêmica da universidade, não podendo ficar restrito a Escola 

de Design. In verbis:   

[...] nós começamos a participar da Rede Mineira de Propriedade intelectual (RMPI), 

que é formada pela FAPEMIG, é uma rede bem importante nesse processo, e quando 
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eu comecei a participar das reuniões do grupo, nós formamos um NIT com quatro 

pessoas, a gente percebeu que aquilo não podia ser restrito a escola e com o 

conhecimento da Reitoria, a gente expandiu, para uma abrangência da universidade 

inteira né, para que fossem realmente atendidas todas as unidades. (Entrevista código 

005/2020) 

Após a estruturação física do setor, e o preenchimento dos cargos de Coordenadoria, tal 

qual se apresenta hoje, o NIT/UEMG passou à elaboração das normatividades que regeriam 

suas atividades. De início trabalhou-se na redação do Regimento Interno, aprovado em 2011, e 

posteriormente na Política de Inovação, aprovada em 2017. 

Desta forma, o NIT UEMG foi oficialmente institucionalizado em 05 de dezembro de 

2011, por meio da Resolução CONUN/UEMG nº 240/2011, que aprovou o Regimento Interno 

do Núcleo de Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia – NIT-UEMG. In verbis: 

RESOLUÇÃO CONUN/UEMG Nº. 240/2011, de 5 de dezembro de 2011. Aprova o 

Regimento Interno do NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA – NIT-UEMG. O Conselho Universitário da 

Universidade do Estado de Minas Gerais – CONUN/UEMG, no uso de suas 

atribuições legais, estatutárias e regimentais, Resolve, Art. 1°. Aprovar o regimento 

Interno do NIT-UEMG. 

O Núcleo foi instituído para incentivar a inovação e a pesquisa científica e tecnológica, 

bem como regulamentar as atividades intrínsecas neste ambiente: propriedade intelectual, 

empreendedorismo e transferência de tecnologia. Em síntese, promover a inserção das 

tecnologias desenvolvidas na Universidade (produtos, processos, obras e demais), no mercado. 

É considerado o órgão estratégico responsável pela condução dos processos de proteção 

legal das criações intelectuais desenvolvidas no âmbito da Universidade. O Núcleo ainda 

contribui para o desenvolvimento dos processos de inovação tecnológica, zelando pela Política 

de Inovação da Instituição (Resolução CONUN UEMG Nº 369/2017).   

Submete-se ao marco legal instituído na Constituição Federal, artigos 218 e 219, na Lei 

de Propriedade Industrial (Lei 9279/96), na Lei de Inovação (Lei 10.973/04), no novo Marco 

Legal de Ciência, Tecnologia & Inovação (Lei 13.243/16), Decreto 9283/18, Lei Mineira de 

Inovação (Lei 17.348/08) e Decreto Estadual 47.442/18, dentre outras leis. 

O NIT/UEMG foi implementado com a finalidade de propor políticas institucionais de 

inovação científica, tecnológica e de proteção dos direitos de propriedade intelectual da UEMG, 

nos termos da legislação vigente; assegurar a proteção das inovações e criações intelectuais 

desenvolvidas no âmbito da UEMG; auxiliar e intermediar as negociações de transferência de 

tecnologia e licenciamento resguardando os direitos da UEMG; promover a integração da 

Universidade com o setor privado para a geração e transferência de tecnologia; implantar 
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procedimentos de inovação experimental junto a parceiros externos, empresa e instituições de 

pesquisa (Resoluções CONUN UEMG Nº240 e 239/2011). 

Em sua formação, o NIT / UEMG adotou como missão “estimular a cultura da inovação 

e propriedade intelectual no âmbito da Universidade do Estado de Minas Gerais, viabilizando 

a transferência de tecnologia desenvolvida na Instituição para o mercado e gerando valor para 

a sociedade.” 

Sua Visão consiste em “ser referência na difusão da inovação, propriedade intelectual, 

transferência de tecnologia e empreendedorismo junto à Universidade do Estado de Minas 

Gerais e demais parceiros do ecossistema de inovação.” 

Seus valores apresentados são: a) o comprometimento com o sigilo e ética, 

especialmente quanto à proteção legal e transferência de tecnologia; b) a transparência e 

excelência na prestação de serviços para a comunidade acadêmica e demais atores; c) o fomento 

ao empreendedorismo acadêmico, bem como parcerias nacionais e internacionais com os 

diversos atores do ecossistema de inovação; d) o desenvolvimento de competências regionais; 

e) a cultura colaborativa e inovadora; f) a eficiência e gestão sustentável. 

A Política de Inovação da Universidade do Estado de Minas Gerais, em seu art. 12, 

dispõe sobre as competências do núcleo de inovação tecnológica e transferência de tecnologia, 

sendo elas: I) Implementar, sedimentar, conduzir e zelar pela política institucional relativa à 

propriedade intelectual, disseminando a cultura da propriedade intelectual; II) Orientar e 

conduzir todos os trâmites legais relativos à proteção dos direitos de propriedade intelectual da 

UEMG; III) Orientar a comunidade acadêmica e pesquisadores da UEMG no que diz respeito 

aos procedimentos, deveres e direitos relativos à propriedade intelectual, desempenhando papel 

consultivo e educativo. 

Tal normatividade prevê, no art. 12, § 1º, que, quaisquer criações intelectuais e 

tecnológicas desenvolvidas no âmbito da universidade e que sejam aptas a ensejar proteção dos 

direitos de propriedade intelectual, deverão ser comunicadas ao NIT/UEMG, antes de qualquer 

divulgação e/ou publicação, tendo em vista o risco de se perder o ineditismo, pré-requisito 

indispensável à obtenção de quaisquer registros ou patentes. 

Quando questionado sobre a aplicabilidade de tal previsão, fora informado pelos 

entrevistados que não há qualquer restrição a publicação de pesquisas passíveis de serem 

patenteadas, conforme extraído abaixo: 
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“Especificamente não, o que nós obedecemos são os critérios conforme está na lei. 

Hoje a Universidade não consegue controlar aquilo que é produzido e publicado. Nós 

fazemos esse filtro né, se se por um acaso o professor já publicou, quando ele chega 

ao NIT.” (Entrevista código 001/2019) 

“Não tem. Eu acho que a parceria da Coordenação Geral como as Coordenações de 

pesquisa e extensão, seriam cruciais e sentido.” (Entrevista código 002/2019) 

A Política de Inovação assevera ainda que, ao NIT/UEMG, caberá emissão de parecer 

para subsidiar a decisão do CONUN sobre a cessão ou licenciamento, a título exclusivo ou não 

exclusivo, de forma gratuita ou onerosa, dos direitos de propriedade intelectual que a UEMG 

seja titular ou co-titular (art. 15, § 1º e § 2º).  

Cumpre destacar que Política de Inovação da UEMG, essencial ao adequado 

desenvolvimento das atividades do NIT, somente fora aprovada em 2017 (Resolução CONUN 

UEMG Nº 369/2017), já sendo em seu nascedouro, uma normatividade defasada, em relação à 

legislação vigente, e isto se deve, essencialmente, à excessiva morosidade em seu trâmite de 

aprovação junto ao CONUN. Conforme depreende-se das entrevistas realizadas: 

“Nós temos também a política de inovação da instituição, resolução CONUN 369 de 

2017. Essa resolução trata de ações que permeiam a propriedade intelectual. Embora 

ela seja de 2017 ela é muito antiga pelo fato de que demorou muito para ser aprovada 

na reunião do CONUN. Mas se nós pensarmos que o NIT foi criado em 2011 e a 

política de inovação foi publicada em 2017 então tem um delay aí, e a gente sabe que 

essa nossa atual política de inovação. Ela não está de acordo com o Marco legal da 

Inovação publicado pelo Governo Federal” (Entrevista código 001/2019) 

“É a Política de Inovação não está adequada; por que ela foi redigida antes do novo 

Marco legal, ela foi aprovada depois, mas ela foi redigida antes, o trâmite da 

aprovação dessa política foi tão longo, ele ficou anos para ser aprovado, toda a reunião 

de CONUN que ela ia para ser aprovada, ela ia para próxima pauta, ela era empurrada 

para próxima reunião, com isso ela já foi aprovada uma política que é obsoleta.” 

(Entrevista código 002/2019) 

“Nossa política de inovação está muito desatualizada. A equipe está trabalhando nas 

reformulações necessárias.” (Entrevista código 003/2019) 

[...] Elas (as normas de propriedade intelectual) estão defasadas em relação as 

modificações que vieram com a lei de inovação, tanto que nós do NIT estamos em um 

processo, que se inicia agora, de revisão da política de inovação dentro da 

Universidade do Estado de Minas Gerais. (Entrevista código 004/2020) 

 

Diante deste cenário, fora apurado nas entrevistas realizadas, que, com o intuito de 

desenvolver adequada e plenamente suas atribuições, a equipe do NIT/UEMG tem trabalhado 

na reformulação da Política de Inovação, realizando um trabalho de pesquisa e levantamento 

entre as dez melhores Políticas vigentes no país, de modo a redigir uma nova regulamentação, 

que deverá posteriormente seguir todo o processo de aprovação junto aos órgãos e instâncias 

superiores da UEMG e do CONUN. In verbis: 
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“Na minha atual gestão como coordenadora geral, eu tenho feito um trabalho com a 

equipe para que a gente possa atualizar essa política porque ela realmente está 

defasada em alguns pontos que são chaves para nossa universidade. [...] a gente ainda 

não fez a primeira transferência de tecnologia, e para que isso aconteça, para que nós 

possamos viabilizar essa primeira transferência de tecnologia, se tudo der certo, tem 

que passar pela reforma da nossa política de inovação. [...] Então nós estamos nesse 

momento lá no NIT, de analisar pelo menos 10 políticas de inovação, atuais, das 

grandes universidades como o USP e UNICAMP, eles não têm nem NIT, eles têm é 

uma agência de inovação, são grandes, como se fosse um benchmark (que é uma 

prática de comparação a grosso modo), buscando as boas melhores práticas dessas 

políticas de inovação que possam nos apoiar na reformulação da nossa, que tem que 

passar pelo conselho diretor do NIT. Então assim, a gente só vai conseguir fazer 

transferência de tecnologia se a nossa política estiver adequada e após aprovação do 

CONUN entendeu.” (Entrevista código 001/2019) 

Deste modo tem-se, que a formação do NIT/UEMG, deu-se de forma corajosa e 

vanguardista por parte dos profissionais que primeiro visionaram a importância e as 

contribuições que este setor traria para a Universidade, mas também enfrentou entraves e 

percalços, que resultaram em um  descompasso de suas normatividades com a legislação 

vigente, em especial da Política de Inovação da UEMG, vetor indispensável ao adequado 

desenvolvimento das atividades do setor, mas que, em razão de seu moroso e intrincado 

processo de aprovação, já em seu nascedouro, era norma defasada em face do novo Marco Legal 

de Ciência, Tecnologia & Inovação (Lei 13.243/16).  

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DO NIT / UEMG: estrutura, formas de financiamento, gestão, 

a quais setores atende e suas prioridades 

A estrutura do Núcleo de Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia da 

UEMG, bem como as competências de cada componente da mesma, estão previstas no seu 

Regimento Interno (RESOLUÇÃO CONUN/UEMG Nº 240/2011). 

O art. 4º do referido regimento dispõe o seguinte: “O Núcleo de Inovação Tecnológica 

e Transferência de Tecnologia- NIT-UEMG, com sede atual na Escola de Design, terá a 

seguinte estrutura: 1. Conselho Diretor; 2. Coordenação Geral; 3. Coordenadoria de 

Propriedade Intelectual; 4. Coordenadoria de Transferência de Tecnologia; 5. Coordenadoria 

de Apoio Jurídico; 6. Secretaria Administrativa.”  

O Regimento ainda esclarece que esta estrutura de pessoal será providenciada a medida 

que a instituição dispuser de recursos para fazê-lo. 
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Destaca-se que, atualmente, após vários períodos de vacância em alguns dos cargos 

supra mencionados, o NIT/UEMG possui esta estrutura completa, o que contribui para o avanço 

e para o crescimento do setor em termos de amadurecimento e produtividade. 

Segundo o art. 5º, do RI, o Conselho Diretor do Núcleo de Inovação Tecnológica e 

Transferência de Tecnologia- NIT-UEMG, com sede na Escola de Design, será composto por 

membros natos, sendo estes o Coordenador Geral do NIT; o Pró-reitor de Pesquisa e Pós-

graduação; o Pró-reitor de Extensão e o Pró-reitor de Ensino; e por três (03) 

Professores/Pesquisadores indicados pelo COEPE entre os membros do Corpo Docente 

permanente da Instituição. Todos os membros do Conselho Diretor, à exceção dos membros 

natos, possuem mandato de 02 (dois) anos, sendo que o Presidente do Conselho Diretor será 

escolhido entre seus membros. 

São competências do Concelho Diretor, previstas no art. 6º:  propor a Política de 

Inovação da UEMG aos Colegiados Superiores da Instituição; Supervisionar a implementação 

das Políticas de Inovação da UEMG; Aprovar a proposta de utilização de recursos 

eventualmente conseguidos pelo NIT, em consonância com a legislação; Aprovar a proposta 

Anual de atividades do NIT-UEMG; Apreciar o Relatório Anual de Atividades do NIT-UEMG 

encaminhado pela Gerência. 

A Coordenação Geral do NIT/UEMG, hoje exercida pela Prof. Dra. Daniela Rocco, com 

carga horária de 20hs semanais, está descrita no art. 7º, §§ 1º e 2º e art. 8º do Regimento Interno. 

O mesmo estabelece que a direção executiva do NIT será exercida por um Coordenador, com 

mandato de 3 (três) anos, permitida uma recondução, que será escolhido pelo Reitor entre os 

nomes indicados em lista tríplice elaborada pelo Conselho Diretor. 

O art. 8º traz as competências do Coordenador Geral do NIT/UEMG, in verbis: 

I) Fazer a gestão das atividades referentes às políticas de propriedade intelectual no 

âmbito da UEMG, nos termos do Plano Anual de atividades aprovado pelo Conselho 

Diretor; II) Implementar a Política de Inovação e estabelecida pelos Colegiados 

Superiores da UEMG; III) Identificar editais e recursos para a aplicação nos 

programas de propriedade intelectual, elaborando os projetos para captação; IV) 

Aplicar e apoiar medidas para o desenvolvimento da propriedade intelectual na 

UEMG; V) Gerenciar os recursos humanos, financeiros, técnicos e materiais 

necessários ao desenvolvimento das atividades do NIT-UEMG, observados os limites 

disponíveis e a legislação vigente; VI) Elaborar o Plano Anual de Atividades e as 

propostas de utilização de recursos do NIT e submetê-los ao Conselho Diretor; VII) 

Elaborar Relatório Anual de Atividades para apreciação e parecer do Conselho 

Diretor; VIII) Encaminhar as propostas do Conselho Diretor ao CONUN quanto à 

proposição de novas diretrizes para a Política de Inovação da UEMG;  XIX) 

Encaminhar à Reitoria da UEMG, para a tramitação necessária, as propostas de 

convênios necessárias à execução das atividades do NIT; X) Encaminhar à 
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Figura 3: Estrutura do Conselho Diretor 

Administração Superior da Universidade o relatório aprovado pelo Conselho Diretor, 

até o dia 20 de dezembro de cada ano.  

 

A Coordenadoria de Propriedade Intelectual, atualmente ocupada pelo Prof. Dr. 

Fernando Melo, está prevista no art. 9º, e a ela cabe realizar atividades concernentes aos 

processos de registro de propriedade Intelectual, de acordo com as diretrizes do NIT-UEMG e 

legislação vigente. 

A Coordenadoria de Transferência de Tecnologia, exercida pelo Prof. Me. Lucas C. 

Ferreira Alves, com carga horária de 20hs semanais, é responsável pelas atividades 

concernentes aos processos de Transferência de Tecnologia e Inovação, de acordo com as 

diretrizes do NIT-UEMG e a legislação vigente, conforme dispõe o art.10º do RI. 

A Coordenadoria de Apoio Jurídico, desempenhada pela servidora Raquel Campanharo 

Aguiar, com carga horária de 40hs semanais, segundo o art. 11, deve fornecer o suporte jurídico 

necessário à execução rotineira dos trabalhos do NIT. 

E por fim, a Secretaria Administrativa tem como atribuições: a) executar atividades 

administrativas; b) executar serviços de digitação, recebimento, expedição e arquivo de 

correspondência e demais documentos do NIT - UEMG; c) realizar relatório de prestação de 

contas, demonstrativos, inventários e outros documentos solicitados; d) Manter registros 

atualizados; e) Controlar e organizar a documentação do setor, zelando pela manutenção e sigilo 

dos dados quando necessário. 

A seguir, na Figura 3 tem-se a estrutura do Conselho Diretor e, na Figura 4, tem-se a 

estrutura do Núcleo de Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia da UEMG: 
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Figura 4: Estrutura do Núcleo de Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia 

 

Quanto às formas de financiamento, o NIT/ UEMG possui atualmente um empenho, que 

normalmente é descentralizado da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, sendo que no ano 

de 2018, este foi equivalente ao importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Há também o recurso 

advindo de um projeto aprovado junto à FAPEMIG em 2016, do qual fora pedida a prorrogação 

das rubricas restantes, conforme depreende-se das entrevistas realizadas: 

“A gente tem uma dotação orçamentária. Então a gente tem um valor que é fornecido 

pela Universidade, com base na nossa na nossa operação. Então ano passado, mais ou 

menos nós pedimos R$ 20.000,00 para garantir os pagamentos das anuidades, das 

taxas de manutenção geral do NIT, etc. Fora esse valor da universidade, que a 

universidade nos disponibiliza, nós temos um projeto da FAPEMIG, que foi aprovado 

na gestão anterior. Recentemente eu pedi a prorrogação do prazo para usar esse 

recurso, que gira em torno de quase r$ 15.000,00. Por enquanto, são só essas duas 

fontes.” (Entrevista código 001/2019) 

“Via orçamento da universidade e projetos de agências de fomento.” (Entrevista 

código 003/2019) 

 

Quanto à política de gestão adotada, segundo os entrevistados, os processos internos do 

NIT/UEMG ainda estão sendo moldados. É reconhecida a necessidade de padronização desses 

processos, no entanto, questões como quadro de pessoal e a reduzida carga horária que a equipe 

possui, faz com sejam priorizadas demandas mais urgentes, postergando-se este trabalho. 

Existe, no entanto, desde já, uma identificação da equipe com práticas de gestão tais 

como o Ciclo de Melhoria Contínua, o PDCA, os 5 Sensos e ainda o Business Process 

Management.  

A Filosofia Kaizen, que surgiu em meados dos anos 50, trouxe consigo o conceito de 

aprimoramento contínuo. Essa prática visa o bem não somente da empresa, mas também o do 
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homem que nela trabalha, partindo do princípio de que o tempo é o melhor indicador de 

competitividade.  

Segundo essa filosofia, é sempre possível fazer melhor, nenhum dia deve passar sem 

que alguma melhoria tenha sido implantada, seja ela na estrutura da empresa ou no indivíduo. 

As mudanças feitas devem ser graduais e nunca bruscas, para não perturbar o equilíbrio da 

estrutura. 

Desta forma, a melhoria contínua é entendida como um esforço contínuo para melhorar 

produtos, processos ou serviços, reduzindo o desperdício e aumentando a qualidade. 

 A metodologia PDCA (Plan; Do; Chek and Act ou em português, Planejar; Fazer; 

Checar e Agir) é uma ferramenta de qualidade de quatro fases, amplamente utilizada para a 

solução de problemas, controle e melhoria contínua de processos e produtos. O principal 

objetivo do PDCA é ajudar a entender como um problema surge e como deve ser solucionado. 

