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RESUMO 
 

 

DELLAQUA, Silmara Maria. POLÍTICAS PÚBLICAS E ESTRATÉGIAS PARA 
INTERAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. 
109 fls. Dissertação (Mestrado em Administração) – Programa de Pós-Graduação em 
Administração, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2021. 
Ao considerar que universidades e empresas representam um importante eixo de 
inovação para o desenvolvimento socioeconômico do País,  principalmente  quando 
se trata de criar conhecimento valioso, as políticas públicas  governamentais  têm 
cada vez mais estruturado e incentivado as interações universidade-empresa para a 
transferência de tecnologia. Aplicado ao cenário brasileiro, o objetivo deste estudo é 
identificar em meio às políticas públicas para a C,T&I, atividades, programas 
governamentais e ações potenciais em favor da transferência de tecnologia nas 
universidades federais no contexto universidade-empresa. A problemática parte da 
indagação de que, se por um lado o apoio governamental tem por finalidade  
estruturar e subsidiar financeiramente as universidades, e demais instituições 
científicas e tecnológicas, para a C,T&I por meio de pesquisa e desenvolvimento de 
inovação e tecnologia, de outro cabe à universidade empreender ações para que  
esse esforço público chegue ao setor produtivo, seja por  meio  do 
empreendedorismo acadêmico inovador ou por meio da cooperação universidade- 
empresa. Em ambos os casos, o objetivo desejado é a transferência  de  
conhecimento tecnológico e de tecnologia. Desse modo, esta pesquisa utiliza de 
revisão sistemática integrativa de literatura e de  pesquisa  documental  para 
responder à questão apresentada: como o apoio governamental favorece a 
transferência de tecnologia nas universidades federais? Primeiramente é realizada a 
revisão sistemática integrativa de literatura para demarcar os principais pontos 
conflitantes na interação governo-universidade-setor produtivo, apresentando as 
alternativas adotadas nos contextos europeu, americano, latino e brasileiro para as 
questões levantadas. No capítulo destinado à apresentação e análise de resultados 
são então apresentados os dados da pesquisa documental com destaque para duas 
universidades selecionadas para exploração sobre como empreendem ações para 
transferir tecnologia. As universidades federais que ilustram empiricamente esta 
pesquisa foram selecionadas dentre as mais atuantes, tanto em volume de depósitos 
quanto em valor financeiro movimentado a partir de suas ações de transferência de 
tecnologia. Acredita-se que assim possa ser identificado processos com maturidade 
para a discussão à luz do referencial teórico. Para a análise dos  resultados  se 
buscou através de análise de conteúdo estabelecer uma discussão entre os 
elementos da pesquisa. As conclusões deste trabalho sugerem que  o  governo  
dispõe de uma estrutura de apoio para os operadores do SNCTI, inclusive as 
universidades federais, que promove investimentos financeiros e não financeiros 
através de agências de fomento e diretamente por subsídio às atividades do ensino 
superior. A pesquisa revelou ações das universidades analisadas, vêm aproximando 
o setor produtivo-empresarial para realização de parcerias e compartilhamento de 
conhecimentos em cooperações e projetos tecnológicos. Por fim, sugere-se pela 
necessidade de pesquisas futuras para o fortalecimento deste importante eixo de 
inovação para o país. 
Palavras-chave: apoio governamental; universidade-empresa; transferência de 
tecnologia. 



ABSTRACT 
 

 
 

Public policies and strategies for university-company interaction and technology 
transfer 

 
When considering that universities and companies represent an important innovation 
axis for the country's socioeconomic development, especially when it comes to 
creating valuable knowledge, government public policies have increasingly structured 
and encouraged university-company interactions for the transfer of technology. Applied 
to the Brazilian scenario, the objective of this study is to identify public policies for C, T 
& I, activities, government programs and potential actions in favor of technology 
transfer in federal universities in the university-company context. The problematic part 
of the question is that, if, on the one hand, government support aims to structure and 
financially subsidize universities, and other scientific and technological institutions, for 
C, T & I through research and development of innovation and technology, on the other 
it is up to the university to undertake actions so that this public effort reaches the 
productive sector, either through innovative academic entrepreneurship or through 
university-business cooperation. In both cases, the desired objective is the transfer of 
technological knowledge and technology. Thus, this research uses an integrative 
systematic literature review and documentary research to answer the question: how 
does government support favor the transfer of technology in federal universities? First, 
a systematic integrative literature review is carried out to highlight the main conflicting 
points in the government- university-productive sector interaction, presenting the 
alternatives adopted in the European, American, Latin and Brazilian contexts for the 
issues raised. In the chapter dedicated to the presentation and analysis of results, data 
from documentary research are then presented, with emphasis on two universities 
selected for exploration on how they undertake actions to transfer technology. The 
federal universities that empirically illustrate this research were selected from among 
the most active, both in terms of volume of deposits and financial value moved from 
their technology transfer actions. It is believed that in this way processes with maturity 
for discussion can be identified in the light of the theoretical framework. For the 
analysis of the results, it was sought through content analysis to establish a discussion 
between the elements of the research. The conclusions of this work suggest that the 
government has a support structure for SNCTI operators, including federal universities, 
which promotes financial and non- financial investments through funding agencies and 
directly by subsidizing higher education activities. The research revealed the actions of 
the universities analyzed, bringing the productive- business sector closer to establish 
partnerships and share knowledge in cooperation in technological projects. Finally, it is 
suggested by the need for future research to strengthen this important innovation axis 
for the country. 

 
Keywords: government support; university-company; technology transfer 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Este capítulo aborda o tema de pesquisa, sua delimitação, a problemática e 

principal objeto de estudo, os objetivos geral e específicos, a justificativa teórica e 

prática, e delimitações para a realização desta pesquisa. É delineado ainda a 

estrutura do trabalho desenvolvido. 

 
 

1.1 Tema 
 
 

A colaboração entre governo-universidade-indústria para o desenvolvimento 

econômico tem tornado o conhecimento e os ativos intangíveis um fator 

determinante para o desenvolvimento das nações (ETZKOWITZ, 2013). Para 

Etzkowitz (2004). a universidade passou a agregar pesquisa e desenvolvimento 

científico para a inovação, incentivando assim, o meio acadêmico na produção de 

bens e/ou na prestação de serviços (patentes; assistência técnica; consultorias) 

oferecendo-os à sociedade como elementos complementares às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão e inovação (DINIZ; NEVES, 2017;  ETZKOWITZ,  

2004). Segundo Barreto (2019, p. 32) “[...] o conhecimento científico é então 

reconhecido como um vetor estratégico para a solução dos grandes problemas do 

mundo contemporâneo [...]”, para o desenvolvimento socioeconômico e seus 

desdobramentos. 

Neste contexto a instituição acadêmica concentra um papel proativo na 

melhoria da eficácia de seu ambiente de inovação regional, em colaboração com 

atores da indústria e do governo (ETZKOWITZ, 2013a). Estas ações 

socioeconômicas complementares ao ensino são então possibilitadas pelas 

universidades por uma das formas de atuação governamental: o fornecimento de 

recursos específicos para as atividades de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) 

para apoio às interações entre universidades e empresas e para a transferência de 

tecnologia (ETZKOWITZ, 2013b; SILVA; KOVALESKI; GAIA; SAMPAIO et al.,  

2015). 