 Os Cinco Sensos, ou “Programa 5S” é uma metodologia de gestão de qualidade que visa 

melhorar o ambiente de trabalho e a produtividade, tomando por base cinco sensos, que são: 

Utilização; Organização; Limpeza; Padronização e Disciplina.  

O primeiro senso, Utilização, preceitua que deve-se definir o que é vital para uso e o 

que não é necessário. O segundo senso significa “organização”, e nesta etapa deve-se classificar 

e dar ordem de uso para cada recurso considerado necessário na etapa anterior.  

O terceiro senso tem como objetivo facilitar a limpeza em um ambiente de trabalho. 

Para isto, ele exige que, ao invés de limpar, antes, é necessário atentar-se ao motivo da sujeira, 

para que assim, soluções preventivas possam ser efetuadas para eliminar ou, ao menos, reduzir 

a necessidade dessa atividade. O quarto senso traz o conceito de padronização, e seu propósito 

principal é padronizar o funcionamento operacional das atividades e responsabilidades de um 

processo ou setor. O quinto e último senso significa “integridade”, e sua missão é tornar cultural 

e costumeiro pelos colaboradores praticar as ações recomendadas nos sensos anteriores. 

O Business Process Management é uma linha de gestão flexível elaborada para entregar 

um padrão às operações corporativas, principalmente àquelas que têm fluxos de trabalho 

complexos. 

Nessa metodologia, é incluído um tratamento diferenciado para a estruturação do 

sistema produtivo, das vendas, das compras, dos recursos humanos, do arquivamento de dados 

etc. Tudo é moldado em função da demanda, isto é, dos clientes. 
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Em outras palavras, o BPM esculpe os mecanismos corporativos em função das 

necessidades do empreendimento. Se essas demandas se modificarem, ele oferece condições de 

readaptação. 

As metodologias ágeis também estão presentes neste horizonte de estruturação dos 

processos internos do NIT/UEMG, sendo uma alternativa à gestão tradicional de projetos, que 

incentiva o maior trabalho em equipe, a auto-organização, a comunicação frequente, o foco no 

cliente e a entrega de valor. 

 Observa-se ainda, que o NIT / UEMG já traz, em seus valores os preceitos de eficiência 

e gestão sustentável, guiada pela ideia de harmonizar aspectos sociais, ambientais e 

econômicos, visando o respeito ao meio ambiente e o desenvolvimento sustentável da 

sociedade. 

O NIT/UEMG presta atendimento à comunidade universitária que é constituída pelo 

corpo docente, pelo corpo discente e pelo corpo técnico-administrativo da instituição (conforme 

Art.83 do Estatuto da UEMG). 

No que diz respeito às prioridades do NIT/UEMG, atualmente o setor trabalha na 

atualização da Política de Inovação e do Regimento Interno, reconhecendo-se ser necessária a 

adequação desta base legal ás normas e decretos hoje vigentes, para que a universidade possa 

efetivamente apoiar a proteção legal da propriedade intelectual que é produzida pela sua 

comunidade acadêmica, e também transferir estas novas tecnologias produzidas. 

Vem sendo feito um trabalho de benchmark pela equipe do NIT/UEMG, de modo a 

levantar e analisar pelo menos 10 (dez) políticas de inovação, atuais, das grandes universidades 

brasileiras, buscando as boas e melhores práticas dessas normas, de modo a elaborar uma 

proposta de reformulação da Política hoje vigente na UEMG, que deverá ser avaliada pelo 

Concelho Diretor do NIT/UEMG, e posteriormente aprovada pelo CONUN (Conselho 

Universitário). 

A reformulação das normatividades também implica na padronização dos documentos 

e procedimentos adotados no processo de Transferência de Tecnologia. O NIT/UEMG tem 

atuado em parceria com demais NIT’s das universidades públicas de Minas Gerais, que junto à 

Advocacia Geral do Estado e a Secretaria de Desenvolvimento, buscam elaborar esses 

documentos, que serão utilizados por todas as instituições na realização de TT.  
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Em uma perspectiva macro, o setor tem ainda como prioridades a institucionalização de 

escritórios e/ou pontos focais, comuns nas unidades de ensino, que funcionariam como 

representantes do NIT/UEMG nas várias Unidades da Universidade, e também ações de 

sensibilização junto à comunidade acadêmica, não só no que diz respeito à cultura da inovação 

e da propriedade, mas também dos serviços prestados pelo NIT/UEMG. 

Esta iniciativa, que visa a implantação de escritórios NIT nas Unidades da UEMG, 

reconhece o mosaico que compõe a Universidade do Estado de Minas Gerais, cuja característica 

mais proeminente é ser “multi campi”, o que significa dizer que encontra-se fragmentada em 

toda extensão do estado, diferente de outras instituições nacionais que possuem um único 

campus educacional. 

O primeiro escritório local já foi implantado na Unidade de Frutal, sob a Coordenação 

Geral do Prof. Fernando Melo, que também é Coordenador de Propriedade Intelectual junto ao 

NIT/UEMG em Belo Horizonte. 

Há de se reconhecer que este distanciamento físico existente entre o NIT/UEMG, 

localizado na Escola de Design em Belo Horizonte, e as demais Unidades é um importante 

dificultador do adequado desempenho das atividades do Setor, que deve, por premissa, atender 

a toda comunidade acadêmica. 

Desta forma, os escritórios / pontos focais presentes nas Unidades, não só atenderiam 

as demandas locais, funcionando como uma ponte entre a Unidade e a Matriz do NIT / UEMG 

localizada em Belo Horizonte, mas também atuariam na sensibilização da comunidade 

acadêmica local, permitindo assim, que todos tenham, de fato, conhecimento e acesso ao 

NIT/UEMG e aos serviços por ele prestados. 

Quanto às atividades de capacitação e sensibilização da comunidade acadêmica, tal 

prioridade teve sua execução iniciada com a realização pelo NIT/UEMG do I Seminário de 

Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual, evento que integrou a programação da Semana 

Nacional da Ciência e Tecnologia 2019 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações. 

O NIT/UEMG realiza ainda, quando solicitado pelo professor, palestras institucionais, 

para turmas dos cursos de graduação da UEMG, levando esclarecimentos sobre as formas de 

proteção da propriedade intelectual e sobre a Política de Inovação da UEMG. 
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4.3 O PERFIL DOS DIRIGENTES DO NIT/UEMG: área de formação, vínculo 

trabalhista, experiência profissional e capacitação complementar 

Como tratado no tópico anterior, o NIT/UEMG possui em sua estrutura: 1. Conselho 

Diretor; 2. Coordenação Geral; 3. Coordenadoria de Propriedade Intelectual; 4. Coordenadoria 

de Transferência de Tecnologia; 5. Coordenadoria de Apoio Jurídico; 6. Secretaria 

Administrativa.” 

O Conselho Diretor, como já esclarecido, é formado por quatro membros natos, sendo 

estes o Coordenador Geral do NIT; o Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação; o Pró-reitor de 

Extensão e o Pró-reitor de Ensino; e por três (03) Professores/Pesquisadores indicados pelo 

COEPE entre os membros do Corpo Docente permanente da Instituição. 

A Coordenação Geral do NIT/UEMG, atualmente é exercida pela Prof. Dra. Daniela 

Maria Rocco Carneiro, professora efetiva do corpo docente da instituição, com carga horária 

de 20hs semanais. Sua formação se iniciou como Bacharel em Turismo pela Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais (2003-2006), posteriormente concluiu seu primeiro 

Mestrado no ano de 2009, em Turismo e Meio ambiente pelo Centro Universitário UMA, e seu 

segundo Mestrado em 2010 pela UnB em  Desenvolvimento Sustentável; adquiriu o título de 

Doutora em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília no ano de 2014, com 

doutorado sanduíche em Competitividade e Inovação pela Universidade de Deusto/Orkestra-

Instituto Basco de Competitividade (San Sebastián, Espanha).  

No que tange à sua experiência profissional, é professora nível VI da Universidade do 

Estado de Minas Gerais (UEMG), lotada junto à Faculdade de Políticas Públicas (FaPP). 

Também atua como  professora assistente do curso de Engenharia de Produção das Faculdades 

Kennedy e do Núcleo de Pós-Graduação e Pesquisa (Faculdades Promove e Kennedy), 

trabalhando especialmente com a iniciação científica. Lecionou previamente junto ao Centro 

Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG), na Universidade de Brasília 

e na Faculdade do Meio Ambiente e Tecnologia de Negócios (FAMATEC) de Brasília, bem 

como produziu materiais didáticos para cursos de educação à distância.  

Há mais de 10 anos, atua na elaboração e gerenciamento de projetos, compondo o  corpo 

de referees (árbitros) da RT&D (Revista Turismo & Desenvolvimento) e da Revista GES 

(Gestão & Sociedade). 
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 É ainda especialista em inovação, economia criativa, sustentabilidade e 

competitividade, idealizadora de ativações inovadoras para eventos e palestrante. Domina 

métodos/técnicas/processos gerenciais como: Gerenciamento de projetos (PMBOK/PMI), 

Ideação, Sensemaking, Benchmarking, Design thinking/Mind map, Desenho de Cadeia de 

Valor, Matriz de Valor Sustentável, Business Mode Generation (CANVAS), Modelagem de 

processos de negócio (BPM/BPMN/BPMS), Gestão de Mídias Sociais, entre outros.  

Em 2014 integrou a equipe técnica que elaborou para o Ministério do Turismo as 

Diretrizes Nacionais para Qualificação em Turismo.  

Possui experiências internacionais, entre elas, como pesquisadora visitante do Centro de 

Pesquisa Cooperativa em Turismo (CICtourGUNE), situado em San Sebastián, Espanha, como 

palestrante na Cidade do México (México), Bucaramanga (Colômbia) e San Sebastián 

(Espanha) e como produtora do evento Gastronomia na Praça/Brazilian Day (Nova York, 

EUA). Desde 2009 é pesquisadora do Laboratório de Estudos em Turismo e Sustentabilidade 

(LETS), grupo de pesquisa do Centro de Desenvolvimento Sustentável (CDS) da UnB e desde 

2015 é pesquisadora do Núcleo de Inovação, Competitividade e Empreendedorismo (NICE), 

grupo de pesquisa do DCSA/CEFET-MG. Possui artigos completos e resumos publicados em 

anais de congressos, inclusive com participação em eventos no Brasil e exterior. 

Percebe-se que tanto sua formação acadêmica quanto experiência profissional, estão 

adequadas ao cargo de Coordenadora Geral do NIT/UEMG, pois para tal função, não há 

expertise mais importante que a formação gestora, que no caso em tela vem acompanhada não 

só de anos de experiência profissional, mas também de conhecimentos acerca de inovação, 

empreendedorismo, e desenvolvimento sustentável, todos intimamente ligados ás atividades 

desenvolvidas pelo setor. 

No tocante aos 03 (três) membros escolhidos entre o corpo docente permanente da 

instituição, para compor o Conselho diretor, temos a Presidente do Conselho, Prof.ª Cristina 

Abijaode Amaral, e a resolução COEPE UEMG nº 238 de 27 de agosto de 2019, 

institucionalizou a indicação de dois professores, Eduardo Meireles e Marco Túlio Monteiro. 

Ao fazer uma breve análise da formação, vínculo trabalhista e experiência profissional 

destes três membros tem-se o seguinte: 

 Prof.ª Cristina Abijaode Amaral, Presidente do Conselho Diretor do NIT/UEMG, é 

professora efetiva da Universidade do Estado de Minas Gerais na área de Design de Produto. 
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Graduada em Design Industrial pela UEMG em 1983 e Mestre em Engenharia de Produção pela 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) obtendo o título em 2002. Foi responsável pela 

implantação do NIT-UEMG / Núcleo de Inovação o e Transferência de Tecnologia da UEMG, 

na área de Planejamento em Ciência, Tecnologia e Inovação, tendo atuado como Coordenadora 

Geral do mesmo entre os anos de 2009 a 2015. É Coordenadora do curso de pós-graduação Lato 

Sensu Especialização em Design de Móveis da UEMG desde 2011. Ocupou o cargo de vice-

diretora da Escola de Design no período de junho 2015 a junho 2016. Atualmente é 

Subcoordenadora do Curso de Design de Produto da Escola de Design. Atua desde 2002 como 

Professora adjunta da Universidade FUMEC, também na área de design de produto. Possui 

experiência em desenvolvimento de produtos para empresas como designer e gerenciamento de 

desenvolvimento de produtos. Como consultora, atua em projetos governamentais de incentivo 

a inserção e do design em micro e pequenas empresas. Atua também na concepção, curadoria 

e organização de eventos direcionados para a metodologia do processo de design e inovação. 

 Prof. Eduardo Meireles, é professor efetivo da Universidade do Estado de Minas Gerais 

desde 2018, lotado atualmente no Campus de Frutal-MG. É membro permanente do Mestrado 

Profissional em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente da Universidade do Estado de 

Minas Gerais e Coordenador e membro permanente do Mestrado em Propriedade Intelectual e 

Transferência de Tecnologia para Inovação/Rede PROFNIT UEMG. É Doutor e Mestre em 

Engenharia Urbana pela Universidade Federal de São Carlos, títulos obtidos em 2014 e 2012 

respectivamente. Possui Pós-Doutorado pela Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

concluído em 2019. Trabalhou como Consultor no SEBRAE-SP entre os anos de 2005 a 2009. 

Foi professor de ensino superior da União das Faculdades dos Grandes Lagos entre 2008 e 

2019, período no qual assumiu a Coordenação dos Cursos de Engenharia Civil entre 2011 e 

2019 e de Engenharia de Produção entre 2012 e 2019. É Professor de Ensino Superior III - C 

do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza lotado na Fatec Catanduva desde 

2012. Atua nas áreas, Urbanismo, Planejamento Urbano e Regional e Engenharia Urbana e 

Gestão da Tecnologia e Inovação, em temas relacionados ao: desenvolvimento urbano e 

produção da cidade, política urbana, política habitacional e os subsistemas de habitação de 

interesse social e de mercado, e inovação. 

 Prof. Marco Túlio Ferreira Monteiro, é professor efetivo do curso de Design da 

Universidade do Estado de Minas Gerais - Unidade Ubá desde 2017, tendo atuado, no entanto, 

na instituição como professor designado desde 2006. É Graduado em Design de Produto pela 

Universidade do Estado de Minas Gerais (2001). Fez Pós-graduação em Gestão Estratégica de 

Marketing pela Universidade Governador Ozanan Coelho, concluída em 2009; e possui 
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Mestrado em Design, Inovação e Sustentabilidade pela Escola de Design da Universidade do 

Estado de Minas Gerais, título obtido em 2015. Atuou como Professor na área de Desenho 

Industrial, junto á Universidade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC) entre os anos de 2004 e 

2005. Trabalhou ainda na Itatiaia Móveis S/A, como Coordenador de Design e Designer de 

Produto entre os anos de 2007 a 2010. E por fim atuou na Fermobil Ferragens Ltda, como 

Supervisor de Design entre 2007 e 2008. Tem experiência na área de Desenho Industrial, com 

ênfase em Desenho de Produto, Marketing e Fabricação Digital. 

Percebe-se que todos os membros eletivos do Concelho Diretor do NIT/UEMG 

demonstram adequação para com o cargo que ocupam, pois possuem tanto em sua formação 

quanto em sua experiência profissional, proximidade com conteúdos e conhecimentos 

vinculados ao setor, tais como design industrial e de produtos, inovação tecnológica e 

gerenciamento de projetos. 

Quanto aos demais membros do NIT/UEMG temos as Coordenadorias de Propriedade 

Intelectual; de Transferência de Tecnologia e de Apoio Jurídico, além da Secretaria 

Administrativa. 

A Coordenadoria de Propriedade Intelectual, é exercida atualmente pelo Prof. Fernando 

Melo da Silva, com carga horária de 20hs. É professor efetivo dos Cursos de Direito e 

Administração da Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade de Frutal/MG desde 

2017, tendo, no entanto, atuado na instituição como professor designado desde 2015 até a 

efetivação em 2017.  É ainda Coordenador de Extensão na Unidade Frutal desde 2016 e 

Representante Docente Nível – VI CONUN, eleito para mandato de 2018 a 2021 junto ao 

Conselho Universitário da UEMG. Também é Professor do corpo docente do Mestrado 

Profissional ofertado pela UEMG/Frutal em Propriedade Intelectual e Transferência de 

Tecnologia para Inovação- PROFNIT/UEMG, desde 2019, sendo responsável pela Disciplina 

de Conceitos e Aplicações de Propriedade Intelectual (PI). É professor titular do Curso de 

Direito na Faculdade de Barretos desde 2007 e atua como advogado na área de consultoria 

jurídica para empresas. 

Possui graduação em Direito pela Faculdade de Direito de Franca (1999), Mestrado em 

Direito Obrigacional Público/Privado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 

Filho, título obtido em 2004 e doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo, concluído em 2014. 
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Da análise de sua formação acadêmica e experiência profissional, percebe-se que está 

adequado para o desempenho de suas funções enquanto Coord. de PI, uma vez que encontra-se 

na ceara do Direito, expertise essencial para realizar atividades concernentes aos processos de 

registro de Propriedade Intelectual junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) 

em âmbito nacional, e demais órgãos competentes em âmbito internacional. Já sua carga horária 

de dedicação, fica muito aquém do necessário, uma vez que apenas 10hs semanais dificultam o 

adequado desenvolvimento de quaisquer atividades e/ou projetos propostos. 

A Coordenação de Transferência de Tecnologia do NIT/UEMG é exercida pelo Prof. 

Lucas Cristiano Ferreira Alves, com carga horária de 20h semanais. É professor efetivo da 

Universidade do Estado de Minas Gerais, desde 2018, lotado junto à Escola de Design. Atua 

como Professor Assistente da Universidade Salgado Oliveira (Universo) desde 2019. Foi 

Professor Convidado do MBA Gestão Estratégica de Negócios da Universidade FUMEC entre 

2015 a 2019. Trabalha desde 2012, junto a LF Consultoria e Administração, como consultor 

especialista em modelagem de processos de negócio (BPM/BPMN/BPMS). Foi Professor 

Assistente I nos cursos de Administração e Engenharia de Produção na Faculdades Kennedy 

entre 2014 a 2019. Possui experiências profissionais como Professor Universitário, Analista de 

Sistemas, Gerente Financeiro e de Investimentos, Mercado Segurador e Consultor nas Áreas de 

TI e Finanças.  

Possui graduação em Sistemas de Informação pelo Centro Universitário UMA (2012); 

Mestrado em Sistemas de Informação e Gestão do Conhecimento, pela  

Universidade FUMEC, título obtido em 2014; e ainda possui uma Pós-Graduação em 

andamento em Direito Econômico e Financeiro pela Faculdade UniBF. 

Pelo currículo analisado, destaca-se que o Coordenador de Transferência de tecnologia 

possui experiência na área de gestão, estratégia de negócios e análise de mercado, expertises 

relevantes para o adequado desenvolvimento do processo de transferência de tecnologia, uma 

vez que, para tanto, se faz necessário não só saber gerir o relacionamento universidade x 

empresa, mas também avaliar as reais necessidades do mercado e por conseguinte o potencial 

de comercialização da inovação e ou produto a ser transferido, e  ainda avaliar as melhores 

estratégias de negociação para a instituição. 

A Coordenadoria de Apoio Jurídico é exercida pela Servidora Administrativa Raquel 

Campanharo Aguiar com carga horária de 40hrs semanais. É graduada em Direito pela 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (2006), com experiência em Direito 

Administrativo, Constitucional e Tributário. Atualmente é analista universitária no Núcleo de 
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Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia da Universidade do Estado de Minas 

Gerais desde 2015. Trabalhou com mediação de conflitos tendo prática na busca de soluções 

de problemas por meio da comunicação não violenta e no NIT/UEMG tem se dedicado ao 

estudo e prática para condução de processos de proteção legal de novas tecnologias (patentes 

de invenção e de modelo de utilidade, desenhos industriais, marcas, programas de computador 

e direito autoral). 