Ações governamentais desempenham um papel importante para a pesquisa  

e desenvolvimento (P&D) de inovação e transferência de tecnologia 
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através do estabelecimento de condições estruturais favoráveis, que envolvem leis, 

regras, regulamentos e políticas governamentais de apoio à C,T&I (BUSENITZ; 

GOMEZ; SPENCER, 2000; URBANO; ALVAREZ, 2014) para as 

diversas possibilidades de interação universidade-empresa. O financiamento direto 

por subsídios financeiros às atividades de C,T&I nas universidades conectam a 

pesquisa universitária e a inovação industrial de  modo  linear,  como apresentado 

por (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 1997) no modelo da Hélice Tríplice: governo- 

universidade-indústria, e de modo bilateral ou multilateral  como  os modelos de 

Open Science, universidade empreendedora, rede de inovação etc. (SILVA; 

SEGATTO, 2017). 

O apoio governamental às universidades visa subsidiar uma atividade 

obrigatória do Estado para o desenvolvimento tecnológico e socioeconômico do País 

utilizando par este fim as atividades complementares do ensino através da estrutura 

e capilaridade já existente das universidades, diminuindo, portanto, as barreiras à 

entrada, expansão e crescimento de novos empresas (URBANO; ALVAREZ, 2014). 

Pinheiro, Lucas e Pinho (2015) destaca ser a compreensão das condições 

nacionais de apoio às atividades de transferência de tecnologia de suma 

importância, especialmente para a concepção de programas de governo (SILVA; 

SEGATTO, 2017) destaca também a crescente pressão para que as universidades 

assumam este relevante papel no processo nacional de inovação. 

 
1.2 Problemática 

 

Ao observar o cenário brasileiro de fomento à C,T&I, as ações 

socioeconômicas disponibilizadas pelo ente governamental encontram amparo em 

um conjunto de ações iniciadas nos anos 2000, com o lançamento do programa de 

Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) (TOLEDO, 2015b), 

que resultou em um conjunto de políticas públicas divididos e com a publicação da 

Lei de Inovação, Lei n.º 10.973, de 2004 (DAVIDOVICH, 2011; SALERNO; DAHER, 

2006) 

Para Cassiolato e Lastres (2005b), ao focalizarem conjuntos de  atores  e 

seus ambientes, as políticas públicas e o apoio à C,T&I possibilitam disseminar e 
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potencializar os resultados dos recursos governamentais. Assim, as linhas de 

financiamento os editais das agências de fomento e chamadas públicas para 

inovação, apresentam como requisito a parceria entre Universidade-Empresa (U- E), 

com uma seleção pública e com um processo formal de plano de trabalho e 

prestação de contas (CLOSS, 2012; WATANABE; SILVA; BUSARELLO; 

YAMAGUCHI, 2015) (CLOSS; FERREIRA, 2012; WATANABE; SILVA; 

BUSARELLO; YAMAGUCHI, 2015), constituindo, portanto, benefícios para 

universidades e empresas e são um atrativo para a cooperação e transferência de 

tecnologia. 

Em meio a este cenário a Lei de inovação foi projetada para promover 

incentivos à pesquisa e à inovação por meio da capacitação tecnológica visando o 

fortalecimento das áreas de pesquisa e de produção de conhecimento através da 

promoção de ambientes cooperativos para a produção científica, tecnológica e da 

inovação no País (RAUEN, 2016). 

Rossetto (2017, p. 55) destacou em seu trabalho a atuação da nova política 

de inovação com a atualização da Lei de Inovação pela Lei 13.243 de 11/01/2016, 

que em resumo consiste em aplicar recursos públicos,  diretamente  pelos governos 

e suas agências de fomento, ou através de empresas privadas, utilizando recursos 

públicos oriundos de incentivos ou renúncia fiscal, nas instituições de pesquisa 

privadas, ou nas instituições de pesquisa públicas oferecendo ao pesquisador 

público uma suplementação financeira, com privatização do resultado. 

Neste sentido, sendo o apoio governamental delimitado na assistência 

financeira destinada ao fomento das atividades de C,T&I  nas  Instituições  

Científicas e Tecnológica (ICT) e nas universidades, e, sendo as universidades 

federais um meio gerador de conhecimento e de tecnologias que agregam valor e 

aumentam a competitividade da atividade empresarial, questiona-se: 

 
 

Como o apoio governamental favorece a transferência de tecnologia em 
universidades federais? 

 
 

1.3 Objetivos 
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Nesta seção são delineados o objetivo geral e os objetivos específicos, 

descritos sequencialmente. 

 
1.3.1 Objetivo Geral 

 
Analisar como o apoio governamental favorece a transferência de 

tecnologia em universidades federais? 

 
1.3.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar os recursos governamentais financeiros e não-financeiros de apoio à 

C,T&I nas universidades federais; 

b) Analisar a institucionalização e implementação dos NITs nas universidades 

federais; 

c) Analisar a transferência de tecnologia nas universidades federais. 
 

1.4 Justificativas 
 

Apresenta as justificativas teórica e prática para a realização deste trabalho, 

com a respectiva aderência à linha de pesquisa do programa: tecnologia e 

desenvolvimento organizacional. 

 
 

1.4.1 Justificativa Teórica 

Visando compreender como a literatura recente tem abordado este assunto, 

foi realizado um levantamento bibliográfico dos artigos recentemente publicados 

através do índice de citações Social Sciences Citation Index (SSCI) da coleção 

central da Web of Science e na base Scopus, ambos acessados via Portal de 

Periódicos da CAPES. A escolha por estas bases foi motivada por sua abrangência 

multidisciplinar e por contemplar os principais periódicos científicos nacionais e 

internacionais. 

O levantamento bibliográfico teve como objetivo selecionar todos os artigos 

publicados de 2017 a 2020, admitidos nos idiomas inglês ou português, com as 

expressões “government support”, “university-industry”, “technology transfer”. 
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Após alguns testes de aderência das palavras-chave em relação ao conteúdo e 

contexto, foi formada uma string de pesquisa em inglês: TITLE-ABS- 

KEY("government support") AND (*university*-industry) OR (*university*-business) 

AND (technology transfer)). 

O idioma inglês foi definido pelo fato de as principais publicações da área 

tecnológica adotarem o idioma inglês e pelo fato dos trabalhos em português conter 

como segundo idioma o inglês no título, resumo e palavras-chave. 

A pesquisa retornou 27, registros pela base da Web of Science, e 18, 

registros pela base da Scopus, com apenas uma duplicata que foi descartada, 

totalizando 45, artigos. Foi então aplicado um filtro para selecionar  os  trabalhos 

com pelo menos uma das palavras-chave “university”, “government” e “technology 

transfer” no título, resultando numa seleção de 25 artigos. 

Após leitura do resumo de cada um dos artigos,  13,  deles  foram 

descartados por não tratar diretamente sobre o tema deste trabalho. Seu conteúdo 

versava principalmente sobre governança, alianças, incubadoras e empresas de 

base tecnológica apoiadas por universidades. 

Foram selecionados 12, artigos, aos quais obtivemos acesso à versão 

completa de apenas 9, deles para ilustrar a lacuna teórica. Abaixo são apresentados 

os trabalhos atuais mais citados selecionados. 

Aiello, Cardamone e Pupo (2019), investigaram os determinantes das  

ligações universidade-indústria em cinco países europeus (França, Alemanha, Itália, 

Espanha e Reino Unido), no período de 2007-2009, e concluiu em seu trabalho que 

esforços inovadores firmes, o status de exportação e o apoio governamental de P&D 

estão positivamente relacionados aos vínculos entre empresas e universidades em 

quase todos os países, que o capital humano e o tamanho das empresas embora 

não pareça pertencer a setores baseados na ciência, desempenham um papel 

significativo em na maioria dos países dois dos cinco países estudados. 