O currículo apresentado, demonstra que a Coord. de Apoio Jurídico, possui uma 

formação acadêmica condizente com o exercício de suas funções, uma vez serem essenciais os 

conhecimentos na área do direito, mais especificamente na área de propriedade intelectual, para 

o atendimento e andamento das demandas apresentadas ao NIT/UEMG, desde a entrevista com 

o pesquisador e análise inicial dos formulários por ele preenchidos, passando pela busca de 

anterioridade, até a elaboração do parecer que será apresentado a reitoria, com o posterior 

protocolo do pedido de proteção junto ao INPI e acompanhamento do processo. 

A carga horária da Coord. de Apoio Jurídico é a maior dentre todos os colaboradores do 

NIT/UEMG, sendo a única com dedicação exclusiva ao setor. Muito embora tal disponibilidade 

seja positiva, insta salientar que o desequilíbrio entre as cargas horárias dos membros da equipe, 

acaba por sobrecarregar esta Coordenadoria, que termina por atuar direta ou indiretamente em 

todas as instâncias do NIT, desde o atendimento do pesquisador, perpassando pela proteção da 

propriedade intelectual, e desaguando na transferência da nova tecnologia. 

Por fim, o NIT/UEMG conta com uma Secretaria Administrativa, função atualmente 

exercida pelo servidor público administrativo Antônio Augusto de Jesus. É Especialista em 

Extensão Universitária pela Universidade Federal de São João Del Rei – UFSJ (2014), 

Especialista em Formação EAD para Elaboração de Planos Municipais de Cultura pela 

Universidade Federal da Bahia – UFBA, título obtido em 2017; Possui Graduação em Gestão 

da Tecnologia da Informação pelo Centro Universitário Newton Paiva, concluída em 2010. 

Atualmente, além de Secretário Administrativo do NIT/UEMG desde 2019, é ainda 

Coordenador de cultura, arte e esporte da Universidade do Estado de Minas Gerais desde 2010. 

Tem experiência na área de Educação, com ênfase em Extensão Universitária. Sólida 

experiência em elaboração de Projetos Culturais e Sociais e nas áreas cultural, esportiva, 

turística e agrária com atuação em escolas municipais e estaduais, universidades, empresas 

privadas, associações, clubes recreativos, Secretarias de Estado e Sindicatos. 
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Importa destacar que o Secretário Administrativo não possui dedicação exclusiva ao 

NIT/UEMG, pois também presta serviços a Pró-reitora de Extensão, atendendo de forma 

pontual ás demandas do Núcleo, in verbis: 

[...] nós temos o secretário que é o Toninho. Ele é cedido para o NIT, porque ele estava 

com a Pró-reitoria de Extensão, então ele trabalha de forma híbrida, para o reitor de 

extensão e para o NIT[...] (Entrevista código 001/2019) 

No que diz respeito à formação complementar da equipe voltada para a Propriedade 

Intelectual, todos realizaram o Curso DL101 da OMPI, que é oferecido na modalidade online, 

com carga horária de 75hrs. Há ainda um empenho da equipe em participar de palestras, eventos 

e minicursos com o intuito de aprimorar os conhecimentos na área. In verbis: 

[...]Aí Júlia um ponto importante é que, eu posso dizer que quase todos os eventos que 

nós somos convidados sempre vai alguém, eu faço muita questão de que nós estejamos 

sempre atualizados e que nós possamos compartilhar todo conhecimento que é gerado 

naquele evento.  Então pelo menos, todas as reuniões que nós somos convidados, nós 

vamos. Pelo menos um membro da equipe, ideal é que fossem todos, mas o Fernando 

mora em Frutal, e aí, em média, vão dois integrantes do NIT. A gente faz esse tipo de 

acompanhamento.  E aí por exemplo, nesses eventos sempre tem abordagens 

relacionadas a transferência de tecnologia. Ano que vem nós vamos formatar alguns 

cursos de empreendedorismo acadêmico a serem disponibilizados gratuitamente para 

a comunidade acadêmica da UEMG. Então a gente se qualifica e transfere, 

compartilha, tenta compartilhar essa qualificação por meio desses eventos, por meio 

de cursos e minicursos palestras etc. É assim que a gente tem que trabalhar. Na medida 

do possível né, os cursos complementares e eventos né. (Entrevista código 001/2019) 

“A formação complementar se dá via palestras, mini-cursos, cartilhas e etc. Porém 

ainda não fizemos esse trabalho devido ao pouco tempo que os atuais coordenadores 

estão nas funções.” (Entrevista código 003/2019) 

“Antes a gente tinha previsão de recursos do edital, mas agora também já tem um 

tempo que não tem nenhum tipo de curso. O INPI tá promovendo cursos aqui em Belo 

Horizonte, eles reformularam a atuação deles eu acho que no Brasil todo. Eles 

mandaram profissionais mais capacitados que atuavam por exemplo lá no Rio de 

Janeiro, e vieram para cá, e eles estão fazendo rodadas de cursos aqui gratuitos, mas 

eu acho que esse curso que eu fiz não deu certificado, aí eu fiz um outro, semana 

passada, em Biotec, também não sei se vai dar certificado, fica bem complicado 

também né, você fica fazendo o curso, 4 horas e não dá certificado. Mas eu tenho 

participado desses cursos, a universidade mesmo, por exemplo, não tem nenhum tipo 

de capacitação nesse sentido.” (Entrevista código 002/2019) 

Deste modo, do estudo dos currículo acima expostos, vê-se que o NIT/UEMG possui 

seu quadro de pessoal completo, com profissionais adequadamente capacitados para o exercício 

das funções que lhes foram designadas. Contudo percebe-se um desequilíbrio na carga horária 

destinada ao NIT entre os membros da equipe, que varia de 10hrs semanais a 40hrs semanais, 

sendo que esta última compete apenas a um membro da equipe, a Coordenadoria de Apoio 

Jurídico, sendo ainda a única coordenação ocupada por um servidor não efetivo. 
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4.4 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE INOVAÇÃO DA UEMG: o papel do NIT 

UEMG neste processo, projetos desenvolvidos, e resultados obtidos 

No intuito de estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica, 

tecnológica, artística e humanista no âmbito da Universidade; Regulamentar as atividades de 

inovação, incubação de empresas, propriedade intelectual, transferência de direitos e 

licenciamento de tecnologia; e ainda Delegar competências, com o propósito de descentralizar 

ações e dar celeridade à tramitação de procedimentos e iniciativas que visem à inovação 

tecnológica, à proteção da propriedade intelectual e de transferência de direitos e licenciamento 

de tecnologia no âmbito institucional, o Conselho Universitário da Universidade do Estado de 

Minas Gerais – UEMG, aprovou em 06 de abril de 2017, através da Resolução nº 369, a Política 

de Inovação da UEMG. 

Conforme já esclarecido no tópico 4.1, a Política de Inovação da UEMG, muito embora 

possua uma data de aprovação recente, constitui-se em m documento defasado, em relação à 

legislação vigente, e isto se deve, essencialmente, à excessiva morosidade em seu trâmite de 

aprovação junto ao CONUN.  

Neste sentido, no que diz respeito à implementação da política de inovação, a equipe do 

NIT/UEMG tem trabalhado na reformulação da mesma, realizando um trabalho de pesquisa e 

levantamento entre as dez melhores Políticas vigentes no país, de modo a redigir uma nova 

regulamentação, que deverá posteriormente seguir todo o processo de aprovação junto aos 

órgãos e instâncias superiores da UEMG e do CONUN. In verbis: 

A política de inovação, eu posso dizer que está passando por uma fase de reformulação 

com intuito de atualizar e adequar às novas demandas, tanto da Universidade quanto 

da legislação vigente, e o papel do NIT nesse processo, é justamente esse 

intermediador, é justamente o setor responsável por esse trabalho de avaliar as 

condições atuais da política de inovação e aquilo que precisa ser atualizado. 

(Entrevista código 001/2019) 

O Núcleo de Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia tem ainda 

desenvolvido outros projetos com o intuito de implementar e difundir não só a política de 

inovação mas também a cultura da propriedade intelectual, tais como a implementação dos 

escritórios / pontos focais nas unidades e a realização de palestras e seminários voltados à 

comunidade acadêmica. 

Os escritórios / pontos focais são uma iniciativa do NIT/UEMG que visa implementar 

em cada unidade da universidade uma filial representante do NIT, centralizado na escola de 

Design, em Belo Horizonte. Esses escritórios seria capazes de atender a comunidade acadêmica 
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local, realizando parte dos procedimentos, hoje realizados com exclusividade pelo NIT em BH, 

o que decentralizaria as atividades do núcleo e consequentemente desafogaria o setor. 

O NIT/UEMG tem ainda se empenhado na realização de palestras e seminários 

destinados a disseminar a cultura da propriedade intelectual e Política de Inovação da UEMG, 

e desta, os seus dizeres. No ano de 2019 fora realizado o I Seminário de Inovação Tecnológica 

e Propriedade Intelectual, evento que integrou a programação da Semana Nacional da Ciência 

e Tecnologia 2019 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Foram 

ainda realizadas palestras institucionais, sempre que solicitado pelo professor, para alunos dos 

mais variados cursos, levando conhecimentos sobre o NIT e os serviços por ele prestados, além 

da ciência da Política de Inovação e da importância em se protegem as criações desenvolvidas 

dentro da universidade. 

Até o momento, a política de inovação, a institucionalização dos escritórios/pontos 

focais, os projetos de eventos como de busca de anterioridade e empreendedorismo 

acadêmico, as nossas palestras relacionadas a própria inovação o que é propriedade 

intelectual, então isso tudo tá no nosso radar de atuação [...]Os projetos que estão 

sendo desenvolvidos são justamente esses de reformulação da política de inovação, 

os escritórios locais nas unidades, as palestras e seminários. (Entrevista código 

001/2019) 

A equipe do NIT/UEMG já pode perceber resultados, das iniciativas acima 

mencionadas, como o aumento no número de demandas, advindas não só da escola de design 

mas também das unidades do interior, visando o registro legal das criações; as várias 

manifestações de interesse das unidades em formar parcerias e na implementação dos 

escritórios locais; e a implementação do primeiro escritório/ponto focal na Unidade de Frutal, 

sob a Coordenação do Prof. Fernando Melo da Silva. Conforme extraído das entrevistas: 

Já foi possível perceber algum resultado dessa atividades, já recebemos demandas de 

professores de outras unidades, seja para perguntar como que eles podem realizar 

algum registro legal da propriedade intelectual ou parceria, dizendo que gostaria de 

participar do ponto focal. [...] A ideia é que esses escritórios possam fazer uma ponte 

conosco. O primeiro na minha gestão a institucionalização já foi feita, o escritório da 

unidade de Frutal. Então Fernando, ele é o coordenador desse escritório e o 

coordenador de propriedade intelectual do NIT. (Entrevista código 001/2019) 

 

4.5 BARREIRAS À TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA: ICT’s e o setor privado 

A transferência de inovações é afetada por inúmeras barreiras, entendidas como 

quaisquer limitações que prejudicam o funcionamento efetivo de um sistema de transferência 

de tecnologia e comercialização da pesquisa, o que resulta no bloqueio das interações entre o 

setor de Pesquisa e Desenvolvimento, tais como as ICT’s, e as empresas.  
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Tendo em conta que a aplicação de inovações tecnológicas é força propulsora do 

desenvolvimento econômico e social, relevante pois, se faz, o estudo e a identificação de tais 

barreiras. 

Os primeiros estudos sobre barreiras a transferência de tecnologia, entre organizações 

científicas e a indústria, advém das décadas de 1950 e 1960, sendo que as publicações somente 

intensificaram-se a partir dos anos de 1970 e 1980.  

Um dos primeiros pesquisadores a lidar com essa questão foi Jung, que se concentrou 

principalmente nas barreiras humanas e organizacionais à transferência bem-sucedida de 

tecnologias. 

A maioria dos autores concentra-se na relação existente entre as barreiras, e a situação 

sócio-política e econômica de um dado país, construindo análises normalmente condizentes a 

apenas um domínio específico. 

O tópico também encontrou ampla cobertura na literatura polonesa. Os estudiosos e 

profissionais poloneses levam em consideração a especificidade da economia polonesa e 

analisam as barreiras tanto no nível macro (nacional), quanto no nível micro, ou seja, no nível 

de uma organização de Pesquisa e Desenvolvimento. 

Em 1974, Mock listou 26 barreiras à transferência de tecnologia, enfatizando 

particularmente a importância das seguintes: financeira, competência, comunicação e barreiras 

relacionadas ao mercado. Sharif divide as barreiras de transferência de tecnologia em quatro 

grupos: organização, informação, técnica e recursos humanos. Mojaveri et al., também usam 

uma classificação de quatro grupos; no entanto, as categorias usadas são diferentes e incluem 

barreiras técnicas, atitudinais, culturais e de mercado. Creighton et al., indicam dois grupos de 

barreiras, formais (processuais) e informais (comportamentais), enquanto Jervis e Sinclair 

indicam barreiras políticas e institucionais. 

Kumar e Khorakian (2010), apresentam uma classificação das barreiras a Transferência 

de Tecnologia, dividida em sete categorias: a) objetivos diferentes entre universidades e 

indústria, b) diferenças culturais, c) barreiras atitudinais, d) disseminação de informações, e) 

estrutura organizacional; f) direitos de propriedade intelectual e g) outras barreiras. Conforme 

detalhado no Quadro 8, a seguir: 
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CATEGORIA BARREIRAS À TRASNFERENCIA DE TECNOLOGIA 

Objetivos 

Diferentes 

 

Normalmente as empresas querem reduzir os riscos e custos e aumentar os lucros. 

Seu foco reside em abordagens claras e práticas para resolver problemas 

(Mortazavi, 2002). Além disso, as empresas enfatizam a pesquisa de curto prazo 

para economizar tempo e obter uma melhor chance de acessar novas 

oportunidades de mercado mais rapidamente do que outros concorrentes 

(Mortazavi, 2002; Rahil, 1994). Por outro lado, as universidades estão 

interessadas em pesquisas de médio e longo prazo, com ênfase na exatidão e 

precisão (Mortazavi, 2002; Rahil, 1994). As universidades concentram-se na 

pesquisa básica, descobrindo novas ciências e expandindo o limite do 

conhecimento (Mortazavi, 2002). Objetivos diferentes entre universidades e 

empresas podem criar um potencial de conflito que cause resistência no processo 

de transferência de tecnologia. 

Diferença 

cultural 

 

Pesquisadores universitários se concentram em adquirir conhecimento, enquanto 

as indústrias têm por objetivo principal a obtenção rápida de lucro (Mortazavi, 

2002). Por exemplo, Jones Evans (1998) explica que, em muitos casos, as 

empresas querem encontrar rapidamente a solução para seu problema, enquanto 

as universidades levariam um período considerável para identificar o problema e 

encontrar a gama de soluções. Jones-Evans conclui que “as universidades tendem 

a seguir um modelo de ação que é dirigido pela oferta, enquanto as empresas 

funcionam de acordo com um modelo direcionado para a demanda.” Essas 

diferenças culturais poderiam reduzir a comunicação entre as duas partes e 

portanto, torne-se uma barreira. 

Barreiras 

Atitudinais 

 

Em seu livro, Robbins (2001) identifica a atitude como “afirmações de avaliação 

ou julgamentos sobre objetos, pessoas ou eventos”. Siegel et al. (2004) descreve 

as atitudes dos membros da universidade como “nós daremos uma solução para 

seus problemas se você simplesmente nos der dinheiro”. Jones-Evans (1998) 

acredita que as universidades seguem uma política de portas abertas para cooperar 

com todo tipo de indústria, enquanto a percepção da indústria depende da 

“natureza do vínculo com a universidade e do tipo de indústria”. 

Os gerentes acreditam que os membros do corpo docente estão fora de contato 

com problemas práticos e situações do mundo real e ainda vivem em distopia com 

as demandas de mercado (Rahil, 1994 Jones-Evans, 1998). Essa atitude existe 

especialmente em pequenas e médias empresas de baixa tecnologia, nas quais os 

gerentes ou proprietários normalmente não têm nenhuma experiência acadêmica 

anterior (Jones-Evans, 1998).  

Essas condições reduzirão a confiança na capacidade das universidades de realizar 

suas tarefas com eficiência e causarão dificuldades no processo de transferência 

de tecnologia. 

Divulgação de 

Informação 

 

Universidades e empresas diferem em sua abordagem para disseminar 

informações. Os membros da universidade querem divulgar os resultados da 

pesquisa em revistas científicas como prova de suas habilidades de pesquisa. As 

empresas, no entanto, querem manter os resultados confidenciais e obter patentes 

para esses resultados, porque no mercado competitivo, controlar o fluxo de 

informações é uma vantagem (Rahil, 1994; Jones-Evans, 1998). Assim, o livre 

fluxo de informações entre universidades e empresas fica prejudicado, e também 

restringe suas contribuições para a economia em geral. 

Estrutura 

Organizacional 

e Recursos 

 

A estrutura das universidades e empresas são diferentes umas das outras, e isso 

pode criar uma barreira no processo de transferência de tecnologia. Por exemplo, 

as universidades são mais burocráticas (Razi, 1998), enquanto as empresas têm 

uma estrutura mais flexível, especialmente em organizações privadas (Mortazavi, 

2002).  
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Ainda segundo a pesquisa feita por Siegel et al (2004), as universidades desejam 

“seguir procedimentos rígidos que podem não se adequar a uma situação 

particular”. Sobre a questão dos recursos, segundo Jones-Evans (1998), existe um 

problema nas universidades tanto a nível institucional como individual. Do ponto 

de vista institucional, não há financiamento suficiente, particularmente apoio 

financeiro interno dentro da universidade, para melhorar a relação com a indústria. 

No nível individual, os membros de uma faculdade não têm tempo suficiente para 

estabelecer contato com a indústria e colaborar em projetos conjuntos, e cumprir 

seus deveres no ensino dos alunos da universidade. 

Direito de 

propriedade 

intelectual 

Uma questão popular que é uma barreira para o desempenho em muitos dos 

projetos conjuntos universidade / empresa, é a propriedade dos direitos de 

propriedade intelectual (Rahil, 1994). Entrevistadores no Siegel et al. (2004) 

explicam que as universidades são “muito agressivas no exercício dos direitos de 

propriedade intelectual”. Gerwin et al. (1992) também afirma que “as 

universidades estabelecerão limites para potenciais recebedores e inventores de 

chegarem ao termo, estabelecendo as atitudes rígidas em relação à posse de 

direitos de propriedade intelectual”. Em geral, todas as partes que cooperam nesse 

processo querem proteger seus próprios interesses, mas muitas vezes esses estão 

em conflito com a outra parte. 

Outras barreiras 

 

Existem outras, além das barreiras mencionadas. Isso inclui falta de experiência 

em escritórios de transferência de tecnologia (NITs), políticas da universidade, 

sistema de recompensas, falta de comunicação e falta de treinamento dos 

funcionários envolvidos no processo.  

Além disso, o pequeno tamanho das empresas tem sido um impedimento na 

transferência de tecnologia da universidade para a indústria (Gerwin et al. 1992; 

Jones-Evans, 1998; Razi, 1998). A maioria das pequenas e médias empresas não 

possui recursos suficientes para apoiar ou utilizar a pesquisa da universidade. 

Por causa da falta de comunicação, as empresas têm uma baixa consciência da 

capacidade das universidades e do tipo de pesquisa que realizam. Por outro lado, 

as universidades têm poucas informações sobre as necessidades da indústria 

(Rahil, 1994; Gerwin et al., 1992) e podem não conseguir se comunicar com os 

membros da empresa. 

Quadro 8: Barreiras à Transferência de Tecnologia. Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

Tendo em conta as classificações de barreiras a Transferência de Tecnologia propostas 

por outros estudiosos, traz-se a seguir, um compilado das demais barreiras, encontradas na 

literatura, adotando como base, a divisão proposta por Mazurkiewicz e Poteralska (2016), qual 

seja: 1) barreiras de natureza organizacional e jurídica; 2) barreiras sistêmicas e 3) barreiras 

técnicas à transferência de tecnologia.  

O primeiro grupo são as barreiras de natureza organizacional e jurídica. No Quadro 9, a 

seguir, são elencadas as barreiras tanto em um aspecto macro, quanto específico, em relação ás 

instituições de ensino e o setor privado: 

AUTOR 
BARREIRAS DE NATUREZA ORGANIZACIONAL E JURÍDICA 

ASPECTO MACRO 

Jung, 1980 

Diferentes orientações entre o provedor da tecnologia (ICT) e seu usuário 

(empresa) sobre os aspectos do tempo (longo x curto prazo); do objetivo 

(mercado científico x mercado técnico-econômico) 
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Bernardos 

Barbolla e 

Corredera, 2009 

Diferentes abordagens do fornecedor e destinatário da tecnologia em relação ao 

risco: Fornecedores (especialmente universidades) promovem projetos de alto 

risco, pois seu principal objetivo é o avanço da tecnologia. As indústrias 

geralmente têm intenções de baixo risco. 

Burhanuddin et 

al. , 2009 

Grandes assimetrias entre o provedor e o destinatário em termos de características 

diferentes, por exemplo, habilidades, preços, estrutura interna, tamanho e 

experiência, etc.  

Harder e Benke, 

2005; 

Derakhshani, 

1983 

Diferentes abordagens são adotadas pelo provedor e destinatário da tecnologia 

para os resultados desejados. Geralmente, essas se apresentam orientadas para a 

inovação e o conhecimento científico versus orientadas para o mercado ou 

concentram-se em tecnologias mais sofisticadas versus tecnologias de fácil 

implementação.  

Harder e Benke, 

2005; Bernardos 

Barbolla e 

Corredera, 

2009; Foster, 

1971 

A transmissão imperfeita de informações técnicas e a cooperação insuficiente 

entre a ICT e a empresa, no estágio de desenvolvimento da tecnologia, são 

barreiras observadas com frequência.  

Haug, 1992 Habilidades de gestão e negociação insatisfatórias em ambos os lados (fornecedor 

e destinatário da tecnologia); ocorrendo no entanto, com mais frequência em 

relação á ICT.  

Derakhshani, 

(1983); 

Creighton, Jolly, 

Denning (1972); 

Hendrickx 

(1996); Reisman 

(2004); 

Ramanathan 

(2008) 

Problemas na seleção dos mecanismos de transferência de tecnologia mais 

adequados. 

Harder e Benke, 

2005 

Inexistência de um plano de implementação dos resultados da pesquisa, prévio ao 

desenvolvimento da mesma, e a análise ex post dos resultados da implementação. 

Hall, Link, Scott 

2001 

As instituições de ensino se concentram no avanço e na disseminação do 

conhecimento, por exemplo, tornando os resultados públicos antes do 

patenteamento, o que colide profundamente com as demandas da indústria. 

Burhanuddin 

et al. 2009; Lin 

e Berg, 2001 

Os fornecedores de tecnologia têm conhecimento insuficiente ou limitado sobre 

mercados e consumidores potenciais. 

Harder e Benke, 

2005 

Tempo necessário para testar e demonstrar novas tecnologias antes que elas 

possam competir com tecnologias estabelecidas, o que dificulta o processo de 

aplicação prática da tecnologia. 

 
ASPECTO MICRO: Barreiras organizacionais e legais em relação ao 

fornecedor / ICT 

Mazurkiewicz 

A., Poteralska 

B., 2016 

A solicitação de fundos de várias fontes leva à fragmentação das atividades 

conduzidas pela instituição de ensino. 

As ICT’s têm dificuldade em enfrentar os desafios estabelecidos pelo setor 

privado, que exige prazos rígidos, flexibilidade, atendimento ao regime 

tecnológico etc. 

As instituições de ensino geralmente priorizam realizações acadêmicas, tais 

como as publicações e o enriquecimento de currículo, ou ainda ambicionam 

somente o aumento do número de patentes, não dando a devida atenção à 

implementação soluções inovadoras. 
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A falta de habilidades e práticas em transferência de tecnologia resulta na 

baixa efetividade de tais atividades. 

 
ASPECTO MICRO: Barreiras organizacionais e legais em relação ao 

setor privado/empresas 

Mazurkiewicz 

A., Poteralska 

B., 2016 

Interesse das empresas, principalmente na operação de curto prazo, não na 

atividade estratégica de longo prazo; 

A falta de meios financeiros das empresas, principalmente das Pequenas e 

Médias Empresas, para o financiamento da pesquisa; 

Confiança limitada das empresas, para coma as Instituições Científicas e 

Tecnológicas; 

O principal interesse das empresas, especialmente as PME, em tecnologias 

incrementais, que melhorariam seu desempenho, mesmo que essas 

tecnologias não sejam inovadoras; 

Quadro 9: Barreiras de Natureza Organizacional e Jurídica. Fonte: Elaborado pelos autores 

(2020). 

O segundo grupo de barreiras, são aquelas de natureza sistêmica. As mais mencionadas 

são as apresentadas a seguir, no Quadro 10: 

AUTOR BARREIRAS DE NATUREZA SISTÊMICA 

OMC, 2002 Ausência de infraestrutura adequada, e incentivos privados e públicos. 

Harder e Benke, 

2005 
Burocracia e morosidade dos procedimentos internos, em relação ás ICT’s 

podem atrasar a implementação de inovações. 

Haug 1992; 

Harder e Benke 

2005 

Lobbies ou grupos de interesse efetivamente impedem mudanças e 

melhorias no sistema legal, tornando a transferência de tecnologia 

impossível ou ineficiente. 

Quadro 10: Barreiras de Natureza Sistêmica. Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

Por fim, o terceiro grupo são as barreiras de natureza técnica. Aqui, no Quadro 11, 

destacam-se as seguintes: 

AUTOR BARREIRAS DE NATUREZA TÉCNICA 

Harder e Benke, 

2005 

Novas tecnologias precisam ser testadas e demonstradas minuciosamente 

antes que o setor privado as aceite em concorrência com outras tecnologias 

bem estabelecidas. 

Haug 1992; 

Burhanuddin 

et al. 2009. 

Alto nível de sofisticação da tecnologia, o que dificulta ou impossibilita sua 

adaptação, a fim de torná-la adequada para a produção / mercado 

solicitante. 
Haug 1992; 

Burhanuddin 

et al. 2009. 

Os destinatários não conseguem aplicar adequadamente a nova tecnologia. 
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Mazurkiewicz 

A., Poteralska 

B., 2016 

É necessário muito tempo para o desenvolvimento da tecnologia, o que, por 

sua vez, pode levar ao desânimo dos clientes em potencial que desejam que 

a tecnologia seja desenvolvida o mais rápido possível. 

As tecnologias, embora altamente inovadoras, representam uma série curta 

ou caráter unitário, o que significa que sua produção é muito cara; sendo 

portanto menos competitivas. 

Uma versão protótipo de uma tecnologia geralmente não é compatível com 

as demandas da produção em massa. 

Quadro 11: Barreiras de Natureza Técnica. Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

4.5.1 Barreiras apuradas nas entrevistas realizadas com a equipe do NIT/UEMG 

 

Conforme proposto na metodologia apresentada, foram realizadas entrevistas com a 

equipe do Núcleo de Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia da UEMG, composta 

para os fins desta pesquisa, pela Coordenadora Geral, e pelos Coordenadores de Propriedade 

Intelectual, Transferência Tecnologia e Apoio Jurídico. 

Dentre outros objetivos, buscou-se, com a realização de tais entrevistas, levantar as 

barreiras ao processo de transferência de tecnologia reconhecidas pelo NIT/UEMG. 

No entanto, importa destacar que o setor aqui analisado, ainda não possui casos de 

Transferência de Tecnologia, o que, devido à falta de experiência concreta, limita a percepção 

dos entrevistados quando ás barreiras enfrentadas neste processo. In verbis: 

[...] a gente ainda não fez a primeira transferência de tecnologia, e para que isso 

aconteça, para que nós possamos viabilizar essa primeira transferência de tecnologia, 

se tudo der certo, tem que passar pela reforma da nossa política de inovação. 

(Entrevista código 001/2019) 

Não tivemos casos de transferência de tecnologia até o momento. (Entrevista código 

003/2019) 

Ainda assim, fora possível apurar as barreiras relacionadas ao próprio NIT/UEMG, 

voltadas principalmente ás deficiências do setor, ao relacionamento com a comunidade docente 

e discente da Universidade, e com o setor produtivo/empresarial. 

A primeira barreira mencionada, diz respeito à falta de recursos humanos suficientes 

para atendimento da demanda interna, haja vista que ao tempo da realização das entrevistas, a 

equipe do NIT/UEMG era composta pelos quatro coordenadores e pelo secretário 

administrativo, sendo somente a Coordenadora de Apoio Jurídico possui dedicação exclusiva 
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ao setor, com carga horária de 40hra semanais.  Ora, é mais que razoável dizer que uma equipe 

formada por cinco pessoas não tem capacidade de atender a demanda de uma Universidade que 

conta hoje com cerca de 21.644 alunos matriculados e 1.647 docentes, conforme dados 

fornecidos pelo site oficial da instituição. Ainda depreende-se das entrevistas: 

[...] eu tenho uma grande dificuldade de conseguir pessoas para a equipe. Isso dificulta 

bastante nosso trabalho, porque se nós pensarmos nas agências de inovação, são mais 

de 30 pessoas trabalhando né. Você pode ver aí que a nossa equipe está restrita, 

coincidentemente o contrato com a empresa que fazia todas as transações de contratos 

de Estagiários mudou, então a gente tá dois meses sem estágio. Isso dificulta bastante 

o nosso trabalho, não é algo que a gente consegue de forma célere, e quando a gente 

pensa inovação que algo célere, a gente esbarra com vários processos burocráticos 

dentro da Universidade. (Entrevista código 001/2019) 

Quadro de pessoal [...] não corresponde a capacidade de atendimento da demanda 

interna, e tende a piorar, porque a ideia é de divulgação maciça do NIT e da atuação 

do NIT, porque ele existe para atender todas as unidades e hoje a gente atua 

pontualmente, atendendo principalmente na escola de design, e pontualmente causas 

de Divinópolis e Passos chegam para a gente. [...] O Objetivo é que chegue mais e 

mais demandas, e aí que não tem capacidade mesmo, nem sei o que dizer disso. 

(Entrevista código 002/2019) 

Outra barreira apontada pelos entrevistados, é a necessidade de reformulação da Política 

de Inovação da UEMG, pois sem uma normatividade atualizada, e adequada ás leis e decretos 

vigentes, o processo de transferência de tecnologia fica inviabilizado. 

[...]Então assim, a gente só vai conseguir fazer transferência de tecnologia se a nossa 

política estiver adequada e após aprovação do CONUN entendeu. (Entrevista código 

001/2019) 

(Algumas das principais deficiências são) necessidade de reformulação da política de 

inovação e do regimento. (Entrevista código 003/2019) 

 A reformulação das normatividades, também esbarra na necessidade de se estabelecer 

documentos e procedimentos padrão a serem adotados no processo de Transferência de 

Tecnologia. O NIT/UEMG faz parte da iniciativa dos NIT’s de Minas Gerais, que junto a 

Advocacia Geral do Estado e a Secretaria de Desenvolvimento, buscam elaborar esses 

documentos, que serão utilizados por todas as instituições na realização de TT. In verbis:  

[...] a universidade tem que obedecer formas pré-determinadas, estamos falando de 

órgão público, de como vai ser feito esse procedimento, esse padrão está sendo 

concebido nesse processo do qual o NIT/UEMG  faz parte junto com os NIT’s de 

outras universidades públicas mineiras junto da  Advocacia Geral do Estado e a 

Secretaria de Desenvolvimento e nós vamos criar um formulário padrão para trabalhar 

o processo de transferência de tecnologia. (Entrevista código 004/2020) 

Por ser um órgão diretamente subordinado a Reitoria, o relacionamento com esta 

também foi apontado como um dificultador, no que diz respeito ao cumprimento de prazos por 

parte desta, principalmente no pagamento das GRUs, cuja pontualidade é imprescindível ao 
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adequado andamento do processo de proteção da propriedade intelectual junto ao Instituto 

Nacional de Propriedade Industrial (INPI)  

No tocante ao relacionamento com o pesquisador, a equipe apontou alguns fatores que 

dificultam o processo de transferência de tecnologia, são eles: a) falta de comprometimento dos 

inventores, após apresentada a demanda junto ao NIT/UEMG; b) falta de comprometimento no 

cumprimento de prazos e em responder aos contatos realizados pela equipe do setor; c) 

dificuldades dos pesquisadores em entender a importância da proteção dos projetos e as 

questões de propriedade intelectual; d) dificuldade do pesquisador em compreender que os 

resultados obtidos em pesquisa desenvolvida dentro da universidade, pertencem à universidade; 

e) Divulgação/Publicação dos resultados a pesquisa; f) relutância e/ou temor do pesquisador 

em “dividir” com a universidade, os lucros / royaltys obtidos com a transferência da tecnologia; 

g) a postura do pesquisador que se coloca a frente da universidade no relacionamento e 

negociação com a empresa, segundo narrado pelo entrevistado:  

É o pesquisador se colocar à frente da universidade no trato com a empresa, e criar na 

empresa a imagem de que tudo tem que resolver é com ele, e que a universidade é um 

ninguém nesse processo, esse é um fator que tem que ser superado, a partir de uma 

consciência melhor do pesquisador acerca da titularidade da propriedade intelectual 

quando ela é desenvolvida dentro da universidade. Também é necessária uma 

consciência da empresa, e aí vai uma questão de orientação jurídica, em se atentar que 

ela está tendo acesso a um bem que pertence em condomínio, ou que pertence 

exclusivamente à universidade, então ela tem que tratar com a universidade, e o órgão 

da universidade responsável por fazer essa interlocução é o núcleo de inovação 

tecnológica. (Entrevista código 004/2020) 

Em relação ao setor privado/empresarial, a esquipe aponta que esse relacionamento 

ainda não ocorreu no âmbito da transferência de tecnologia, contudo já possuem experiência 

com projetos desenvolvidos por meio de convênios e apoio a entidades. Reconhecem ainda ser 

necessária a padronização desta relação, com o estabelecimento de parâmetros e formas, que 

com o tempo e uso, possam ser aperfeiçoados. In verbis: 

[...] no âmbito da transferência de tecnologia ainda não ocorreu, mas já temos 

experiência em termos de convênio e apoio a entidades, como por exemplo projetos 

que são desenvolvidos junto com a associação de produtores. Esses projetos, esses 

trabalhos correm relativamente bem, no entanto, como profissional do direito, eu 

enxergo que tratando-se de um órgão público, é preciso padronizar essa relação, criar 

parâmetros, criar formas, que com o tempo e uso devam ser aperfeiçoadas. (Entrevista 

código 004/2020) 

Outra barreira relacionada ao setor empresarial, apontada pela equipe do NIT/UEMG, 

foi a postura de desvalor que o empresariado brasileiro possui em relação ao conhecimento 

científico e tecnológico que advém das universidades, predominando no país uma cultura que 
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prioriza a importação de novas tecnologias ao investimento na pesquisa e inovação nacionais. 

Conforme depreende-se das entrevistas realizadas: 

[...] a postura comum do empresariado brasileiro é querer negociar pelo preço mais 

baixo possível, em total desvalor ao processo de produção científica; então a cultura 

do empresariado brasileiro que precisa ser mudada, não adianta nada você adaptar a 

universidade para atender o setor privado e setor também não tomar consciência do 

valor do conhecimento científico e do que significa em termos de investimento. Nos 

dias de hoje, junto ao empresariado brasileiro, isso é complicado, é muito complicado, 

a gente não tem aqui experiências, como se tem fora, na qual a empresa investe em 

pesquisa e tecnologia, a gente prefere comprar a coisa já pronta. [...] em relação ao 

setor privado eu acredito que nós necessitamos de uma consciência acerca do processo 

de inovação, do valor que a inovação pode agregar aos produtos, a consciência de que 

este custo é um investimento que pode retornar, e a consciência de que isso deve ser 

feito dentro de trâmites, formas, previstos na legislação para fins de segurança de 

todos os agentes envolvidos.  (Entrevista código 004/2020) 

Contudo destacam que o NIT/UEMG tem se movimentado no sentido de superar estes 

entraves, priorizando no momento questões mais basilares, como a capacitação, 

conscientização e sensibilização da comunidade acadêmica quanto a cultura da propriedade 

intelectual e da inovação, a reformulação das normatividades vigentes, a criação de documentos 

padrão a serem utilizados no processo de TT, e a implementação dos escritórios locais nas 

Unidades da UEMG visando o adequado atendimento da demanda interna, para que possam, 

no futuro, serem galgados passos mais ambiciosos, como a criação de redes de inovação, com 

parcerias nacionais e internacionais, bem como no âmbito do empreendedorismo acadêmico, 

com a criação de spin-offs e incubadoras. 

[...] os nossos desafios são tão grandes que, por exemplo, existem vários professores 

e alunos da nossa universidade que nem sabem da existência do NIT. [...]Então o 

nosso trabalho é começar pela base. É claro que eu sonho para o NIT, que ele tenha 

spinoffs, gerar cursos e ações de empreendedorismo Universitário, criar parcerias 

nacionais e internacionais; [...]Eu acredito que a Inovação dialoga em rede e essas 

parcerias são extremamente saudáveis, elas são passíveis de realização. Porém, neste 

momento, nós não temos, e não é porque nós estamos com portas fechadas, mas 

porque a nossa prioridade hoje é criar essa base, para que a universidade possa dar 

apoio para sua comunidade com relação à proteção legal da propriedade intelectual. 

(Entrevista código 001/2019) 

A questão do da transferência de tecnologia, ela faz parte também do processo de 

revisão das nossas normativas, e ela está também nessa iniciativa dos NIT’s de Minas 

Gerais, junto a Advocacia Geral do Estado e a Secretaria de Desenvolvimento, que 

vão elaborar documentos padrões a serem utilizados tanto pela Unimontes quanto pela 

FAPEMIG no processo de transferência de tecnologia, nós vamos trabalhar a partir 

de então com documentos padrão. Assim que essa normativa e esses documentos 

estiverem prontos a gente passa por uma sequência de capacitação do nosso corpo 

docente a respeito dos procedimentos para transferência de tecnologia. (Entrevista 

código 004/2020) 

 

4.6 ESTUDO COMPARATIVO DO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA (TT) ADOTADO PELO NIT DA UEMG, COMPARATIVAMENTE A 

OUTROS NITS NACIONAIS. 
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Tendo em vista que o Núcleo de Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia 

da UEMG ainda não possui seus processos de TT definidos, bem como ainda não realizou seu 

primeiro processo de Transferência de Tecnologia, o estudo comparativo entre o processo de 

TT adotado pelo NIT/UEMG e outros NIT’s nacionais resta inviabilizado. 

No entanto, o estudo do modelo de transferência de tecnologia adotado por NIT’s 

considerados referência em âmbito nacional, se faz relevante para o objetivo da presente 

pesquisa, qual seja, a proposição de um modelo de gestão da Transferência de tecnologia para 

o NIT/UEMG. 

Sendo assim, passa-se a seguir, a análise dos modelos de TT adotados pela USP 

(Universidade de São Paulo), UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), UNICAMP 

(Universidade Estadual de Campinas), e UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), que 

servirão de base para a elaboração do modelo a ser proposto para a UEMG. 

 

4.6.1 A GESTÃO DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE SÃO CARLOS 

 

A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) teve suas atividades iniciadas em 1970. 