Sá e Pinho (2019), investigaram em seu trabalho sobre como o investimento 

público em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) pode contribuir para o 

desenvolvimento econômico. Os resultados apontam que na maioria  das relações 

há evidências de que o fomento ao empreendedorismo, particularmente por  meio  

de programas de apoio governamental, educação e treinamento e 
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regulamentações favoráveis de entrada, permitem que os países obtenham 

benefícios do investimento feito em P&D, que podem ser efetivamente explorados 

por novos firmas. 

Galán-Muros e Davey (2017), pesquisaram sobre o potencial de uma “hélice 

tripla” para o desenvolvimento econômico, particularmente a relação bilateral entre 

instituições de ensino superior (IES) e empresas, para ao final propor a criação de 

uma university-business cooperation (UBC) colaboração universidade-empresa 

conceitual integrada e abrangente para a IES intitulado de Ecossistema UBC. 

Baglieri, Baldi e Tucci (2018), realizaram um estudo longitudinal com 60, 

universidades dos Estados Unidos durante o período de 2002 a 2012, e 

identificaram quatro tipos de modelos de negócios de transferência de tecnologia 

que podem gerar vínculos econômicos e não  econômicos  a serem  ser avaliados 

em pesquisas futuras. 

Fuquen e Escobar (2018), abordaram o conceito de escritórios de 

transferência e o contexto de geração de conhecimento por meio de patentes na 

América Latina, e identificaram estratégias que têm sido sugeridas  na  literatura 

para a instalação e operação desse tipo de escritórios, com base no contexto latino-

americano. 

Hewitt-Dundas, Gkypali e Roper (2019), investigaram evidências significativas 

de aprendizagens que aumentam a probabilidade de que empresas que colaboram 

com as universidades sejam capazes de desenvolver inovações novas para o 

mercado e, em seguida, se beneficiem dessas inovações. 

Kesting, Gerstlberger e Baaken (2018) propuseram em seu trabalho que as 

universidades devem tratar empresas como clientes, fornecendo, assim, apoio 

externo à pesquisa para empresas e apoiando-se na abordagem de segmentação  

de mercado e na promoção de relações de intercâmbio benéficas entre academia e 

empresas possibilitando a integração de ambas as perspectivas e contribuindo para 

a solução dos desafios atuais. Nicholls-Nixon, Valliere e Hassannezhad (2018) 

propõe em seu trabalho uma tipologia de incubadoras de empresas de base 

universitária a partir das perspectivas das partes interessadas, objetivos, foco 

estratégico, processos de incubação, recursos e serviços fornecidos e os efeitos 

socioeconômicos resultantes. 
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Por fim, Olvera, Berbegal-Mirabent e Merigo (2018) realizaram uma 

bibliometria no período de 1980 a 2016, para identificar os periódicos mais 

relevantes, os artigos mais citados, os autores mais prolíficos, as instituições e os 

países líderes em colaborações universidade-empresas para pesquisa e 

transferência de tecnologia. 

Pelo exposto, verifica-se que o tema proposto permanece atual na literatura.  

A colaboração ou cooperação universidade-empresa para a transferência de 

tecnologia é um objetivo almejado em diversos grupos econômicos da América 

Latina, Europa, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, entre outros. Os estudos 

revelam ser o apoio governamental um impulsionador para as relações universidade-

empresa que ocorrem através do fomento ao empreendedorismo, e  por meio de 

programas de apoio governamental, educação e treinamento e regulamentações. 

Assim esta pesquisa visa contribuir para a continuidade e evolução da 

pesquisa científica da temática ligada à área de Tecnologia e Desenvolvimento 

Organizacional do Programa de Pós-Graduação em Administração (PPGA). 

 
1.4.2 Justificativa Prática 

 
A participação governamental por iniciativas no âmbito da política de C,T&I se 

dá na formação do arcabouço legal da propriedade intelectual, dos fundos setoriais e 

de linhas de fomento, formando o conjunto de medidas adotadas para criar um 

ambiente nacional propício à geração de inovação (CASSIOLATO; LASTRES, 

2005b). Soma-se à estas medidas, as iniciativas de criação de instâncias específicas 

para o apoio e fomento da ciência, tecnologia e inovação. 

Para Takahashi (2005), os instrumentos de apoio à  inovação,  

disponibilizados pelas universidades podem, portanto, estimular a competitividade  

no setor e a cooperação para P&D, sendo este processo uma das principais fontes 

de novos conhecimentos e tecnologias. Segundo Cysne (2005) ao aliar o ambiente 

universitário com o potencial de investimentos da empresa, a universidade cumpre 

seu papel social de geração de conhecimento e tecnologias, e a empresa agrega 

valor, obtém um diferencial e aumenta sua competitividade.  Para  Santana,  

Teixeira, Rapini e Esperidião (2019), as fontes de financiamento 
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para os investimentos em inovação podem ser públicas ou privadas, sendo, na 

maioria das vezes, um combinado de ambas. 

Assim, incentivar e favorecer o acesso a técnicas e conhecimentos, por um 

lado, e reduzir custo e risco inerentes ao processo de inovação, por outro, é a 

principal motivação da interação universidade-empresa e que vem sendo estimulada 

como objeto de política em vários países (RAPINI; OLIVEIRA; SILVA NETO, 2013). 

Neste sentido, o financiamento público pode então reunir: i) programas para 

incentivar as empresas a realizar pesquisa e desenvolvimento (P&D) através de 

empréstimos, recursos não reembolsáveis e incentivos fiscais; ii) recursos para o 

financiamento de P&D nas empresas através de programas de compras 

governamentais; e iii) suporte para o estabelecimento de infraestrutura  de  P&D 

para o desenvolvimento industrial (SANTANA et al., 2019, p. 5). 

Entretanto, segundo Santos, Rocha e Souza (2019) percebe-se a baixa 

aderência das empresas que estão inseridas em atividades inovativas aos 

programas de apoio do governo, e que adaptações na legislação para promoção da 

diversificação setorial, acesso às empresas de menor porte, bem como 

regulamentações para o aumento dos investimentos e parcerias com as ICT’s que 

ainda se demonstra incipiente, demonstram a fragilidade das relações no SNI 

brasileiro. 

Para Rapini, Oliveira e Neto (2014, p. 104) a disponibilidade de recurso 

público é importante e parece induzir as empresas a participarem de projetos 

cooperativos de maior complexidade e risco, valendo-se da composição de 

financiamento público para diluir custos e diminuir riscos. Assim os incentivos 

governamentais à cooperação universidade-empresa, focados no fomento a 

parcerias que envolvam maior risco, custo e complexidade e que, dificilmente seriam 

financiados com recursos das empresas poderia tornar os programas de estímulo à 

interação entre empresas e universidades mais eficazes (RAPINI; OLIVEIRA; NETO, 

2014). 

No cenário brasileiro o MCTIC tem entre suas principais estratégias a 

promoção da pesquisa científica básica e tecnológica, o estímulo à interação entre 

ICTs e empresas e o incentivo à comercialização da pesquisa pública (BRASIL, 

ENCTI 2016-2022). Para esta finalidade e em apoio à C,T&I nas 
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universidades os investimentos governamentais voltados para a educação superior 

são apresentados como dispêndios com bolsas de pós- graduação, stricto-sensu, 

bolsas concedidas para estudo no país e bolsas concedidas para estudo  no  

exterior, geridas respectivamente por Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), e demais investimentos em Ciência e Tecnologia (C&T), 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), e Atividades Científicas e Técnicas Correlatas 

(ACTC) representaram no ano de 2017, cerca de 51,6% do orçamento do MCTIC 

destinado ao Ministério da Educação (quadro 1). 
 

Quadro 1 - Distribuição percentual dos dispêndios do governo federal em C&T, por 

órgão. 

 
Fonte: Adaptado de Indicadores Nacionais de C,T&I, Brasil (2019a, p. 34). 