Ela é referência nacional e internacional por diversos fatores, entre eles a titularidade de seu 

corpo docente (99,9% formado por mestres e doutores). 

As discussões acerca do tema Propriedade Intelectual na comunidade acadêmica 

tiveram início no final da década de 90, com a coordenação do Núcleo de Extensão UFSCar-

Empresa (Nuemp). 

Em 2002, a Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FAI·UFSCar) criou o Setor de Projetos, responsável pelas atividades relativas ao 

gerenciamento das patentes da Universidade. No ano seguinte foi aprovado pelo Conselho 

Universitário a Portaria GR n. 627/03, de 24 de outubro de 2003, que institui o programa de 

proteção à propriedade intelectual e transferência de tecnologia no âmbito da UFSCar, 

regulamenta os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial e dá outras providências. 

No ano de 2006, a Universidade submeteu seu plano de trabalho "Criação e 

implementação do Núcleo de Gestão Tecnológica da UFSCar" à chamada pública (Ação 
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Transversal – TIB 02/2006) do Ministério da Ciência e Tecnologia, por intermédio da 

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep). O projeto, que contou com a participação de 

docentes de diversos departamentos e funcionários da FAI·UFSCar, foi aprovado e suas 

atividades foram concluídas em 2009. Em 2007 foi criada na Fundação a Divisão de 

Propriedade Intelectual, assumindo aquelas atividades. 

Atendendo às exigências previstas na Lei de Inovação (Lei n. 10.973, de 02 de dezembro 

de 2004) e seu decreto regulamentador (n.5.563, de 11 de outubro de 2005), foi criada a Portaria 

n. 823/08 que dispõe sobre a política de inovação tecnológica e institui a Agência de Inovação 

da UFSCar, aprovada pelo Conselho Universitário da Instituição em 14 de dezembro de 2007e 

publicada em 02 de janeiro de 2008.  

A Agência de Inovação da UFSCar possui uma Coordenadoria Geral e uma Vice 

Coordenadoria. O restante da equipe é composto por dois funcionários efetivos, um responsável 

pelo setor de Parcerias, e o outro pelo setor de Transferência de Tecnologia. Quatro funcionários 

contratados (celetistas pela FAI), nos setores de Propriedade intelectual, Apoio jurídico, 

Comunicação e Secretaria, ocupados individualmente por cada um deles. E por fim, dois 

estagiários, bolsistas pela própria UFSCar, um do curso de design, que auxilia no setor de 

comunicação, e outro do curso de Direito, que auxilia no setor de Transferência de Tecnologia. 

A Agência atende principalmente a comunidade interna, acadêmica, composta pelos 

docentes e discentes da instituição. Existe a possibilidade de atendimento da comunidade 

externa, através do programa “inventor independente”, regulamentado pela Resolução nº 

004/2016 da UFSCar. 

O setor não possui um regimento interno, no entanto está em andamento o processo de 

elaboração não só deste, mas também do estatuto, que conferirá maior estabilidade ás atividades 

desenvolvidas pela Agência. 

A Agência de Inovação da UFSCar, órgão vinculado à reitoria, é responsável, então, 

pelo tratamento das questões da Propriedade Intelectual no âmbito da UFSCar. 

No âmbito da gestão da transferência de tecnologia, são usados pela Agência os canais 

de licenciamento, apoio a criação de empresas Spin off e acordos de parceria de pesquisa e 

desenvolvimento, conforme apurado nas entrevistas realizadas: 

Na verdade, são três, a gente tem essas três possibilidades. A gente faz o 

licenciamento, com ou sem exclusividade, a gente apoia o surgimento de Spin offs, 

dentre os nossos casos de licenciamento, o maior número é com spin offs, eu acho que 
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é o nosso maior é o canal; e projeto de colaboração, às vezes tem uma patente que 

precisa de um pouco mais de desenvolvimento, então você faz o licenciamento 

contendo uma cooperação, porque aí vai escalonar,  ela depende desse escalonamento, 

ou às vezes tem o contrário né, que a gente faz um projeto de pesquisa e 

desenvolvimento, e nele gera uma patente, e agora a empresa tem interesse em 

licenciar. Então tem que todos os canais. (ENTREVISTA CÓDIGO 007/2020) 

O ponto de partida se dá pela forma como as demandas chegam á Agência de Inovação 

da UFSCar: através da prospecção ativa, ou, na maioria dos casos, por iniciativa do pesquisador 

(inventor). 

A prospecção ativa por parte da agência, se dá através de visitas aos laboratórios da 

universidade, bem como pela realização de palestras aos alunos sobre introdução a propriedade 

intelectual e transferência de tecnologia, além de apresentar a Agência de Inovação. 

Uma vez apresentada a demanda a agência, é feito um atendimento, que consiste em 

entender qual o processo ou produto apresentado, qual a demanda, e então, passar as orientações 

iniciais sobre propriedade intelectual, o que se caracteriza como patente, e os requisitos da 

novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O pesquisador/inventor também é 

orientado quanto a realização da busca de anterioridade, que deverá, por ele, ser realizada. In 

verbis:  

Então a pesquisa, nesse meio de orientações iniciais e na reunião, a gente fala para o 

pesquisador que a pesquisa precisa ser feita. A gente que entendeu durante esses anos, 

que o pesquisador precisa incorporar, a questão das buscas de anterioridade no 

cotidiano dele, porque ele incorporou os artigos científicos, mas as patentes ainda não 

são utilizadas. Eles não usam, então a gente indica a busca de autoridade, que é uma 

fonte riquíssima de informação, então a gente faz ele fazer a pesquisa. Explica todas 

as regras e eles mesmos fazem, e no comunicado de invenção tem o resultado dessa 

busca. Então ele tem que apresentar busca de anterioridade no seu próprio comunicado 

de invenção. A gente acabou fazendo isso, porque a gente entende que eles precisam 

incorporar esse mecanismo, e até porque, nossa composição de agência hoje, não 

permite que a gente faça. (ENTREVISTA CÓDIGO 007/2020) 

 

Feitas as orientações iniciais, é encaminhado ao pesquisador/inventor, um e-mail padrão 

e explicativo, contendo todos os links de acesso a bases de dados gratuitas, as definições de 

propriedade intelectual, e informações sobre a classificação. 

Em seguida o professor deve preencher um formulário, chamado “Comunicado de 

Invenção”, em Word, contendo não só a busca de anterioridade, mas também várias 

informações adicionais sobre a invenção. Este formulário deve ser assinado por todos os 

inventores e encaminhado à agência para conferência, e quando atinge sua versão final, é 

agendada uma reunião com a Comissão Especial de Propriedade Intelectual (COEPI), que faz 

a deliberação final. 
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Muito embora, segundo a política da Universidade, a COEPI faça apenas a análise sobre 

a viabilidade técnica e econômica, ela delibera se o pedido será depositado ou não. Essa 

sistemática é usada desde o início das atividades da Agência, pois a COEPI provém uma decisão 

conjunta, que não é apenas da Direção ou da Agência.  

Obtida a aprovação da Comissão, passa-se a redação do pedido de proteção. Neste caso 

existem dois mecanismos: a) o pedido pode ser redigido dentro da agência de inovação; ou b) 

de forma terceirizada, em que um escritório é contratado para fazer a redação. Em ambos os 

casos o depósito e o gerenciamento da patente é feito pela própria Agência.  

O custeio do processo de registro e/ou patenteamento se dá através do recebimento de 

royalties. A divisão dos royalties recebidos se dá na proporção de 1/3 para a Universidade, 1/3 

para a Agência e 1/3 para os inventores. O quinhão destinado á Universidade é recebido pela 

Agência através da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos – FAI – UFSCar. 

Uma vez obtida a patente passa-se a fase de comercialização, em que é necessário 

encontrar parceiros interessados na tecnologia, para que a transferência possa ser realizada.  

Nesta etapa, podem ser encontrados dois cenários. No primeiro deles, a tecnologia já foi 

apresentada a agencia, possuindo uma empresa potencialmente interessada, e que foi apontada 

pelo pesquisador / inventor no “Comunicado de Invenção”. No segundo caso, a agência realiza 

um trabalho de prospecção de possíveis interessados, através do estudo de mercado e da 

identificação de possíveis interessados, para os quais é enviado o e-mail marketing, e havendo 

maior interesse da empresa, posteriormente é enviada a ficha técnica, com informações mais 

detalhadas da tecnologia. Também é feito um trabalho de publicidade da nova tecnologia, 

através de matérias jornalísticas na imprensa e mídias de alcance nacional. 

Excetuam-se claro, dessa prospecção, os casos de P&D, em que a tecnologia já foi 

desenvolvida em parceria com uma empresa, e esta decida pelo licenciamento com 

exclusividade, exercendo sua prerrogativa do “sim ou não”. Ainda assim, deverá ser celebrado 

contrato específico de licenciamento, que será elaborado conforme o processo de negociação 

abaixo, de modo a assegurar os interesses de todas as partes envolvidas. 

Uma vez prospectada a empresa, dar-se-á início a etapa de negociação. Caso a empresa 

(que não possui acordo de parceria) decida por um licenciamento com exclusividade, deverá 

ser realizado o edital público. Em contrapartida, na hipótese do licenciamento sem 
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exclusividade, o espectro de negociação é mais amplo, sendo que a postura da Agência busca 

sempre chegar em um “denominador comum” com a empresa. 

É utilizado nesse processo um documento chamado “Oferta tecnológica”, que traz 

regras básicas do contrato de licenciamento, vigência, territorialidade, percentual de royalties, 

questões de gestão que são pontos cruciais para o contrato. Somente após a concordância de 

todos os envolvidos com os termos constantes neste documento, é que faz-se a redação do 

contrato, dando origem ao licenciamento. 

Importa destacar que na hipótese de negociação com spin offs, a Agência adota uma 

postura mais empática, que visa também o sucesso da empresa que foi criada no seio da 

universidade, in verbis: 

[...] no caso das spinoffs a gente tem o olhar mais carinhoso, porque, é uma empresa 

filha da universidade, então a gente quer incentivar eles a seguir, então a gente mais 

ajuda, negocia de uma maneira de facilitar para eles, porque neste caso o objetivo 

principal é fazer com eles tenham sucesso. (ENTREVISTA CÓDIGO 007/2020) 

Não havendo interesse da universidade na proteção da tecnologia, pode ser autorizado 

ao pesquisador/inventor, que busque a proteção por meios particulares. No entanto, esta 

hipótese ainda não ocorreu para a Agencia da UFSCar. 

A Universidade também está aberta a possibilidade de cessão onerosa da tecnologia, a 

depender dos interesses e do plano de negócios da empresa, desde que sejam preenchidos os 

requisitos contratuais.  

4.6.2 A GESTÃO DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO 

A Universidade de São Paulo (USP) é uma das quatro universidades públicas mantidas 

pelo governo do estado São Paulo, juntamente com a Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp), Universidade Estadual Paulista (UNESP) e a Universidade Virtual do Estado de 

São Paulo (Univesp). É a maior universidade pública brasileira e uma das prestigiadas em todo 

o mundo. 

 A USP é uma das maiores instituições de ensino superior na América Latina. São 42 

unidades de ensino e pesquisa, distribuídos em dez campi: São Paulo (com três campi), Bauru, 

Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, Santos e São Carlos. Sua graduação é 

formada por 183 cursos, dedicados a todas as áreas do conhecimento, com mais de 58 mil 

alunos. A pós-graduação é composta por 239 programas, com cerca de 30 mil matriculados. 
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Atualmente, a USP é responsável por mais de 20% da produção científica brasileira 

(INSTITUCIONAL USP, 2020). 

A política de inovação tecnológica da USP é gerida pela Agência USP de Inovação 

(AUSPIN), cuja criação foi formalizada através da Resolução USP nº. 5175 de 18 de fevereiro 

de 2005, com vistas a promover a utilização, pela sociedade, do conhecimento científico, 

tecnológico e cultural produzido na Universidade. Está presente na capital (São Paulo), Bauru, 

Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto e São Carlos. 

A Agência atua na proteção do patrimônio industrial e intelectual gerado na 

Universidade, efetuando todos os procedimentos necessários para o registro de patentes, 

marcas, direitos autorais de livros, softwares, músicas, entre outras criações. Oferece apoio aos 

docentes, alunos e funcionários na elaboração de projetos em parceria para melhor gerenciar as 

relações com os setores empresariais, bem como, comunicar para a sociedade em geral o 

impacto e os benefícios das inovações guiadas pela ciência desenvolvida pelos pesquisadores 

da USP. 

Por meio de incubadoras de empresas, de parques tecnológicos e de treinamentos 

específicos, promove o empreendedorismo, oferecendo suporte técnico, gerencial e formação 

complementar ao empreendedor. Trabalha também na transferência de tecnologias, 

preocupando-se em colocá-las à disposição da sociedade. 

Os principais eixos de ação e focos da AUSPIN são: a) Incentivo à inovação – 

Propriedade intelectual; b) Transferência de tecnologia; c) Prospecção em CT & I; d) Parcerias 

com o setor privado e governamental; e) Promoção da internalização da pesquisa na empresa; 

f) Extensionismo para a competitividade; g) Suporte ao empreendedorismo; h) Comunicação e 

difusão da inovação em projetos estratégicos; i) Cooperação nacional e internacional para a 

promoção da inovação. 

Sua missão consiste em “promover a utilização do conhecimento científico, tecnológico 

e cultural produzido na Universidade de São Paulo em prol do desenvolvimento 

socioeconômico do Estado de São Paulo e do País” (AUSPIN, 2020). 

Por sua vez, a visão da Agência é “tornar a inovação e o empreendedorismo uma prática 

constante na Universidade de São Paulo, criando uma interface robusta entre a USP e o setor 

produtivo através das incubadoras, parques tecnológicos, aceleradoras de empresas e projetos 

de cooperação” (AUSPIN, 2020). 
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Quanto aos valores, a Agência USP de Inovação prima pela “busca de excelência em 

inovação e empreendedorismo através da qualidade, agilidade, responsabilidade social, 

compromisso e sustentabilidade” (AUSPIN, 2020). 

A Agência USP de Inovação está presente nos seguintes campi da USP: São Paulo, 

Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto e São Carlos.  

O polo de São Paulo, também é conhecido como Polo da Capital, onde fica a 

Coordenação Geral e a Vice Coordenadoria, ambos os casos indicados pelo Reitor, mas neste 

último também é ouvido o Coordenador. Possui uma divisão da equipe por áreas, quais sejam: 

Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia e Empreendedorismo e Educação.  

O Polo da Capital, concentra suas atividades de pesquisa nos seguintes domínios: a) 

Saúde, Tecnologias e Ambiente; b) Tecnologias, Processos Industriais, Computação e 

Ambiente; c) Gestão de Processos e Tecnologias Sociais. É também o responsável pela 

realização dos depósitos e pela gestão dos pagamentos. 

Os demais polos do interior do estado, são divididos de forma que o polo de Ribeirão 

Preto é responsável também pelo campi de Bauru, o polo de Piracicaba abrange também o 

campi de Pirassununga, restando os demais polos em São Carlos e Lorena. Nos polos do interior 

não há uma divisão interna da equipe por áreas como no polo da capital, e isto se deve a estrutura 

organizacional da Agência e ao número reduzido de integrantes da equipe. Os polos localizados 

nos campi do interior atendem á todas as demandas apresentadas pela comunidade USP, 

independente da área de concentração da equipe. 

No que tange á gestão da transferência de tecnologia, objeto desta pesquisa, a Agência 

USP de Inovação, adota como principais canais de transferência: a) licenciamento de patentes; 

b) projetos de P&D em parceria e c) fomento e apoio à criação de empresas spin-off. 

Primeiro, descrever-se-á o e licenciamento de patentes, por ser o mecanismo mais 

comum a todas as universidades no processo de TT. 

A primeira etapa consiste na apresentação da demanda pelo pesquisador/inventor á 

AUSPIN. O inventor procura a agência, sendo que o primeiro passo é fazer a comunicação da 

invenção via portal do inventor. Esse portal é de acesso livre, tanto para a comunidade interna 

quanto externa. Caso o pesquisador seja externo á USP, ele deve criar um login e senha, e se 

for interno, utilizar login e senha da Universidade. Importa esclarecer, que a AUSPIN realiza 
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somente depósitos da comunidade USP, mas presta atendimento a inventores externos, que 

podem se cadastrar para ter acesso ao sistema. 

Ao fazer o cadastro no portal do inventor, este  preenche um formulário de avaliação 

econômica da tecnologia, e é de acordo com ele que a Agência irá avaliar a mesma. O conselho 

da Agência avalia os quesitos do art. 6 da nº 7035, de 17 de dezembro de 2014, quais sejam: I 

– a viabilidade legal da proteção postulada (novidade, atividade inventiva e aplicação 

industrial); II – a viabilidade econômica da inovação; III – a relevância social da criação. 

Caso conclua-se que o objeto é patenteável, a próxima etapa é a realização de uma 

entrevista técnica com os inventores, a equipe de Propriedade Intelectual da Agência e o 

escritório licitado. Posteriormente faz-se a redação da minuta que pode ser alterada até que o 

inventor esteja de acordo com a redação final. A redação do pedido é feita por um escritório 

licitado, e não pela equipe interna. 

Por fim a Agência deposita o pedido junto ao INPI, e faz o acompanhamento do pedido, 

gestão dos pagamentos e das exigências.  

Uma vez obtida a patente, inicia-se a etapa de comercialização. Para todas as tecnologias 

depositadas, é desenvolvido um “flier”, que contém o objeto da tecnologia, quais as vantagens 

e os diferenciais dela em relação ao estado da técnica, qual o estágio de desenvolvimento que 

ela se encontra e o contato da Agência, caso alguma empresa se interesse.  

Esse flier fica disponível no site, e internamente, existe um mailing de contatos, que é 

sempre atualizando ele por meio da participação em eventos, participação de entidades que 

envolvem o meio empresarial, e baseado no setor de atuação da tecnologia, é feito um 

levantamento das potenciais empresas interessadas, para as quais é feita a divulgação. 

Uma outra forma de demanda, é quando o próprio docente que é o inventor, está 

conversando com a empresa, ele informa a Agência e diz que existe uma empresa interessada, 

com a qual e agendada uma reunião e apresenta-se a tecnologia. 

Encontrada a empresa interessada, inicia-se a etapa de negociação, que pode ser 

constituída por um licenciamento com ou sem exclusividade. No licenciamento exclusivo não 

existe a possibilidade de negociação com a empresa. Neste caso, deve ser publicado um edital 

com os critérios de seleção. O edital é publicado no diário oficial e no site da instituição. As 

empresas que tiverem interesse, devem enviar as propostas, e a proposta mais vantajosa vai 

licenciar a tecnologia A empresa oferece um volume de royalties, um valor em dinheiro 
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chamado “up front”, e também é avaliada a capacidade da empresa para desenvolver aquela 

tecnologia, a empresa obtêm uma pontuação ao final.  

Sem exclusividade, é possível negociar com qualquer empresa, e de acordo com 

Procuradoria Geral, a Agência faz uma chamada da tecnologia. A porcentagem de royalties, e 

o valor de up front são negociados diretamente com a empresa. Uma vez redigida a minuta do 

contrato, ele segue para a análise da procuradoria, e estando tudo de acordo procede-se a 

assinatura do mesmo.  

A gestão desses contratos assinados, não é feita pela Agência USP de Inovação, mas 

sim pelas unidades de ensino e pesquisa. A negociação dos royalties é feita caso a caso, 

baseando-se nas porcentagens médias dos setores. A divisão deles está no art. 38 da Resolução 

7035/2014, e consiste em: 30% para os inventores a título de remuneração variável, 45% para 

o departamento do docente (desses 70% o inventor responsável tem autonomia para dizer onde 

será empregado), os outros 10% vai para a unidade, 5% para fundos de pesquisa da reitoria, e 

10% para a Agência USP de Inovação. 