 
 

A figura acima ilustra a distribuição percentual dos dispêndios governamentais 

para a Educação. Este dispêndio em muito materializa o apoio concedido para 

bolsas de estudo para a formação, atração, fixação e capacitação de recursos 

humanos e para a promoção da pesquisa científica, básica e tecnológica.,  

entretanto, Rauen (2016) observa: 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ZOEqgjHsdtojiwarVlmovBkOn4A%3A1597348179260&q=stricto&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwifrLrW-ZjrAhWyHLkGHYNwCGgQkeECKAB6BAgOECg
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01ZOEqgjHsdtojiwarVlmovBkOn4A%3A1597348179260&q=stricto&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwifrLrW-ZjrAhWyHLkGHYNwCGgQkeECKAB6BAgOECg
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As principais formas de estímulo que a lei estabelece nesses artigos,  
visando à interação de instituições e de pesquisadores com empresas para a 
realização dessas atividades, são: recebimento de remuneração pela ICT, 
nos termos de contrato ou convênio, para o compartilhamento ou a 
permissão para uso de laboratórios ou instalações, conforme previsto no 
Artigo 4o; recebimento de retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou da 
instituição de apoio associada, pelo pesquisador envolvido na prestação de 
serviço prevista no Artigo 8o e recebimento de bolsa de estímulo à inovação, 
diretamente da instituição de apoio associada à ICT ou de agência de 
fomento, pelo pesquisador envolvido nas atividades previstas no acordo de 
parceria firmado com empresas, conforme especificado pelo Artigo 9º 
(RAUEN, 2016, p. 22). 

 

Os dispêndios governamentais para as universidades têm duas destinações 

especificadas, a primeira para a manutenção das dependências administrativas de 

P&D, e a segunda para a manutenção dos professores/pesquisadores públicos, o 

quadro 1, ilustra o quantitativo de bolsas concedidas nos últimos anos. 
 

Quadro 2 - Total de bolsas de pós-graduação concedidas pela Capes, no país e no exterior, 

2015-2019. 

 
Fonte: Adaptado de Indicadores Nacionais de C,T&I, Brasil (2019a). 

 
 

Em relação as políticas públicas direcionadas às universidades pela ação de 

dispêndios às atividades de pós-graduação, fica constatada a sua existência e 

relevância, ainda que o orçamento para bolsas concedidas tenha diminuído. O 

trabalho de Rauen (2016) apresenta uma possível causa: 

 
O objetivo da lei era que tais possibilidades funcionassem como formas 
efetivas de estímulo ao maior engajamento de ICTs e seus pesquisadores 
em atividades de inovação com empresas. No entanto, durante os anos de 
vigência da Lei de Inovação, estes incentivos – contrapartidas financeiras à 
ICT, retribuição pecuniária e pagamento de bolsas aos pesquisadores 
envolvidos em atividades de inovação – foram subutilizados e, de modo 
geral, as parcerias público-privadas para o desenvolvimento tecnológico 
permaneceram em patamares aquém dos desejados. 
De fato, a interação ICT-empresa no Brasil permanece tímida e toda a 
infraestrutura de pesquisa nacional é incapaz de prover, na interação com o 
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setor produtivo, os inputs necessários para a produção de novas tecnologias 
e serviços que dinamizem a economia nacional (RAUEN, 2016, p. 22). 

Macedo (2017) destaca que tradicionalmente, as políticas de inovação têm 

sido mais associadas a instrumentos de oferta (linhas de financiamento em 

condições favoráveis, subvenção econômica, incentivos fiscais à pesquisa e ao 

desenvolvimento, a fundos para infraestrutura de instituições científicas e 

tecnológicas, a incubadoras e parques tecnológicos. 

O quadro 2, apresenta o dispêndio nacional em C,T&I, para o setor 

empresarial, por setor institucional de atuação. São estimados com base nas 

informações levantadas pela SETEC/MCTIC das empresas beneficiárias da Lei do 

Bem. 
 

Quadro 3 - Dispêndio nacional em C,T&I, para o setor empresarial, por setor institucional 

Fonte: adaptado de Indicadores Nacionais de C,T&I, Brasil (2019a). 
 
 

Pode ser observado oscilações de orçamento destinado à ciência  e  

inovação, o que gera instabilidades nas cooperações universidade-empresa em 

relação a continuidade dos projetos com investimentos privados ainda em 

andamento (ARBIX, 2017). 

A interação U-E e transferência de tecnologia envolve muitas questões, 

entretanto para esta pesquisa é delimitada ao apoio governamental que subsidiam 

as ações das universidades federais que possam favorecer a transferência de 

tecnologia. 

Por uma abordagem prática, a realização desta pesquisa visa busca 

compreender como se dá o apoio do governo federal para as ações empreendidas 

pelas universidades federais para efetivar a transferência de tecnologia. 
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1.5 Delimitações da Pesquisa 
 
 

Em se tratando de Instituição Científica e Tecnológica (ICT) a universidade 

pública está sujeita às normas de direito público definido e regulado pelo Estado e  

ao regime orçamentário anual estabelecidos no Decreto-Lei  200  de 25/02/1967, 

que dispõe sobre a organização da Administração Pública. Por sua vez, as 

universidades federais e, segundo Diniz (2015, p. 10) esclarece,  demanda  

exceções ao modelo autárquico para equilibrar a centralização administrativa e as 

atividades complementares da universidade: pesquisa, extensão e inovação, 

especialmente no que se refere às atividades de cunho econômico relacionadas à 

transferência de tecnologia e reguladas pela Lei de Inovação. 

Assim, para dirimir dúvidas que conferiam insegurança jurídica à aplicação 

da Lei de Inovação e demais regramentos jurídicos a Lei de inovação foi atualizada 

pela Lei 13.243/2016, e no que concerne à atuação das universidades federais, a 

obrigatoriedade de criação de um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) dada pela 

redação original da Lei de Inovação, passou a permitir que o NIT adquira 

personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos, para a gestão dos ativos de 

propriedade intelectual da universidade, podendo assumir a configuração de 

fundação de apoio (DINIZ; NEVES, 2017; RAUEN, 2016). 

A conformação autárquica da universidade federal faz com que a 

especialização de suas atividades tenha que se submeter a leis administrativas 

gerais, as quais, sem as devidas adaptações, mostram-se incapazes de viabilizar  

de maneira integral as tarefas atribuídas às instituições federais de ensino superior, 

assim ilustra Diniz: 

 
Assim, as adaptações às normas administrativas gerais, tais como a Lei de 
Licitações, o Regime Jurídico Único e o regime orçamentário e financeiro da 
administração pública, por exemplo, são substituídas por meio da atribuição 
de tarefas a entes auxiliares externos capazes de mitigar tais restrições 
gerais, restrições estas que, ao mesmo tempo, permanecem oponíveis à 
própria universidade federal (DINIZ; NEVES, 2017, p. 18) 

 

Portanto, sendo a universidade federal uma autarquia federal, ente da 

administração indireta do Estado, e, tendo obrigações ditadas pelas políticas 

nacionais de inovação, cabe ao NIT das universidades federais gerir recursos 
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públicos operando como um setor interno da universidade para as funções 

complementares ao ensino, por um lado, e de outro atuar na aproximação entre 

governo-universidade-empresários relativas à  inovação,  negociando, 

prospectando e explorando economicamente, por meio de empreendedorismo 

inovador e cooperação tecnológica os  ativos  públicos universitários,  como privada 

e dotada de autonomia, ainda que sem fins lucrativos. 

Motivado pela peculiar estrutura universitária-administrativa em que estão 

inseridos os NITs de universidades federais, esta pesquisa se  insere  neste  

contexto para conhecer como o apoio governamental favorece a transferência de 

tecnologia. 

Para este fim, recorre à duas universidades federais mais atuantes: 

Universidade de Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Federal do  

Paraná (UFPR), segundo ranking de depositantes do segundo ranking do  INPI 

(INPI, 2019) para compreender como se dá a atuação destas instituições para a 

transferência de tecnologia e como são recepcionados os recursos financeiros do 

governo federal em apoio à C,T&I e à P&D promovidos pela  universidade.  Na 

seção destinada a analisar a institucionalização e implementação dos NITs, é 

acrescentado três universidades federais com maior rendimento,  no  ano-base 

2018, percebido na transferência de totalizando as 5 universidades federais com 

maior rendimento em transferência de tecnologia no ano de 2018, no brasil. 

Deste modo esta pesquisa, dentro da estrutura de investigação do apoio 

governamental, se delimita à abrangência federal das políticas e demais ações de 

C,T&I, bem como aos instrumentos de P&D como os programas de subsídios 

financeiros às universidades, de disponibilização de bolsa ao pesquisador e de 

auxílio financeiro à pesquisa e à infraestrutura nas universidades  se  delimita  

quanto aos procedimentos de coleta e análise de dados da revisão Sistemática 

integrativa de literatura e pesquisa documental, que por sua vez se delimita aos 

documentos oficiais de acesso livre, disponibilizados nos sites dos órgãos públicos 

consultados. 

Por fim, quanto aos procedimentos da revisão integrativa, se delimita às 

publicações disponíveis digitalmente com textos completos e conforme o 

estabelecido em protocolo de coleta de dados constante dos procedimentos 

metodológicos. 



25 
 

 

1.6 Estrutura da Dissertação 
 
 

A dissertação está estruturada em 5, capítulos. 
 

Na Introdução são apresentados o tema da  pesquisa,  problemática, 

problema de pesquisa, objetivos geral e específicos, justificativas teórica e prática, 

delimitações da pesquisa e a estrutura aqui descrita. 

O Capítulo 2, apresenta a fundamentação teórica da pesquisa a partir da 

revisão de integrativa de literatura englobando as categorias de contexto deste 

trabalho: sistema nacional de inovação e apoio governamental de  incentivo  à  

C,T&I; estrutura das universidades federais para transferir tecnologia, e  

transferência de tecnologia nas universidades. 

No Capítulo 3, apresenta-se o os delineamentos metodológicos da pesquisa, 

os procedimentos de coleta de dados, e os procedimentos de análise de dados. 

O Capítulo 4, é destinado à apresentação e análise dos resultados. Descreve 

sobre o apoio governamental de incentivo à C,T&I nas universidades, sobre  o 

núcleo de inovação tecnológica nas universidades federais e sobre as ações de 

transferência de tecnologia nas universidades dos casos selecionados. 

Por fim o capítulo 5, traz as conclusões e limitações dos estudos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
 
 
 

2.1 Sistema Nacional de Inovação e Apoio Governamental de Incentivo à 
C,T&I 

 
 

Um sistema econômico baseado em conhecimento,  formado  por  um 

conjunto de instituições, atores e mecanismos que interagem ente si para criação, 

evolução e difusão de inovações tecnológicas com finalidades de crescimento 

econômico e de bem-estar é definido por Freeman (1995) como um Sistema 

Nacional de Inovação (SNI). Para Lundvall, um SNI assim formado deve ainda ser 

centrado em inovação para o desempenho econômico enfatizando o conhecimento 

como recurso mais importante, e o aprendizado como o processo mais importante 

(LUNDVALL, 2007). Assim, estruturas organizacionais  e institucionais  de suporte  

às mudanças tecnológicas, envolve fatores econômicos, sociais, políticos, 

organizacionais e institucionais para a finalidade de impulsionar o progresso 

tecnológico. (FREEMAN, 1995; LUNDVALL, 2007). 

A partir do conceito de SNI, Kastelle, Pots e Dogson (2009) destacam que 

economias modernas passaram então a apresentar em suas bases o aprendizado e 

o conhecimento traduzidas em inovações influenciadas pelas diferentes estruturas 

materiais e institucionais, num acúmulo dinâmico de conhecimentos, para formação 

de um arranjo institucional de atores do sistema empresarial, industrial, educacional 

e governamental, planejado para impulsionar o progresso tecnológico, por meio da 

facilitação do fluxo de informações para geração, implementação e difusão de 

inovações tecnológicas (FREEMAN, 1995;  KASTELLE;  POTTS;  DODGSON, 

2009). 

Neste sistema e em uma economia emergente como o Brasil, são  as 

políticas públicas para a C,T&I estruturas necessárias e organizadas para fomentar  

a transferência de conhecimento acadêmico e o processo de incubação por meio   

de programas de governo visando organizar o ambiente para o desenvolvimento 

socioeconômico, tido como fruto e produto da interação desses diversos atores 

(DALMARCO; HULSINK; BLOIS, 2018). Neste contexto de SNI se 
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destaca como principais objetivos: i) a realização de pesquisa e desenvolvimento; 

ii) a construção de competências internas por meio de qualificação e treinamento; 

iii) o suporte às interações necessárias para o processo inovativo e iv) a criação, ou 

mudança, de instituições eliminando obstáculos e dando suporte à inovação, à 

incubação e ao financiamento de atividades de inovação, dentre outros (EDQUIST; 

JOHNSON, 1996). 

Participam da formação do SNI atores econômicos, sociais, políticos, 

organizacionais e institucionais que detenham relevância na difusão e uso das 

inovações tecnológicas (EDQUIST; JOHNSON, 1996). 

No Brasil o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação 

(MCTIC) considerando suas competências legais, exerce a função de Coordenador 

do SNCTI, e detém o domínio de diversos recursos essenciais atuando na 

governança do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FNDCT). Exerce ainda a competência legal de formulação das Políticas Nacionais 

para o setor (BRASIL, ENCTI 2016-2022). 

O MCTI tem ainda sob sua alçada duas principais agências de fomento: a 

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que, conjuntamente com outros 

diversos Institutos de Pesquisa operacionalizam e executam  as  ações  voltadas 

para o incentivo à C,T&I. 

Tempestivamente, para o alcance do desenvolvimento tecnológico e de 

inovação estratégias nacionais de incentivo à C,T&I são estabelecidas 

quadrienalmente como instrumento de médio prazo para a implementação de 

políticas públicas, programas de governo e ações de estímulo à C,T&I e P&D 

(BRASIL, ENCTI 2016-2022). 

Para Farah (2011) as políticas públicas constituem em si ações 

empreendidas pelo Estado para efetivar as prescrições constitucionais sobre as 

necessidades da sociedade em termos de distribuição e redistribuição  das  

riquezas, dos bens e serviços sociais no âmbito federal, estadual e municipal. São 

políticas de economia, educação saúde, meio ambiente, ciência e tecnologia. Em 

relação à C,T&I, cumpre apresentar a recente institucionalização da gestão do 

conhecimento científico no Brasil, vez que após diversas ações descontínuas, foi 

somente na década de 1950, com a criação do Conselho Nacional de 
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES),  que a política  científica  

no Brasil foi institucionalizada (MOREL, 1979). 

De início partimos do ponto de que a institucionalização da gestão do 

conhecimento científico é recente no Brasil, pois somente após diversas ações 

descontínuas, a política científica no Brasil foi institucionalizada na  década  de  

1950, com a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES) (MOREL, 1979). 