No gerenciamento da TT através de projetos de P&D em parceria, a AUSPIN é 

responsável por auxiliar o docente no processo de negociação do acordo colaborativo, no que 

diz respeito à geração da propriedade intelectual. 

Nesta hipótese existem vários tipos de cenários. O professor pode procurar a Agência 

com o interesse em firmar parceria, e então é feito o trabalho de busca de empresas que possam 

estar interessadas naquele projeto, com a divulgação de informações não confidenciais, é 

assinado um termo de confidencialidade com aquelas empresas que se interessarem, a Agência 

apresenta o projeto, e auxilia o professor a negociar essa minuta. Após feita essa negociação, a 

inserção do acordo colaborativo se dá na unidade de ensino e pesquisa do docente.  

Neste convênio já tem as cláusulas de PI, publicação e confidencialidade. Havendo 

acordo de parceria, o ente privado terá preferência no licenciamento com exclusividade, assim, 

se o projeto gerar uma propriedade intelectual e a empresa for explorar, pode-se negociar o 

instrumento de licenciamento, diretamente com o parceiro.  

Existe também o cenário em que as empresas buscam a Agência de Inovação, enviam 

suas áreas de interesse, e neste caso é feito o caminho inverso, com uma prospecção baseada 

nas competências dos docentes, que é convidado para verificar o interesse, e caso positivo, é 
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feita a apresentação do docente para a empresa. Permanecendo o alinhamento e o interesse, 

haverá a assinatura do convênio. 

A Agência USP de Inovação acredita que o papel do NIT é auxiliar o professor nessa 

negociação com a empresa, principalmente no que diz respeito à propriedade intelectual. Assim 

o convênio estabelecido prevê-se qual a porcentagem de cotitularidade entre a empresa e a 

universidade, na hipótese do surgimento de uma patente, quem será o responsável pela sua 

gestão, qual a vigência da confidencialidade das informações que foram geradas conjuntamente. 

São colocadas as regras. Neste instrumento também pode ser prevista uma faixa de royalties, 

que pode vir a ser paga pela empresa, caso ela explore a tecnologia. 

No gerenciamento da TT através do fomento e apoio à criação de empresas spin-off, 

existem os grupos de pesquisas que têm alguma tecnologia patenteada. Neste caso a empresa 

também tem que fazer o processo de licenciamento, assim como as outras, não existe nenhuma 

legislação que beneficie o inventor, pois a propriedade da tecnologia é da USP. Deste modo, se 

a spin off quiser um licenciamento com exclusividade, será publicado um edital, e se for sem 

exclusividade, a negociação será direta.  

Também existem as startups, que são criadas a partir de tecnologias que não foram 

patenteadas, neste caso o pós graduando já pode ter um acordo de parceria com o seu 

laboratório, e ter direito de preferência no licenciamento com exclusividade. 

Assim, existe a geração das startups de duas maneiras, aquelas que foram geradas para 

explorar uma tecnologia que já foi protegida pela universidade, e aquelas que foram geradas 

mas não tem uma patente, e ela utiliza a universidade para o desenvolvimento em conjunto, o 

que leva aos casos de convênios, dos acordos colaborativos, que prevê as porcentagens de cada 

um, se gerar uma propriedade intelectual, e a empresa vai ter preferência no licenciamento com 

exclusividade. 

Por fim, a cessão não onerosa pode ocorrer quando não há interesse da universidade na 

proteção, porém ainda não ocorreu este caso prático na Agência USP de Inovação. 

4.6.3 A GESTÃO DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE CAMPINAS 

 

Conforme descrito no capítulo concernente a metodologia deste trabalho, pretendia-se 

a realização de entrevista com a Prof.ª Iara Ferreira, Diretora de parcerias da INOVA Unicamp 
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(Agência de Inovação da Unicamp), com o objetivo de levantar informações sobre a gestão da 

transferência de tecnologia nesta instituição. 

Contudo, muito embora tenham sido realizadas várias tentativas de contato com a 

entrevistada, não fora possível viabilizar-se a realização da entrevista. 

Diante deste cenário, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, para apurar as informações 

necessárias á descrever o processo de gestão da transferência de tecnologia da INOVA 

Unicamp, que segue abaixo.  

A Agência de Inovação da Unicamp foi criada no dia 23 de julho de 2003, por meio da  

Resolução nº 51, com o objetivo de estabelecer uma rede de relacionamentos da Unicamp com 

a sociedade para incrementar as atividades de pesquisa, ensino e avanço do conhecimento. 

A agência possui quatro principais áreas de atuação. A primeira delas concernente a 

Propriedade intelectual, que engloba: a) a redação e o depósito de patente; b) o registro de 

programa de computador (e de outras formas de PI); c) a identificação de produtos ou processos 

patenteáveis e licenciáveis.  

A segunda, diz respeito ao Empreendedorismo, que abrange: a) o estímulo à criação e 

ao desenvolvimento de novas empresas de base tecnológica, por meio da oferta de infraestrutura 

e de capacitação tecnológica e gerencial para novos empreendedores (INCAMP); e b) o 

fomento do ambiente empreendedor dentro da Universidade, através da organização de 

disciplinas específicas sobre o tema e programas como o Líder em Inovação, que capacita 

profissionais dos diversos Institutos da UNICAMP a estimular uma atitude empreendedora 

entre seus alunos.  

A terceira área de atuação envolve o Parque Científico e Tecnológico da Unicamp. Este 

consiste em um conjunto de áreas para instalações dedicadas a abrigar competências científicas 

e tecnológicas e laboratórios de inovação, voltados para o desenvolvimento e execução de 

projetos de pesquisa financiados por instituições públicas e privadas. O Parque propõe a 

interação no mesmo espaço físico de: a) Laboratórios de inovação dedicados a abrigar projetos 

de P&D em parceria com empresas e outras instituições públicas e privadas; b) Incubadora de 

Empresas de Base Tecnológica; c) Ambientes para projetos temporários de inovação; e d) 

Ambientes para pré-incubação de empresas inovadoras nascentes. 

E por último, a quarta área de atuação da agência está voltada para a formação de 

Parcerias, e visa principalmente: a) parcerias com o governo e setor privado no estímulo ao 
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surgimento de empresas de base tecnológica e no fortalecimento das atividades de P&D do 

setor privado; b) o estímulo a novas formas de parcerias e articulação de atividades já existentes 

na Unicamp dirigidas ao relacionamento com a sociedade. c) a potencialização e ampliação da 

sinergia das ações dos vários órgãos da Unicamp que mantêm relacionamentos externos; e d) a 

ampliação de formas de cooperação e facilitação do acesso das empresas e dos órgãos públicos 

às atividades que a universidade realiza. 

A Agência é diretamente vinculada à Reitoria, e sua Diretoria é composta por quatro 

profissionais, Prof. Newton Frateschi (Diretor-Executivo), Dr. Eduardo Gurgel (Diretor do 

Parque Científico e Tecnológico da Unicamp), Raquel Moutinho Barbosa (Diretora de 

propriedade intelectual), Iara Ferreira (Diretora de parcerias) e Vanessa Sensato (Diretora de 

Relações Institucionais). 

No âmbito das regulamentações, a Unicamp possui, dentre outras resoluções, sua 

Política de Inovação (Deliberação CONSU-A-037/2019, de 26/11/2019), esta Política 

estabelece os princípios, orientações e bases normativas sobre Propriedade Intelectual, 

Transferência de Tecnologia, Compartilhamento de Laboratórios e Equipamentos, 

Afastamentos e Licenças de servidores. Tem como objetivo estabelecer ações coordenadas no 

que se refere à aplicação dos instrumentos de incentivo à inovação e será interpretado, quando 

couber, em consonância com a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, com a 

Política Industrial e Tecnológica Nacional. 

No âmbito da transferência de tecnologia, segundo Dias e Porto (2013), a Unicamp 

considera três possibilidades: a) licenciamento de patente da universidade para empresa; (b) 

fornecimento de tecnologia (know-how); e (c) criação de empresas spin-offs, sendo que o 

licenciamento de patentes é o principal canal utilizado. 

 Todo o processo inicia-se quando a demanda é apresentada á INOVA. Isto pode 

ocorrer de duas formas. A primeira, e mais frequente, através do preenchimento pelo 

pesquisador/inventor, do “Comunicado de Invenção”, documento disponível no portal 

eletrônico da instituição, e no qual o pesquisador deve fornecer uma descrição detalhada da 

tecnologia e sua principal aplicação, qual o problema resolvido pelo invento, o diferencial da 

tecnologia em relação às existentes, a eventual divulgação/publicação, o envolvimento de 

outras instituições na pesquisa que gerou a tecnologia, dentre outras. A segunda forma, é através 

da prospecção ativa de demandas por parte da Agência, com o monitoramento semanal das 

notícias do Jornal da Unicamp, bem como outros canais de novidades, a fim de levantar 
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informações sobre os desenvolvimentos realizados pelos grupos de pesquisa da universidade. 

Segundo Dias e Porto (2013), este canal é pouco utilizado, no entanto é desenvolvido um 

trabalho com o intuito de formalizar essa atividade. 

Uma vez submetida a demanda, ela será designada a um analista dentro da Agência, a 

depender de sua área de especialidade, experiência prévia, contato com o pesquisador/inventor 

e volume de trabalho. Este profissional será responsável pela etapa de análise técnica da 

demanda, e esta, segundo Dias e Porto (2013), desdobra-se em cinco fases:  

(a) entendimento detalhado da invenção - o analista reúne e analisa todas as 

informações coletadas na CI a fim de entender não só a finalidade da criação, como 

as possíveis aplicações e quais problemas ela pode vir a solucionar; (b) realização de 

entrevista com pesquisadores - o analista realiza entrevista com o inventor a fim de 

dirimir eventuais dúvidas e levantar informações complementares sobre a criação; (c) 

análise de publicações anteriores - busca e análise de publicações científicas sobre o 

assunto, tanto pelo inventor quanto por outros pesquisadores; (d) busca de 

anterioridade - busca nas bases de patentes nacional e internacionais sobre eventuais 

tecnologias semelhantes ou que buscam solucionar o mesmo tipo de problema, bem 

como a identificação do diferencial tecnológico da criação em relação às soluções 

existentes; e (e) análise dos critérios de patenteabilidade, que são: novidade, atividade 

inventiva e aplicação industrial (Lei n. 9.279, 1996) (DIAS e PORTO, 2013, p. 273) 

 

A etapa seguinte consiste na análise de existência de outros inventores ou instituições 

colaboradoras no desenvolvimento da nova tecnologia, situação que implicará no 

compartilhamento da titularidade, e na divisão dos ganhos econômico advindos de sua 

comercialização. Na hipótese do desenvolvimento ter se dado, ou dos resultados terem sido 

obtidos por meio de parceria com instituições públicas ou privadas, e nos quais ocorreu aporte, 

pela Unicamp e pelos parceiros, de conhecimentos, de recursos humanos ou de recursos 

materiais e financeiros, a titularidade dos direitos de PI poderá ser compartilhada na proporção 

equivalente ao montante do valor agregado do conhecimento já existente no início da parceria 

e dos recursos humanos, financeiros e materiais alocados pelas partes (DIAS E PORTO, 2013). 

A divisão dos ganhos econômicos segue a proporção de 1/3 para os inventores, 1/3 para 

as unidades e/ou centros de pesquisa a que os inventores estejam vinculados, e 1/3 para a 

INOVA, conforme depreende-se da Política de Inovação: 

2.8 Da Destinação dos Ganhos Econômicos. 2.8.1 A Unicamp, por meio de sua 

Fundação de Apoio, compartilhará 1/3 dos ganhos econômicos provenientes da 

exploração comercial de propriedade intelectual licenciada ou cedida com os 

respectivos autores de programas de computador, inventores, melhoristas e outras 

formas de autoria que tenham vínculo com a Unicamp de acordo com o instrumento 

que defina a partilha entre estes, que deverá ser celebrado previamente à assinatura do 

contrato de cessão, transferência de tecnologia ou licenciamento. 2.8.2 Dos ganhos 

econômicos provenientes da exploração comercial de propriedade intelectual 

licenciada, dos contratos de transferência ou da cessão de tecnologia ou de Know-
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how, 1/3 será destinado às unidades e/ou centros e núcleos aos quais os autores de 

programa de computador, inventores ou melhoristas sejam vinculados e  às unidades 

e/ou centros e núcleos onde a tecnologia ou Know-how tenham sido desenvolvidos, 

nos termos do instrumento que defina a partilha, firmado previamente à assinatura do 

contrato de licença, cessão ou transferência tecnológica. 2.8.3. Dos ganhos 

econômicos provenientes da exploração comercial de propriedade intelectual 

licenciada, dos contratos de transferência ou da cessão de tecnologia e de Know-how, 

1/3 será destinado à Inova Unicamp. (POLÍTICA DE INOVAÇÃO DA Unicamp, 

Deliberação CONSU-A-037/2019, de 26/11/2019) 

 

Feita a análise técnica, e tomada a decisão pela proteção da nova tecnologia, será redigita 

a patente, e este trabalho pode ser feito tanto pela equipe interna da Agência, como de forma 

terceirizada. 

O documento redigido deverá ser aprovado pelos inventores, e o depósito será realizado 

no INPI para proteção em âmbito nacional, sendo que os custos deste processo serão assumidos 

pela própria INOVA.  

Vencida a etapa de proteção da tecnologia, segundo Dias e Porto (2013), os próximos 

passos a serem seguidos para o licenciamento de uma tecnologia de titularidade da 

Universidade são: (a) análise da tecnologia e elaboração do seu perfil comercial; (b) 

identificação de empresas ou empreendedores / oferta de tecnologias; (c) negociação; (d) 

formalização do contrato; e (e) pós-venda. 

A elaboração do perfil comercial da tecnologia diz respeito à qualificação da tecnologia 

quanto aos seus atributos, e faz uso das informações prestadas no Comunicado de Invenção 

preenchido pelo inventor, avaliando seu potencial de mercado. 

A identificação de empresas interessadas pode ocorrer de duas formas: a) por iniciativa 

da própria empresa que procura a agencia; ou b) pelo trabalho de prospecção da INOVA de 

empresas potencialmente interessadas. Importa destacar que muitas das empresas que buscam 

a agência, o fazem através do pesquisador/inventor, pois já acompanham o trabalho 

desenvolvido e os contatam diariamente. 

O perfil comercial elaborado é encaminhado por e-mail á empresas potencialmente 

interessadas, como forma de marketing da nova tecnologia, e obviamente este é composto por 

informações não confidenciais e que podem ser compartilhadas. Os esforços de prospecção 

ativa de empresas também envolvem a apresentação da nova tecnologia em eventos, o envio de 

e-mails e o contato telefônico. Segundo Dias e Porto (2013), todas as tecnologias recebem 

esforços de comercialização, no entanto e depreendida prioridade àquelas que: (a) têm maior 
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potencial de mercado; (b) são desenvolvidas por grupos de pesquisa de competência 

reconhecida; e (c) apresentam elevado nível de robustez. 

Havendo interesse por parte da empresa, será realizada uma reunião de esclarecimento, 

que contará com a participação da equipe de TT da Inova, eventualmente o pesquisador e os 

representantes da empresa, mediante um termo de sigilo assinado. 

Uma vez prospectada a empresa tem-se início a etapa de negociação, na qual é conferida 

preferência ao licenciamento não exclusivo, pois a INOVA acredita ser este o mecanismo que 

confere maiores garantias á empresa interessada, por não haver a necessidade da realização de 

edital. 

Caso a empresa expresse a necessidade de exclusividade, deverá ser realizado edital 

público, em que esta concorrerá com eventuais empresas interessadas, assumindo o risco da 

competição. Segundo a Política de Inovação da Unicamp e a Concessão de Exclusividade para 

Licenças de Tecnologias - Resolução GR-064/2020 - na hipótese de licenciamento exclusivo, 

deverá ser publicado o extrato da oferta tecnológica no sítio eletrônico oficial da Unicamp, 

contendo no mínimo O tipo, o nome e a descrição resumida do Know-how ou da criação a ser 

ofertada; e a modalidade de oferta a ser adotada pela ICT pública. 

Quanto à transferência de tecnologia de Know-how, o procedimento é muito similar à 

tecnologia protegida, sendo que segundo a Política de Inovação:  

2.7.1 A comercialização da Propriedade Intelectual ou de tecnologia não passível de 

proteção patentária - Know-how - de propriedade da Unicamp poderá ser feita por 

meio do licenciamento, da transferência de tecnologia ou da cessão. 2.7.2 A Unicamp 

poderá celebrar contratos de licenciamentos e de transferências de tecnologias para 

outorga de direito de uso, exploração da criação protegida desenvolvida isoladamente 

ou por meio de parceria ou de Know-how, sempre em consonância com a missão e 

objetivos da instituição e conforme disposto na legislação. (POLÍTICA DE 

INOVAÇÃO DA Unicamp, Deliberação CONSU-A-037/2019, de 26/11/2019) 

No que diz respeito ás empresas spin offs, a Unicamp poderá celebrar contratos de 

licenciamentos de criação ou de transferência de tecnologia resultante de Know-How de sua 

titularidade com sociedades empresariais de base tecnológica (spin-off) que tenham em seu 

quadro societário servidores da Unicamp, incluindo aqueles sujeitos ao Regime de Dedicação 

Integral à Docência e à Pesquisa (RDIDP), sendo que tais contratos deverão ter como objeto o 

licenciamento das criações e/ou Know-how de autoria do servidor que figure como sócio da 

empresa. Caso o servidor figure como sócio administrador da sociedade este deverá licenciar-

se de suas funções junto e Universidade. 
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É assegurada ás spin offs, a possibilidade de celebração de contrato de parceria com a 

Universidade para pesquisa e desenvolvimento e inovação, com objetivo de desenvolver a 

criação e/ou Know-how. 

A Política de Inovação da Unicamp também prevê que a Universidade apoiará a 

transferência e licenciamento de tecnologias e das criações protegidas para empresas nascentes 

de base tecnológica (spin off), cujo inventor ou autor seja, sócio ou que seja empresa incubada 

na Incubadora de Empresas Base Tecnológica da Unicamp –Incamp. 

Por fim, cumpre destacar que a criação de empresas Startup e Spin-off, bem como o 

fomento ao empreendedorismo, estão entre as principais incumbências da Inova Unicamp, 

devendo esta prospectar de forma ativa e promover o relacionamento da Unicamp com 

organizações públicas e privadas. Este posicionamento, reforça a tendência atual entre os 

Núcleos de Inovação Tecnológica nacionais, de substituir, a Propriedade Intelectual pelo 

Empreendedorismo, como centro gravitacional de suas atividades. 

4.6.4 A GESTÃO DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MINAS GERAIS 

A Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica – CTIT, Núcleo de Inovação 

da Universidade Federal de Minas Gerais, foi criada em 1997 para atuar em direção ao 

favorecimento e fortalecimento do Sistema Nacional de Inovação.  

Ela atua na gestão do conhecimento científico e tecnológico, exercendo, entre outras, 

atividades concernentes à disseminação da cultura de propriedade intelectual, ao sigilo das 

informações sensíveis, à proteção do conhecimento e à comercialização das inovações geradas 

na Universidade Federal de Minas Gerais. 

No que diz respeito à gestão do processo de Transferência de Tecnologia empregada 

pela CTIT, inicia-se o presente estudo pelos principais canais de transferência utilizados pela 

referida Coordenadoria, que inclusive revelaram-se comuns aos demais NIT’s analisados, 

sendo eles: o licenciamento (com ou sem exclusividade), os convênios / acordos de parceria em 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D); e por fim o fomento e apoio à criação de empresas spin-

off. 

A escolha por um canal de transferência, preterindo aos demais, se dá caso a caso, a 

depender de inúmeras variáveis como por exemplo, se há uma propriedade intelectual pré-

existente, da independência dessa tecnologia, se a propriedade intelectual preexistente é madura 

o suficiente para ser explorada ou se é preciso de um acordo de parceria (P&D). 
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Em se tratando da Transferência de tecnologia através do Licenciamento, deve-se 

primeiro falar da capitação da demanda, sobre como ela chega á CTIT.  

A CTIT é composta por três principais setores, e outros setores que são auxiliares, com 

funcionários que atuam em regime misto de contratados e servidores. Os setores principais são: 

o setor de gestão da propriedade intelectual, o setor de gestão de alianças estratégicas, e o setor 

jurídico que dá suporte para ambos os setores, com formalização de documentos, processos, 

contato com a procuradoria, dentre outros procedimentos. 

O professor/pesquisador/inventor pode abordar a agência de duas maneiras: a) o 

professor pode possuir uma tecnologia, que aind anão foi protegida pela universidade, e ele já 

tem uma empresa interessada; e b) o professor desenvolve uma tecnologia e busca saber se ela 

é patenteável, antes mesmo que haja uma empresa interessada na comercialização. Para todos 

os casos o caminho é o mesmo. 

 A CTIT, dispõe de um documento chamado Notificação de Invenção, que pode ser 

encontrado no site da Coordenadoria. Este é documento de “disclosure”, no qual o pesquisador 

deve explicar a tecnologia, enumerando quais são as diferenças dela com o estado da técnica, 

citar autores que têm tecnologias parecidas ou similares, ou ainda, que suportem a sua 

tecnologia. 

Uma vez preenchido este documento, o pesquisador/inventor deve enviá-lo para o setor 

de Gestão de Propriedade Intelectual. Esse setor, é comporto por analistas de propriedade 

intelectual, que são profissionais de áreas específicas do conhecimento, sendo: a) dois analistas 

da área de biotecnologia (um especializado na área veterinária, e o outro em biotecnologia 

humana); b) dois químicos (um especializado na área de fármacos e o segundo na área de novas 

tecnologias, novos materiais e química inorgânica); e c) dois analistas da área de engenharia, 

(um geral e outro especializado em software e dispositivos). A depender da natureza dessa 

Notificação de Invenção, e da própria tecnologia, ela será designada a um analista, dando início 

a fase de avaliação da patenteabilidade. 

O analista responsável irá conversar com professor/inventor/pesquisador e analisar a 

notificação de invenção, de modo a verificar a presença dos requisitos de patenteabilidade, 

quais sejas: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial; além de realizar a busca de 

anterioridade. Após a análise, o setor de propriedade intelectual emiti um parecer para o 

professor, o qual estabelece a decisão da coordenadoria em patentear ou não a tecnologia. 

Conforme entrevista realizada, in verbis: 
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O próprio analista, ele faz o parecer, e aí depois, até onde eu sei que é uma boa prática, 

como eles trabalham e duplas, eles avaliam os documentos uns dos outros, para passar 

por uma espécie de revisão, mas a princípio a palavra final e da Coordenadora em 

Geral, que quase sempre concorda com os analistas. Eles são profissionais muito bons, 

que estão no setor a bastante tempo e têm muita experiência acumulada. (Entrevista 

Código 006/2020) 

Caso conclua-se que a tecnologia é patenteável, dar-se-á início a etapa de elaboração do 

documento de patente, que é feito mediante um trabalho de colaboração entre o analista 

responsável e o pesquisador/inventor. 

Uma vez que o documento elaborado é considerado satisfatório por ambas as partes, é 

feito o depósito junto ao INPI, também pela própria CTIT.  O setor de Propriedade Intelectual 

dispões de uma analista, uma advogada, e ela faz a manutenção desses pedidos junto ao INPI.  

Deste modo, a maior parte das propriedades intelectuais hoje, chegam a CTIT pela 

vontade de um professor, que deseja ter uma patente, e tem o conhecimento que a sua tecnologia 

é patenteável. Algumas vezes, o professor pode procurar a coordenadoria, já possuindo uma 

empresa interessada na tecnologia. Neste caso o procedimento será similar, devendo-se assinar 

um termo de sigilo com esta empresa, e o professor/pesquisador, deverá submeter uma 

notificação de invenção a CTIT. Inclusive, esta notificação de invenção terá prioridade de 

tramitação, para que seja com mais celeridades, devido ao maior potencial de transferência. 

Cumpre destacar que o potencial de comercialização na nova tecnologia, não é um 

critério objetivo adotado pela Universidade Federal de Minas Gerais, no que diz respeito á 

propriedade intelectual, pois a mesma protege tudo aquilo que preencha os requisitos de 

patenteabilidade. In verbis: 

A UFMG protege tudo que é patenteável e protegível [...] é difícil estabelecer critérios 

para proteção ou não de propriedades intelectuais baseados em mercado, porque 

muitas vezes, e isso tem relação com o ramo da Inovação, o mercado ainda não foi 

criado, a tecnologia é muito à frente do seu tempo, e aí não existe mercado, mas pode 

ser uma tecnologia disruptiva, então complicado né. “Agora”, a notificação de 

invenção, ela pergunta se já tem empresa interessada ou quais tipos de empresas 

podem se interessar, e essas informações podem ser utilizadas. (Entrevista Código 

006/2020) 

Uma vez obtida a patente, inicia-se a etapa de comercialização. Neste processo busca-

se encontrar interessados na comercialização da tecnologia desenvolvida.  

Existem diferentes caminhos percorridos nesta etapa. O primeiro deles, mais comum e 

tradicional, a patente é depositada no banco de patentes, e as empresas naturalmente buscam a 

Universidade, com o intuito de comercialização. 
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Neste caso também é feita uma análise, tanto do banco de patentes como das 

competências da Universidade, através do “Somos UFMG”, um site aberto, no qual é possível, 

dentre outras funcionalidades, buscar por competências técnicas e profissionais. Deste modo 

levanta-se tanto as propriedades intelectuais existentes como as competências técnicas para co-

desenvolvimento.  

O segundo caminho é o de prospecção de empresas. O setor de Alianças Estratégicas, 

controla uma lista de empresas parceiras da CTIT, com as quais já existe um contato anterior, 

devido á parcerias ou licenciamentos prévios, ou participação em eventos. Busca-se identificar, 

dentro desta lista de contatos, quais são as empresas que possam se interessar por essa 

propriedade intelectual recentemente protegida.  

Também é feita uma prospecção fora dos contatos já existentes, através da análise dos 

bancos de patentes nacionais e internacionais, de modo a identificar quais empresas têm 

protegido tecnologias em ramo parecido com essa tecnologia desenvolvida. Neste caso, 

estabelecem-se as interações iniciais, que consistem em tentar aproximar o professor dessa 

empresa. Através do Linkedin, a equipe da CTIT, identifica nos sites das empresas, quem são 

os agentes de inovação e novos negócios ou de P&D.  

É encaminhado um e-mail de apresentação da nova tecnologia para os agentes de 

inovação das empresas potencialmente interessadas, e caso haja um retorno agenda-se uma 

reunião. Se esta for bem-sucedida, haverá uma próxima reunião, na qual estabelece-se um termo 

de sigilo, para que informações mais sensíveis possam ser compartilhadas. Deste ponto em 

diante, esta interação amadurece naturalmente, podendo virar um licenciamento, um acordo de 

parceria, ou os dois. 

Superada a etapa de comercialização, tem-se início a terceira etapa do processo de 

transferência de tecnologia: a negociação. Como dito anteriormente, o interesse da empresa 

pode manifestar-se através de um licenciamento ou de um acordo de parceria.  

Nesta segunda hipótese, inicia-se o processo de estabelecimento da parceria, com o 

plano de trabalho. Neste acordo de parceria, ficam estabelecidos os critérios para o 

desenvolvimento de novas propriedades intelectuais (PI’s), e qual o percentual de 

condicionalidade dessas PI’s. Caso surja uma nova PI, verifica-se se é necessário o 

licenciamento apenas da nova tecnologia, ou da PI prévia também, e havendo a necessidade de 

ambas as tecnologias (nova e preexistente), faz-se um único processo de licenciamento para as 

duas. 
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No caso da primeira hipótese, em que a empresa opta apenas pelo licenciamento da 

tecnologia (sem acordo de parceria), solicita-se a formalização do interesse no licenciamento 

através de e-mail, informando a modalidade de licenciamento em que está interessada (com ou 

sem exclusividade), sendo que as diferenças e características de cada modalidade já foram 

esclarecidas para a empresa pela equipe de Alianças estratégicas da CTIT, em reunião prévia 

de alinhamento. Conforme apurado nas entrevistas realizadas, in verbis: 

A empresa falou assim “então quero licenciar essa patente” com ou sem 

exclusividade, e em uma reunião anterior, eu explico se você quer essa patente com 

exclusividade, como vocês não participaram do co-desenvolvimento formal, não tem 

um acordo de parceria entre você e o professor, em que você teria direito sobre essa 

tecnologia, para fazer o licenciamento, se você quiser sem exclusividade tem taxa de 

acesso e royalties ou prêmio, dependendo do tipo de exploração de tecnologia, e isso 

é negociável, então a gente pode negociar, você pode não concordar, pode me fazer 

uma contraproposta, eu vou pensar, e a gente chega no valor final dessas coisas. Só 

que é sem exclusividade, a UFMG tem o direito de licenciar para terceiros, para quem 

ela quiser, sem ter que pedir autorização, nós só comunicamos que estamos 

negociando com terceiros. Para licenciar com exclusividade, ou você participa de um 

acordo de parceria, que desenvolveu essa tecnologia, e aí inclusive ela não vai ter taxa 

de acesso, ou você formaliza o interesse pela exclusividade, nós vamos cessar a 

comunicação com você, e aí você vai ter que esperar a UFMG lançar um edital de 

licenciamento com exclusividade dessa tecnologia, e aí a sua empresa vai precisar 

vencer esse edital, então tem risco de você não vencer este edital. (Entrevista Código 

006/2020) 

Sendo formalizado o interesse pela empresa, no licenciamento sem exclusividade, 

inicia-se o trabalho de valoração, feito por um servidor dentro do setor de Gestão de Alianças 

Estratégicas (GAE) da CTIT. Existem dois formulários que devem ser preenchidos tanto pelo 

professor quanto pela empresa, que contam com o auxílio do servidor responsável para fazê-lo. 

Estes formulários servem como insumo para a utilização das metodologias internas de 

valoração.  

Hoje a CTIT tem três metodologias de valoração. Normalmente são usadas duas 

metodologias por valoração. Neste processo são calculados a proposta de remuneração (taxa de 

acesso), os royalties ou prêmio, dentre outros valores, e uma proposta é gerada e enviada para 

a empresa, que por sua vez, poderá aceitar ou não. Importa destacar que é calculada uma 

proposta fixa, contudo, também é calculada uma faixa de valores, uma margem que serve de 

parâmetro na avaliação da contraproposta da empresa. Caso esta esteja dentro desta margem já 

estabelecida internamente pela CTIT, poderá ser aceita, se ela estiver fora, normalmente é 

recusada, podendo a Diretoria ser consultada na tomada desta decisão. 

Finalizada a negociação sobre os valores a serem pagos, passa-se à discussão dos 

Marcos históricos de pagamento da taxa acesso, que é o valor fixo. De praxe, a CTIT cobra 

10% da taxa de acesso até 60 dias depois da assinatura do contrato.  
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Estando todas as partes envolvidas de acordo com o relatório de valoração, o mesmo é 

enviado para o setor jurídico da CTIT, que por sua vez, irá elaborar a minuta do contrato, que 

posteriormente será aprovada pela Procuradoria, e assinada por todos os envolvidos, dando 

assim origem ao licenciamento sem exclusividade. 

Quanto à possibilidade de cessão da tecnologia pena Universidade Federal de Minas 

Gerias, ela existe, porém em casos específicos, nos quais a tecnologia foi desenvolvida junto 

com a empresa. A UFMG hoje, não faz cessão de nenhuma tecnologia que não teve o co-

desenvolvimento. Para casos desse tipo, mais comuns em softwares, normalmente a 

remuneração é pré-estabelecida em 100% do valor do projeto, ou seja, se a empresa quiser a 

cessão da titularidade da tecnologia, ela paga 100% o valor do projeto que desenvolveu essa 

tecnologia. 
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Figura 05: 1ª etapa - Apresentação da demanda ao NIT/UEMG - Elaboração Própria 

5. PROPOSIÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DA TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIA PARA O NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA E 

TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA UEMG 

Conforme explicitado na metodologia, é objetivo geral deste trabalho a proposição de 

um Modelo de Gestão da Transferência de Tecnologia para o NIT da Universidade do Estado 

de Minas Gerais. 

O modelo proposto foi elaborado com base na pesquisa bibliográfica realizada, no 

estudo de caso do Núcleo de Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia da UEMG, 

e no estudo dos modelos de TT adotados pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), 

USP (Universidade de São Paulo), UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas) e UFSCar 

(Universidade Federal de São Carlos). Tem o propósito de auxiliar o NIT/UEMG a implementar 

seu processe de transferência de tecnologia, trazendo sugestões que podem trazer otimização e 

eficiência, dada a realidade atual do núcleo, considerando seus pontos fortes e suas dificuldades. 

Este modelo é dividido em três etapas: 1ª) Apresentação da demanda ao NIT; 2ª) 

Comercialização; e 3ª) Negociação. Tudo culminando com a chegada da nova tecnologia ao 

mercado. 

Inicia-se então, a descrição do modelo proposto, pela primeira etapa, que abrange desde 

a apresentação da demanda pelo pesquisador / inventor ao NIT/UEMG, até a obtenção da 

tecnologia protegida. 

5.1 DA APRESENTAÇÃO DA DEMANDA AO NIT / UEMG 

O processo de transferência de tecnologia, deve ter seu início considerado quando da 

chegada da demanda ao Núcleo de Inovação Tecnológica. No caso em tela, o procedimento 

sugerido, a ser adotado pelo NIT/UEMG, nesta primeira etapa, ilustra-se da seguinte maneira 

(figura 05): 
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Conforme ilustrado pelo organograma anterior, sugere-se no presente modelo de gestão 

da TT, que a demanda seja apresentada ao NIT/UEMG através de formulário, que ficará 

disponível no sítio eletrônico do setor, e chamar-se-á “Comunicado de Invenção”. Este 

formulário conterá informações sobre o inventor, sobre a nova tecnologia, seu potencial de 

comercialização, e a busca de anterioridade realizada pelo pesquisador. 

A submissão da demanda através de formulário eletrônico, poderá ser acessada com o 

mesmo login e senha usados no sistema WEBGIZ, por exemplo, e como elimina a necessidade 

de atendimento inicial, otimiza as atividades do setor, levando em consideração sua equipe 

extremamente reduzida e a sobrecarga de trabalho. 

É evidente que a realização da busca de anterioridade pelo pesquisador, não é algo que 

seria implementado facilmente, e a curto prazo. No entanto, com o devido trabalho de 

conscientização e capacitação do corpo docente, o estudo realizado em Núcleos de Inovação 

Tecnológica, de renomadas universidades nacionais, demonstrou que esta é uma prática 

possível. É tempo de se reconhecer que a busca de anterioridade, é ferramenta de pesquisa, que 

deve ser levada em consideração pelo pesquisador em todas as etapas do trabalho, e que de fato, 

deveria ser realizada antes do início do mesmo, o que evitaria o desperdício de recursos 

humanos e financeiros, em algo infrutífero e/ou que já fora pesquisado. 

Este formulário, também conterá informações sobre o potencial de comercialização da 

nova tecnologia, com indagações tais como: a) em qual área de mercado esta tecnologia se 

aplica?; b) quais empresas estariam potencialmente interessadas na nova tecnologia, conforme 

o estudo de mercado?; c) já existe uma empresa interessada na tecnologia, dentre outras. A 

viabilidade econômica da tecnologia se faz necessária uma vez tratar-se a UEMG, de 

universidade estadual, e que, portanto, utiliza recursos públicos para a realização de suas 

proteções. Não obstante, que as patentes são por essência, mecanismo de comercialização, 

criadas para permitir que a nova invenção possa ser utilizada pela sociedade preservando os 

direitos econômicos do inventor, e assim, é sem propósito a proteção de algo que não será 

comercializado, e tão pouco beneficiará a comunidade.  

Após o envio do “Comunicado de Invenção” pelo inventor, este será analisado pela 

equipe de Propriedade Intelectual do NIT/UEMG, avaliando os seguintes critérios: a) a 

viabilidade legal da proteção postulada (critérios legais de patenteabilidade: novidade, atividade 
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Figura 06: 2ª etapa - Comercialização- Elaboração Própria 

inventiva e aplicação industrial; b) a viabilidade econômica da inovação; c) a relevância social 

da criação (os benefícios sociais que esta criação pode trazer). 

Caso a equipe de PI decida pela viabilidade da proteção, com a redação de parecer 

circunstanciado, deverá ser agendada reunião com o pesquisador, para prestação de maiores 

esclarecimentos sobre a tecnologia, e encaminhamento ao “Escritório licitado”, que fará a 

redação do pedido de patente. 

A licitação de um escritório especializado para a redação do pedido de patente é outra 

medida que poderá desafogar o setor, pois delegará uma tarefa que exige alto conhecimento 

específico, àqueles que possuem os recursos necessários para fazê-lo. É claro que deverão ser 

observadas a limitações orçamentárias, e o processo de licitação deverá seguir o disposto na 

legislação vigente, tais como a Lei 8.666/93 (Lei de licitação) e Lei Estadual nº 14.167, de 10 

de janeiro de 2002, que dispõe sobre a adoção, no âmbito do Estado, do pregão como 

modalidade de licitação para a aquisição de bens e serviços comuns. 

O trabalho de redação do pedido de patente/registro deverá ser feito em conjunto entre 

o escritório especializado e o pesquisador / inventor, e uma vez obtida a versão final, a mesma 

será encaminhada ao NIT/UEMG para a realização, pela equipe de apoio jurídico do NIT, do 

depósito junto ao INPI, e acompanhamento do pedido até o seu deferimento. 

Uma ver concedida a proteção, passa-se a etapa de comercialização da nova tecnologia, 

que consiste em encontrar uma empresa interessada na transferência. 

5.2 DA COMERCIALIZAÇÃO DA NOVA TECNOLOGIA 

A segunda etapa, referente a comercialização da tecnologia, se traduz na busca por 

empresas interessadas em transferir a nova tecnologia. Essa etapa do modelo de gestão da 

transferência de tecnologia encontra-se ilustrada na Figura 06 abaixo:  
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A fase de comercialização, pode iniciar-se de duas formas. A primeira delas, em que a 

nova tecnologia já foi desenvolvida dentro de um convênio de P&D, e nesta hipótese a empresa 

conveniada deverá exercer o direito da 1ª recusa, podendo decidir entre licenciar ou não a 

tecnologia. Caso opte por esta última, caberá ao NIT/UEMG o trabalho de prospecção de 

potenciais empresas interessadas. 

A segunda hipótese, é aquela em que a tecnologia não foi desenvolvida mediante 

convênio. Neste caso pode: a) haver uma empresa interessada que já foi apresentada ao 

NIT/UEMG quando do preenchimento do “Comunicado de Invenção”, e neste cenário, passa-

se para a etapa seguinte de negociação; ou b) ainda não existe empresa interessada, devendo-se 

proceder o trabalho de prospecção. 

A prospecção de empresas potencialmente interessadas, deverá ser feita pelo setor de 

Transferência de Tecnologia do NIT/UEMG, e poderão ser utilizadas estratégias tais como: a) 

envio de e-mail marketing para empresas atuantes na área de mercado de aplicação da 

tecnologia; b) divulgação de flier nas páginas eletrônicas da UEMG e do NIT; c) divulgação 

nas mídias sociais (facebook, Instagram, e twitter); d) divulgação em veículos de imprensa. 