Na década de 1960 e 1970, com o predomínio estatal sobre a economia, a 

prioridade era voltada para a formação de recursos humanos qualificados (nível 

técnico e superior) e expansão de bases de pesquisa pelo País, este posicionamento 

forçou a criação de órgãos estatais para gestão dos recursos nacionais tais como a 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (FNDCT), o Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

(INPI), o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(INMETRO), o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CPqD), o Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE), o Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais 

(INPA), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e o Serviço de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) (PACHECO; CORDER, 2009). 

Segundo Shevchenko, Razvadovskaya, Marchenko e Khanina (2017), a 

formação de grupos e classes são importantes para definir os padrões de 

investimento por parte do governo para o desenvolvimento do SNI pode determinar  

o endividamento do setor industrial de pequenas e médias empresas, quando 

baseado em um modelo de desenvolvimento econômico focado na exportação de 

novas tecnologias, ou favorecer que a maior parte o investimento público fique 

concentrada no país, quando orientada para as atividades relacionadas ao 

desenvolvimento do potencial de inovação nacional, conforme caracteriza a 

experiência mundial acumulada em construção de economias inovadoras 

(SHEVCHENKO; RAZVADOVSKAYA; MARCHENKO; KHANINA, 2017). 
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No contexto brasileiro, a política industrial e tecnológica como conhecemos  

foi proposta anos 2000, e representou um avanço em nível institucional e  em 

relação às políticas de incentivo à inovação. Segundo Davidovich (2011), naquele 

momento eventos como a II Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação, ocorrida em 2001, juntamente com esforços continuados de fundos 

setoriais influenciaram medidas de apoio à tecnologia e inovação, culminando no 

lançamento do programa de Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior 

(PITCE), de um conjunto de 11, programas de política divididos em 57, medidas, e 

da publicação da Lei de Inovação, Lei n.º 10.973, de 2004 (TOLEDO, 2015a). 

 
2.1.1 Lei de Inovação e Demais Normativos 

 
A Lei de Inovação, então projetada para promover incentivos à pesquisa e 

inovação através da capacitação tecnológica, deu início ao fortalecimento de áreas 

de pesquisa e de produção de conhecimento e incentivou a  promoção  de 

ambientes cooperativos para a produção científica, tecnológica e da inovação no 

País (RAUEN, 2016). 

Conjuntamente à Lei de Inovação, outros normativos legais complementares 

foram publicados e/ou alterados como parte integrante do pacote de incentivos ao 

desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do País tendo  como 

finalidade a implementação dos dispositivos da Lei de inovação. Esta foi uma 

relevante iniciativa no âmbito da política de C,T&I brasileira, juntamente com o 

arcabouço legal da propriedade intelectual, em vigor no Brasil desde 1996, e dos 

fundos setoriais e linhas de fomento que formam o conjunto de medidas adotadas 

pelo governo para criar um ambiente nacional propício à geração de inovação 

(CASSIOLATO; LASTRES, 2005a). 

Durante o desempenho da lei de inovação nos anos seguintes, algumas 

limitações enrijecimentos começaram a ser identificado, como as dissociação entre 

as linhas de pesquisa cientificas das ICTs e universidades  para com os interesses 

do setor produtivo, assim como dificuldades  sobre práticas e modos  de operação 

da gestão da inovação em parceria com instituições privada, insegurança  jurídica 

por conta de sobreposição de regramentos e que muitas vezes são conflitantes 

dentre outros (FARAH, 2000; STAL; FUJINO, 2005) e em 
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muito levam ao engessamento  jurídico os NITs criados sem personalidade jurídica  

e sem autonomia ou com autonomia limitada (SANTOS; FERREIRA, 2016). 

Segundo Rauen (2016) as principais dificuldades observadas  na promoção 

da interação ICT-empresa advêm da ausência, na própria de Lei de Inovação de 

definições claras sobre as práticas e sobre o modo de operação da gestão da 

inovação por ICTs em parcerias com instituições privadas. Tal insegurança 

relacionada às formas de procedimento na gestão da inovação leva, muitas vezes,   

o agente público a optar por não se envolver em atividades de parceria (RAUEN, 

2016). 

A Lei 13.243/2016, propôs a alteração de todo um sistema de leis relativas à 

inovação e por este motivo recebeu a designação de Novo Marco Legal  da  

Inovação no Brasil. As alterações propostas pelo Novo Marco Legal da Inovação no 

Brasil promoveram importantes avanços no sentido de  dirimir  determinadas  

dúvidas que conferiam certos aspectos de insegurança jurídica à aplicação  da Lei 

de Inovação e demais regramentos jurídicos sobre o tema (RAUEN, 2016). 

A Lei de Inovação reformulada permite ainda que ICTs possam ser incluídas 

instituições de personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos e que 

NITs possam ter personalidade jurídica própria (RAUEN, 2016). A redação da 

atualização passa a dispor sobre novos atores entre aqueles aos quais são 

destinados os estímulos previstos no texto original, permitindo assim, maior 

flexibilidade e fortalecimento à atuação deles na gestão das atividades de C,T&I 

(RAUEN, 2016). 

Por fim, o decreto regulamentador (D. n.º 9.283/2018) da Nova Lei de 

Inovação, publicado no início de 2018, teve como principais regulamentações as 

disposições sobre projetos de cooperação, participação de ICT em sociedade 

privada, atribuição de personalidade jurídica própria para a ICT, internacionalização 

de ICT, e dispondo também sobre as subvenções econômicas direcionadas à 

inovação nas empresas, regulamentação de instrumentos jurídicos, prestação de 

contas simplificada, importação e desembaraço aduaneiro, e limites  de dispensa  

em licitações para contratação e aquisição de produtos, bens e serviços (ALMEIDA; 

OLIVEIRA JUNIOR, 2020). 
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Em complementação ao sistema normativo-legal brasileiro outra importante 

lei, destinada ao setor produtivo foi publicada, a Lei do Bem (L. lei 11.196, de 21 de 

novembro de 2006) introduziu no SNI incentivos fiscais que buscam induzir 

investimentos empresariais em pesquisa e desenvolvimento, com vistas a estimular 

e potencializar a inovação no setor produtivo, mediante instrumentos diversos, tais 

como: deduções, amortizações, depreciações ou crédito fiscal (BRASIL, 2005). 

A Lei do Bem atua no estabelecimento de instrumentos de apoio por meio de 

renúncia fiscal de receitas que seriam devidas pelo beneficiário. Estes incentivos 

visam estimular o esforço das indústrias e empresas para desenvolver atividades 

próprias de P&D apoiando a inovação nas empresas de três formas: 

(1) infraestrutura de C&T; (2) apoio direto na forma de empréstimos em condições 

mais favoráveis ou subvenções; (3) apoio indireto, na forma de incentivos fiscais 

(ZITTEI; LUGOBONI; DE LIMA RODRIGUES; CHIARELLO, 2016). 

Os incentivos fiscais da Lei do Bem são um dos principais instrumentos cuja 

finalidade principal é incentivar o comportamento inovador nas empresas para que 

se tornem cada vez mais competitivas sendo possível reduzir a carga tributária 

incidente sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, quando 

destinados às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, entre outros 

(PORTO; MEMÓRIA, 2019). Sua atuação se dá diretamente ao setor produtivo 

estabelecendo uma relação de apoio governo-indústria. Outros normativos legais 

foram alterados para convergir com a lei de inovação e lei do bem, são eles: 

1. Lei nº 6.815, de 1980: Estatuto do estrangeiro (alterado para permitir a 
concessão de vistos temporários para estrangeiros na condição de beneficiário 
de bolsa vinculada a projeto de pesquisa). 

 
2. Lei nº 8.032, 1990: Trata da isenção ou redução de impostos de 

importação. 
 