Estes esforços de divulgação deverão ser realizados de modo a respeitar as regras de 

confidencialidade das informações. 

Uma vez encontrada a empresa interessada, passa-se a terceira etapa do modelo de 

gestão da transferência de tecnologia, a negociação. Esta fase é composta pela adoção de um 

dos seguintes canais de transferência: a) licenciamento; b) acordos / convênios de P&D; e c) 

apoio a empresas spin off; culminando com a chegada da tecnologia ao mercado. 

5.3 DA NEGOCIAÇÃO DA TECNOLOGIA 

A terceira etapa do modelo de gestão do processo de transferência de tecnologia 

proposto neste trabalho, consiste na negociação, em que haverá a definição do mecanismo de 

transferência adotado, culminando com a chegada da tecnologia ao mercado. 

Neste modelo foram adotados os seguintes canais de transferência: a) licenciamento 

(com ou sem exclusividade); b) acordos / convênios de P&D; e c) apoio a empresas spin off; 

culminando com a chegada da tecnologia ao mercado. A etapa de negociação pode ser ilustrada 

na Figura 07 abaixo:  
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Primeiramente, encontrada a empresa interessada, após a etapa de comercialização, é 

importante realizar-se uma reunião entre o pesquisador inventor, a equipe de transferência de 

tecnologia do NIT/UEMG e a empresa, para a assinatura do termo de confidencialidade. 

Caso o canal de transferência a ser adotado seja o de licenciamento, existem duas 

possibilidades: a) licenciamento com exclusividade e b) sem exclusividade.  

Na primeira hipótese devem ser cessadas as comunicações com a empresa, e publicado 

editam público no diário oficial, os termos e as condições deste edital serão definidas em 

conjunto pela equipe de Transferência de Tecnologia e de Apoio Jurídico do NIT/UEMG, e as 

empresas deverão submeter suas propostas, vencendo a mais vantajosa para a universidade e o 

interesse público. Definida e empresa vencedora, será redigido o contrato de licenciamento com 

exclusividade, estabelecendo-se questões como marcos que permitirão a Universidade 

acompanhar a comercialização da tecnologia, os valores e a forma de pagamento dos royalties 

e a divisão destes. Uma vez redigido o contrato, deverá ser encaminhado para aprovação da 

Reitoria, e estando todas as partes de acordo, passa-se a assinatura do mesmo, com a 

implementação da tecnologia no mercado. 

Na segunda hipótese, de licenciamento sem exclusividade, a negociação pode ser feita 

diretamente com a empresa interessada, seguindo-se as mesmas etapas de redação do contrato, 

Figura 07: 3ª etapa – Negociação - Elaboração Própria 
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aprovação deste pela Reitoria da Universidade, assinatura, e fornecimento da tecnologia no 

mercado pela empresa licenciada. 

Outro canal de transferência presente neste modelo, são os convênios / acordos de 

Pesquisa & Desenvolvimento. Nesta hipótese podem ocorrem as seguintes situações: a) a 

empresa busca a UEMG com o intuito de firmar uma parceria no desenvolvimento de uma 

pesquisa de seu interesse; b) O pesquisador já procura o NIT/UEMG com uma empresa 

interessada em seu projeto; c) o professor procura o NIT/UEMG com o intuito de encontrar 

uma empresa interessada na formação de parceria para o desenvolvimento de sua pesquisa. 

Nas duas primeiras possibilidades a equipe de apoio jurídico deverá redigir contrato de 

convênio entre as partes envolvidas, e caso a pesquisa desenvolvida venha a culminar em uma 

tecnologia protegida, será feito o licenciamento, respeitados os direitos da empresa conveniada 

e os termos pré acordados no convênio, e assim disponibilizando a tecnologia no mercado. Na 

terceira hipótese, a equipe de Transferência de Tecnologia, deverá fazer o trabalho de 

prospecção de uma empresa interessada na formação de um convênio de P&D na área da 

pesquisa desenvolvida pelo professor. Sendo este trabalho bem sucedido, as partes serão 

encaminhadas ao setor de Apoio Jurídico para elaboração do contrato de convênio, seguindo as 

mesmas etapas anteriores, na hipótese de geração de tecnologia protegida. 

O terceiro canal da TT abordado neste modelo é o apoio ás Spin offs. Neste caso é 

importante lembrar que, muito embora o apoio ao empreendedorismo seja uma importante 

vertente para os NIT’s, a Spin off é uma empresa, e como tal deverá ser tratada, seguindo-se os 

mesmos procedimentos adotados anteriormente, ainda que seu sócio titular seja um professor 

titular da Universidade, pois suas ocupações acadêmica e empreendedora não devem ser 

confundidas. Sendo assim, se a empresa Spin off, formou contrato de P&D com a Universidade, 

terá os direitos de uma empresa conveniada quando do licenciamento da tecnologia gerada, 

caso não o tenha feito, poderá ser realizado o licenciamento sem exclusividade, ou caso opte 

pelo licenciamento com exclusividade, deverão ser seguidos os procedimentos de edital 

público, vencendo a proposta mais vantajosa a Universidade. 

Deste modo, tem-se abaixo, na figura 08, a versão final do modelo de gestão da 

transferência de tecnologia proposto para o Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade 

do Estado de Minas Gerais:  
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Figura 08:  Modelo de Gestão da Transferência de Tecnologia para o NIT/UEMG - Elaboração Própria 
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Assim, o modelo proposto visou abordar as etapas do processo de transferência de 

tecnologia, desde a submissão da demanda ao NIT/UEMG, até negociação da tecnologia 

protegida, com a definição do mecanismo de TT, e a colocação da tecnologia no mercado de 

consumo.  

O modelo de Gestão do processo de Transferência de Tecnologia apresentado tem o 

objetivo de auxiliar o Núcleo de Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia da 

Universidade do Estado de Minas Gerais a implementar o seu processo de TT, com eficiência 

e objetividade, respeitando suas dificuldades e limitações, para que as muitas tecnologias 

desenvolvidas no seio desta instituição possam ser disponibilizadas no mercado e beneficiar de 

fato a sociedade, contribuindo assim, para a concretização da função social da universidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O conhecimento e a tecnologia avançam em grau de importância como um dos mais 

eficazes instrumentos de promoção do desenvolvimento econômico no cenário mundial. Novos 

serviços, produtos, e processos produtivos aparecem com velocidade cada vez maior. Esse 

movimento inovador, quando adequadamente estimulado, contribui de forma rápida para 

processo de geração de riquezas e melhoria da qualidade de vida das populações. 

A cooperação entre universidades e empresas constitui importante mecanismo para o 

efetivo uso e benefício por parte da sociedade, da inovação científica e tecnológica que ocorre 

dentro das instituições de ensino e centros de pesquisa. 

Parte desta cooperação corresponde ao processo de transferência de tecnologia, 

entendido como o processo de transferência de descobertas científicas de uma organização para 

outra com a finalidade de desenvolvimento e comercialização (AUTM, 2013). Essa concepção 

pressupõe o benefício e o desenvolvimento econômico e social como resultados desse processo. 

No Brasil, visando impulsionar a inovação e a adequada proteção às invenções geradas 

no âmbito interno e externo dos Institutos de Ciência e Tecnologia (ICT`s) e a transferência de 

tecnologia ao setor produtivo, em prol do desenvolvimento tecnológico regional e nacional, foi 

editada a Lei Federal Nº 10.973/2004, de 02.12.2004, posteriormente alterada pela Lei nº 

13.243, de 11 de janeiro de 2016. 

Essa normatividade trouxe, dentre outras previsões, a obrigatoriedade e criação pelas 

ICT’S (Instituições Científicas e Tecnológicas), dos Núcleos de Inovação Tecnológica, setor 

este que será o responsável pelas proteção da propriedade intelectual da universidade, e sua 

transferência para o mercado, impulsionou o desenvolvimento do cenário de inovação e 

tecnologia no país. 

A presente pesquisa propôs-se a levantar as barreiras existentes ao processo de 

transferência de tecnologia entre os núcleos de inovação de universidades públicas e o setor 

produtivo de modo a propor um modelo de transferência de tecnologia para a Universidade do 

Estado de Minas Gerais. 

Para tanto levantou as seguintes indagações a) como se deu o processo de formação do 

NIT UEMG, considerando-se seu contexto histórico e antecedentes; b) como está caracterizado 

o NIT UEMG em termos de sua estrutura, formas de financiamento, gestão, políticas e ações, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.243-2016?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.243-2016?OpenDocument
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a quais setores atende e suas prioridades; c) quais os perfis dos dirigentes que coordenam o NIT 

UEMG, área de formação, experiência profissional e capacitação complementar; d) como se dá 

a implementação da Política de Inovação da UEMG, o papel do NIT UEMG neste processo, 

projetos desenvolvidos, e resultados obtidos; e) quais as barreiras existentes á transferência de 

tecnologia entre as ICT’s e o setor privado; f) como é gerenciado o processo de transferência 

de tecnologia (TT) pelo NIT da UEMG, comparativamente a outros NITs nacionais. 

Da análise dos dados coletados é possível concluir que a formação do NIT/UEMG, deu-

se de forma corajosa e vanguardista por parte dos profissionais que primeiro visionaram a 

importância e as contribuições que este setor traria para a Universidade, mas também enfrentou 

entraves e percalços, que resultaram em um  descompasso de suas normatividades com a 

legislação vigente, em especial da Política de Inovação da UEMG, vetor indispensável ao 

adequado desenvolvimento das atividades do setor, mas que, em razão de seu moroso e 

intrincado processo de aprovação, já em seu nascedouro, era norma defasada em face do novo 

Marco Legal de Ciência, Tecnologia & Inovação (Lei 13.243/16).  

Quanto a caracterização do NIT/UEMG, o setor possui sua estrutura basilar formada 

pelo Conselho Diretor, Coordenação Geral e Coordenadorias de Propriedade Intelectual, 

Transferência de Tecnologia e Apoio Jurídico, além de uma Secretaria Administrativa. Como 

forma de financiamento, possui além da dotação orçamentária, recursos obtidos através da 

aprovação de projeto em edital da FAPEMIG. Atende essencialmente a comunidade acadêmica 

docente e discente, e aos servidores técnicos e administrativos da Universidade do Estado de 

Minas Gerais. 

No que tange ás suas prioridades, o setor tem primordialmente voltado seus esforços 

para três vetores: 1) A reformulação da Política de Inovação da UEMG, do Regimento Interno 

e a padronização dos documentos e procedimentos adotados no processo de Transferência de 

Tecnologia; 2) A implementação dos escritórios / pontos focais nas Unidades da UEMG, para 

adequado atendimento da demanda interna; 3) Sensibilização e capacitação da comunidade 

acadêmica quanto aos conceitos de inovação, propriedade intelectual e transferência de 

tecnologia. 

Tais prioridades esbarram fatalmente na implementação da Política de Inovação da 

UEMG (Resolução nº 369/2017 do CONUN), tendo em vista o trabalho de reformulação da 

mesma que está sendo desenvolvido. Além disso, o NIT/UEMG tem realizado palestras e 

seminários que efetivam a iniciativa de capacitação e sensibilização da comunidade acadêmica, 



113 
 

bem como a institucionalização dos escritórios locais, nas Unidades da UEMG, 

consequentemente, aproxima, docentes e discentes, dos serviços prestados pelo Núcleo de 

Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia, e, tão logo, da Política de Inovação. 

No tocante ao quadro de pessoal do NIT/UEMG, da análise curricular realizada, 

conclui-se que que o setor possui seu quadro de pessoal completo, com profissionais 

adequadamente capacitados para o exercício das funções que lhes foram designadas. Contudo 

percebe-se um desequilíbrio, entre os membros da equipe, na carga horária destinada ao NIT, 

que varia de 10hrs semanais a 40hrs semanais, sendo que esta última compete apenas a um 

membro da equipe, a Coordenadoria de Apoio Jurídico, sendo ainda a única coordenação 

ocupada por um servidor não efetivo. Tal fato, compromete ainda que parcialmente, o 

desenvolvimento adequado das atividades do setor, pois para o sucesso de qualquer iniciativa, 

o tempo e a dedicação adequados são essenciais. 

Por fim, no que diz respeito ás barreiras de Transferência de Tecnologia, são diversas 

as classificações encontradas na literatura. No estudo de caso realizado no Núcleo de Inovação 

Tecnológica e Transferência de Tecnologia da UEMG, imperam barreiras de ordem estrutural, 

e barreiras de relacionamento. 

As barreiras de ordem estrutural abrangem: a) A falta de recursos humanos; b) O não 

cumprimento de prazos por parte da Reitoria, no pagamento das GRU’s; c) A falta de 

normatividades (Política de Inovação e Regimento Interno) adequados ás leis e decretos 

vigentes; e d) A falta de padronização dos documentos e procedimentos adotados no processo 

de transferência de tecnologia. 

As barreiras de relacionamento, englobam tanto o relacionamento do NIT/UEMG com 

a comunidade interna (acadêmica) quanto externa (setor privado/empresarial).  

Quanto a comunidade acadêmica, o relacionamento com o pesquisador / inventor é um 

importante dificultador, essencialmente nos seguintes aspectos: a) falta de comprometimento 

do pesquisador com a demanda apresentada ao NIT/UEMG, cumprimento de prazo e resposta 

aos contatos feitos pela equipe; b) desconhecimento do pesquisador quanto á Política de 

Inovação e a Propriedade Intelectual; c) Publicação / divulgação, por parte do pesquisador, dos 

resultados da pesquisa; d) relutância do pesquisador em relação a repartição dos royalts obtidos 

com a transferência da tecnologia; e) postura inadequada do pesquisador em relação à empresa, 

se sobrepondo a Universidade. 
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Quanto ao setor empresarial, insta salientar que no âmbito da transferência de tecnologia 

tal relacionamento ainda não ocorreu, no entanto o setor possui experiência com projetos 

desenvolvidos por meio de convênios e apoio a entidades. O relacionamento com setor privado, 

torna-se uma barreira, quando levados em consideração os seguintes fatores: a) o desvalor com 

que o setor produtivo/empresarial trata a inovação científica e tecnológica, buscando sempre o 

menor preço; b) a cultura do empresariado brasileiro prioriza a aquisição de tecnologias prontas 

em detrimento do investimento na pesquisa científica; c) a necessidade de padronização, com 

formas e procedimentos definidos, a serem seguidos por ambas as partes. 

Por fim conclui-se, que o NIT/UEMG tem se movimentado no sentido de superar estes 

entraves, priorizando no momento questões mais basilares, como a capacitação, 

conscientização e sensibilização da comunidade acadêmica quanto a cultura da propriedade 

intelectual e da inovação, a reformulação das normatividades vigentes, a criação de documentos 

padrão a serem utilizados no processo de TT, e a implementação dos escritórios locais nas 

Unidades da UEMG visando o adequado atendimento da demanda interna, para que possam, 

no futuro, serem galgados passos mais ambiciosos, como a criação de redes de inovação, com 

parcerias nacionais e internacionais, bem como no âmbito do empreendedorismo acadêmico, 

com a criação de spin-offs e incubadoras. 

Quanto ao estudo do processo de transferência de tecnologia adotado pelo NIT/UEMG 

comparativamente a outros NIT’s nacionais, considerando-se que setor ainda não viabilizou 

seus processos de TT, bem como não realizou sua primeira transferência de tecnologia, este 

estudo comparativo restou inviabilizado. 

No entanto, o estudo dos modelos de transferência de tecnologia adotados pela USP 

(Universidade de São Paulo), UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), UNICAMP 

(Universidade Estadual de Campinas) e UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), se fez 

relevante para o objetivo da presente pesquisa, qual seja, a proposição de um Modelo de Gestão 

da Transferência de Tecnologia para o NIT/UEMG. 

O modelo proposto foi dividido em três principais etapas, quais sejam: 1ª) Apresentação 

da demanda ao Núcleo de Inovação Tecnológica; 2ª) Comercialização; e 3ª) Negociação, sendo 

que todo o processo deve culminar com a chegada da tecnologia ao mercado. 

A primeira etapa, de “Apresentação da demanda”, descreve os procedimentos adotados, 

desde a forma como a tecnologia pode ser apresentada ao NIT/UEMG, através do 

preenchimento, pelo pesquisador/inventor, de um formulário eletrônico, chamado “comunicado 
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de invenção”, que ficaria disponível nas páginas eletrônicas da UEMG e do NIT, e poderia ser 

acessado com o login e senha institucionais. Esse “Comunicado de Invenção”, será composto 

de todas as informações acerca do pesquisador e da tecnologia, incluindo seus critérios de 

patenteabilidade, viabilidade econômica e social, além da pesquisa de anterioridade, que o 

pesquisador deverá realizar. A adoção desses procedimentos otimiza as atividades do setor, pois 

permite que seja despendido tempo da equipe em outras etapas do processo. 

Essa etapa perpassa ainda pela avaliação do “Comunicado de Invenção”, pela equipe de 

PI do NIT/UEMG, que caso seja favorável á proteção da tecnologia pela Universidade, 

encaminhará o pesquisador á Escritório Licitado, que se encarregará da redação do pedido de 

registro/patente. O NIT/UEMG permanece responsável pela realização do depósito e 

acompanhamento do pedido junto ao INPI, até o seu deslinde final. 

A segunda etapa, volta-se para o trabalho de comercialização da tecnologia, em que 

busca-se encontrar uma empresa interessada na transferência. Caso a tecnologia não tenha sido 

desenvolvida dentro de um acordo de P&D, ou apresentada ao NIT/UEMG já com uma empresa 

interessada, quando do preenchimento do “Comunicado de Invenção”, o setor deverá fazer um 

trabalho de prospecção, e o modelo proposto, sugere estratégias que podem ser adotadas neste 

trabalho, tais como: a) envio de e-mail marketing para empresas potencialmente interessadas; 

b) divulgação de “flier” nas páginas eletrônicas da UEMG e do NIT; c) divulgação nas mídis 

sociais como facebook, Instagram e twitter; d) Divulgação nos veículos de imprensa. 

Encontrada uma empresa interessada, passa-se a 3ª etapa, chamada “Negociação, em 

que haverá a definição do mecanismo de transferência a ser adotado, sendo que foram adotados 

para os fins deste modelo, os seguintes: a) licenciamento (com ou sem exclusividade); b) 

acordos/convênios de P&D; e c) apoio ao empreendedorismo e criação de empresas spin off. 

Cada mecanismo tem seus procedimentos a serem adotados, com o passo-a –passo 

ilustrado no modelo proposto. Importa destacar, contudo que independente do caminho 

escolhido, o objetivo norteador de todo o processo deverá ser a disponibilização da tecnologia 

no mercado. 

Assim, conclui-se que o modelo proposto visou abordar as etapas do processo de 

transferência de tecnologia, desde a submissão da demanda ao NIT/UEMG, até negociação da 

tecnologia protegida, com a definição do mecanismo de TT, e a colocação da tecnologia no 

mercado de consumo.  
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O modelo de Gestão do processo de Transferência de Tecnologia apresentado tem o 

objetivo de auxiliar o Núcleo de Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia da 

Universidade do Estado de Minas Gerais a implementar o seu processo de TT, com eficiência 

e objetividade, respeitando suas dificuldades e limitações, para que as muitas tecnologias 

desenvolvidas no seio desta instituição possam ser disponibilizadas no mercado e beneficiar de 

fato a sociedade, contribuindo assim, para a concretização da função social da universidade. 

Por fim, no que concerne a esta pesquisa, o contexto atual, a busca pela cura do COVID-

19, só faz reforçar a relevância deste estudo, que se propõe a analisar a transferência de 

tecnologia e suas barreiras. As atenções estão voltadas, como nunca, pra o conhecimento e a 

inovação produzidos na universidade. E para que este conhecimento chegue ao mercado, 

beneficiando a sociedade e gerando capital, a compreensão do processo de transferência de 

tecnologia, entre as universidades e o setor privado, será vital. 
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