3. Lei nº 8.010, de 1990: Trata de importações de bens destinados à 
pesquisa científica e tecnológica. 

 
4. Lei nº 8.666, de 1993: Lei de licitações (alterada para permitir a 

dispensa de licitação para aquisição ou contratação de produtos para P&D). 
 

5. Lei nº 8.745, de 1993: Contratação por tempo determinado para 
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atender necessidade temporária de excepcional interesse público (alterada 
para permitir admissão de pesquisadores e técnicos para projetos com prazo 
certo em instituição de pesquisa). 

 
6. Lei nº 8.958, de 1994: Lei das Fundações de Apoio, trata das relações 

entre as instituições federais de ensino superior e de pesquisa científica e 
tecnológica e as fundações de apoio (alterada para permitir que Núcleos de 
Inovação Tecnológica – NITs das instituições públicas funcionem como 
fundações). 

 
7. Lei 12.462, de 2011: aplica o regime diferenciado de contratações 

públicas às ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à 
inovação. 

 
8. Lei nº 12.772/2012: Lei de Plano de Carreiras e Cargos do Magistério 

Federal, trouxe alterações para professor em regime de dedicação exclusiva 
para possibilitar o recebimento de bolsa e ocupação de dirigente máximo em 
Fundação e apoio, com remuneração própria. 

 
 

Com o SNI estruturado no contexto normativo-legal, as ações  de 

estruturação passam a tomar forma de articulação, cooperação e de aprendizado 

interativo entre agentes que são reconhecidamente fundamentais na geração, 

aquisição e difusão de conhecimentos, focalizando conjuntos de atores e seus 

ambientes para potencializar, disseminar e fazer com que resultados destas ações 

sejam eficazes (CASSIOLATO; LASTRES, 2005a). 

Neste sentido destaca Macedo (2017) que tradicionalmente, as políticas de 

inovação têm sido mais associadas a instrumentos de oferta como linhas de 

financiamento em condições mais favoráveis, incentivos fiscais à pesquisa e ao 

desenvolvimento, fundos para infraestrutura de instituições científicas  e 

tecnológicas, a incubadoras e parques tecnológicos. Há ainda outras formas de 

apoio governamental para a C,T&I, trata-se da subvenção e assistência 

governamental, conforme destaca Gonçalves, Nascimento e Wilbert (2016):  são 

uma forma indireta de atuação do Estado, onde este realiza ações de modo a 

incentivar a iniciativa privada a realizar investimentos, os quais, por sua vez 

deveriam retornar à sociedade por meio da geração de empregos, renda e tributos. 

Este instituto é tratado no tópico a seguir. 
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2.1.2 Subvenção Governamental e Subsídios Financeiros 
 

Diversos são os instrumentos e meios delineados pelo governo federal para 

que atores públicos setoriais atinjam determinadas metas e planos de 

desenvolvimento, de modo a estimular o processo de inovação nas instituições 

públicas de pesquisa a Lei de Inovação apresenta mecanismos de subvenção 

governamental para destinação de recursos aos atores setoriais para o 

desenvolvimento tecnológico.  A finalidade do processo de subvenção é, por meio  

de ações, programas, incentivos e demais instrumentos do governo estimular a 

iniciativa privada a realizar investimentos, os quais por sua vez, devem retornar à 

sociedade por meio da geração de empregos, renda e tributos (GONÇALVES; 

NASCIMENTO; WILBERT, 2016). 

No cenário brasileiro, as subvenções governamentais para C,T&I  contam 

com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(FNDCT) e são operacionalizadas por agências de fomento, em sua maioria são 

operacionalizadas pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), uma empresa 

pública brasileira de fomento à ciência, tecnologia e inovação em empresas, 

universidades, institutos tecnológicos e outras instituições públicas ou privadas. As 

subvenções governamentais, conforme (CPC, 2011/3) constitui registro contábil 

definido como: 

 
Uma assistência governamental geralmente na forma de contribuição de 
natureza pecuniária, mas não só restrita a ela, concedida a uma entidade 
normalmente em troca do cumprimento passado ou futuro de certas 
condições relacionadas às atividades operacionais da entidade. Não são 
subvenções governamentais aquelas que não podem ser razoavelmente 
quantificadas em dinheiro e as transações com o governo que não podem 
ser distinguidas das transações comerciais normais da entidade (CPC, 
2011/3). 

 
A subvenção governamental pode ou não envolver prestação financeira, 

sendo chamada de subvenção econômica quando envolver contribuição de  

natureza pecuniária. A Subvenção econômica consiste em instrumento de apoio à 

inovação empresarial que possibilita o direcionamento de recursos governamentais 

diretos e não- reembolsáveis para as instituições e organizações que desenvolvem 

atividades de P&D, sendo algumas vezes é recebida como um pacote de ajuda 

financeira ou fiscal e sujeita ao cumprimento de certas  condições  pré- 

estabelecidas. Segundo o Plano de Ações do (BRASIL, 2018c) a 
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regulamentação do Marco Legal, sancionada em fevereiro de 2018, confere 

transparência e segurança jurídica para se fazer importações, convênios ou 

subvenção para uma empresa e clareza para aquilo que se está querendo  

beneficiar. 

A subvenção é um recurso de incentivo operado por meio de lançamento de 

editais competitivos de Chamadas Públicas de Subvenção Econômica à Inovação, 

cuja base legal está na Lei da Inovação. Nesta modalidade o investimento público 

em empresas privadas é permitido o que acaba por estimular as empresas na 

contratação de pesquisadores para seus quadros ou para que pesquisadores 

constituam empresa para desenvolver atividades relativas à inovação (ARBIX,  

2017). 

Subsídio por sua vez é uma modalidade de subvenção que consiste no 

direcionamento, por parte do governo, de recursos financeiros às instituições  

públicas diretos e não-reembolsáveis para determinadas atividades de interesse de 

desenvolvimento (CORDER; SALLES FILHO, 2006). 

Outros instrumentos de apoio governamental à C,T&I, são descritos na 

Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2022: 

a) Incentivos às atividades de inovação na empresa (Lei do Bem e Lei de 

Inovação); 

b) Simplificação de procedimentos (incentivos fiscais automáticos, 

procedimentos simplificados para novos programas Finep); 

c) Desenvolvimento de instrumentos diferenciados para cada tipo de 

público (empresas nascentes de base tecnológica; pequenas, médias e grandes 

empresas); 
d) Fortalecimento do sistema de propriedade intelectual (INPI); 

e) Fortalecimento do sistema brasileiro de metrologia, normalização e 

avaliação de conformidade, capitaneado pelo Inmetro; 
f) Apoio ao desenvolvimento de instituições públicas de pesquisa; 

g) Eliminação de entraves legais à aproximação entre instituições públicas 

de ciência e tecnologia (ICTs – universidades, institutos tecnológicos etc.), através 

da lei de inovação; 

h) Formação de recursos humanos, através do aumento dos cursos de 

engenharia e das bolsas direcionadas a áreas tecnológicas; 
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i) Desenvolvimento de programas estratégicos nacionais pelo MCTIC. 
 

Outras fontes de financiamento destinados ao fortalecimento do SNCTI são  

os recursos de fundos como o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (FNDCT); Fundo Tecnológico (Funtec); Fundo Amazônia; Fundo para   

o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Funttel), e recursos de 

fontes como Senai e Sebrae, dentre outros criados para angariar recursos para que 

o Estado promova e incentive o desenvolvimento científico, a pesquisa e a 

capacitação tecnológicas (BRASIL, 2018a; CALIENDO; MUNIZ, 2015). 

O Apoio governamental por subsídios recursos efetivados pelo governo 

federal como uma política de estímulo à C,T&I e P&D para as instituições de ensino 

superior com cursos de pós-graduação stricto sensu  reconhecidos  pela 

Capes/MEC para a formação de recursos humanos (BRASIL, ENCTI 2016 -2022). 

Os recursos financeiros na forma de subsídios consistem na concessão de auxílios 

financeiros direto aos pesquisadores (professores e alunos), por meio de bolsas de 

pós-graduação strictu sensu, para estudo no país ou no exterior, geridas pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 

mensurados por média aritmética do valor da mensalidade no período de 

12 meses (BRASIL, ENCTI 2016-2022). Para Corder e Pacheco (2010) as 

universidades federais e estaduais são um relevante braço público do sistema 

nacional de inovação, uma vez que metade do gasto público contabilizado é 

realizado por estas unidades. 

O dispêndio orçamentário concedido para bolsas de estudo tem como 

finalidades a formação e capacitação de recursos humanos, formação atração e 

fixação de recursos humanos, promoção da pesquisa científica, básica e  

tecnológica, entretanto Rauen (2016) observa: 

 
As principais formas de estímulo que a lei estabelece nesses artigos,  
visando à interação de instituições e de pesquisadores com empresas para a 
realização dessas atividades, são: recebimento de remuneração pela ICT, 
nos termos de contrato ou convênio, para o compartilhamento ou a 
permissão para uso de laboratórios ou instalações, conforme previsto no 
Artigo 4o; recebimento de retribuição pecuniária, diretamente da ICT ou da 
instituição de apoio associada, pelo pesquisador envolvido na prestação de 
serviço prevista no Artigo 8o e recebimento de bolsa de estímulo à inovação, 
diretamente da instituição de apoio associada à ICT ou de agência de 
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fomento, pelo pesquisador envolvido nas atividades previstas no acordo de 
parceria firmado com empresas, conforme especificado pelo Artigo 9º 
(RAUEN, 2016, p. 22) 

 

Outro importante subsídio destinado às universidades consiste no auxílio 

financeiro à pesquisa e à infraestrutura nas universidades por meio de dispêndio do 

governo federal para suporte financeiro às atividades de C,T&I. Esse subsídio tem 

como finalidade apoiar projetos de pesquisa, publicação de periódicos, participação 

de pesquisadores em eventos, a realização de congressos, o desenvolvimento de 

projetos de manutenção e a atualização e modernização da infraestrutura de 

pesquisa e prestação de serviços tecnológicos pelas ICTs para o desenvolvimento 

científico e tecnológico, ou seja, apoiar a manutenção das dependências 

administrativas de P&D e das atividades correlatas ao fortalecimento da P&D nas 

universidades (BUAINAIN; LIMA JUNIOR; CORDER, 2017). 

 
 

2.2 Estrutura das universidades federais para transferir tecnologia 
 
 

Diversos arranjos institucionais são admitidos para os operadores de CT&I 

sendo o de maior relevância os programas de pós-graduação instalados em 

universidades públicas. É nelas que a maior parte da produção científica nacional 

ocorre cabendo aos docentes dessas universidades a primazia dessa atividade 

(SANTOS; MENDES, 2018). 

As universidades, especialmente aquelas inclinadas às atividades de P&D e 

inovação têm sua relevância verificada ao induzir a atividade de inovação em 

determinadas microrregiões, proporcionando uma estrutura de ciência e tecnologia 

local para a dinâmica das atividades industriais (SANTOS; MENDES, 2018). Desse 

modo são os resultados de crescimento industrial evidenciados, a articulação entre  

a demanda e os meios para P,D&I constituem inclusive um desafio levantado pela 

Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016-2022 : 
Para que o Brasil alcance a finalidade de um desenvolvimento sustentável e 
inclusivo, é preciso também promover a articulação entre a demanda 
empresarial e os meios para o desenvolvimento de pesquisas científicas e 
tecnológicas qualificadas, partindo sempre do conhecimento e do diálogo 
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com os projetos e anseios de vida das comunidades que potencialmente se 
beneficiam ou sofrem os impactos dos avanços científicos e tecnológicos 
(BRASIL, p. 10 ENCTI 2016-2022). 

 

Demais entidades podem também compor os ecossistemas  de  inovação  

com  intensidades variadas de relacionamento, de startups a empresas inovadoras  

já consolidadas no mercado, os atores da iniciativa privada utilizam diversos 

instrumentos disponibilizados pelos operadores de C,T&I para  empreender  e 

inovar. Tal característica segue as tendências internacionais de apoio à inovação e 

apresentam como desafio contínuo para a expansão do SNI e o aumento das 

interações universidades-empresas (BRASIL, 2018a; c;  SANTOS;  MENDES, 

2018). 

 
2.2.1 Universidade Federal e Instituição Científica, Tecnológica de Inovação 

 
 

O sistema educacional no Brasil tem sua abordagem na Constituição de 1988, 

em capítulo específico no qual concebe a educação como um dever primordial do 

Estado para “[...] o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 

da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, art. 205). 

À época da promulgação da Constituição de 1988, várias universidades já 

atuavam na condição de órgãos administrativos federais, à medida que outras foram 

incorporadas à esfera federal com o passar dos anos (DINIZ, 2015). 

Nesta condição, as universidades federais são percebidas como parte de 
um conjunto legalmente denominado de Instituições Federais de Educação 
Superior - IFES, o qual envolve também outras unidades educacionais, tais 
como centros federais de ensino tecnológico, todas classificadas como 
entes integrantes da administração pública (DINIZ, 2015, p. 2). 

 
 

Neste sentido, por ser a universidade considerada um  participante  

necessário do sistema educacional brasileiro, tem ela prerrogativas de delegação   

de atividade estatal à livre iniciativa privada desde que atendidas determinadas 

condições (BRASIL, 1988). A educação tem, portanto, seu funcionamento em dois 

regimes normativos diferentes: pode ser organizada como órgão administrativo do 

Estado, em consonância com o direito público atuando nas esferas  federal,  

estadual ou municipal, e, pode também, ser organizada com base no regime 
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jurídico privado, mediante regras de direito aplicáveis aos particulares em geral 

(DINIZ, 2015). 

Essa distinção é relevante para a compreensão deste trabalho que se 

concentra nas universidades federais e assim se distingue, uma vez que as demais 

instituições educacionais (centros federais de ensino tecnológico, institutos federais 

etc.) não compõe o escopo desta pesquisa apesar de igualmente integrarem a 

administração pública federal na condição de instituições públicas submetidas às 

normas de natureza administrativa do Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967, 

que dispõe sobre a organização da administração federal,  estabelece  diretrizes 

para a reforma administrativa e dá outras providências. As normativas a que se 

submetem os entes públicos federais disciplina tanto as relações jurídicas internas 

como também os possíveis vínculos jurídicos estabelecidos com outros entes 

públicos ou privados (BRASIL, 1967). 

Há ainda na Carta Constitucional previsões no sentido de que cabe à União 

financiar as instituições de ensino da esfera federal e  ao  Poder  Público  cabe 

apoiar financeiramente as atividades universitárias de pesquisa e extensão e 

inovação (BRASIL, 1988, art. 213, II, §2º). 

Desse modo, a Constituição de 1988, fixou duas diretrizes centrais à 

universidade brasileira: a) ela deverá dispor de autonomia didático-científica, 

administrativa e de gestão financeira; e b) ela deverá obedecer ao princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, cabendo às universidades 

federais a tarefa de conciliar essas diretrizes com a sua condição de  ente  

autárquico federal. 

Segundo Medauar (2018, p. 64), os normativos-legais que regulamentam as 

atividades de ensino já previam a natureza autárquica e fundacional das 

universidades e estabelecimentos isolados de ensino superior, desse modo, já era 

conhecida a autonomia didática, administrativa, financeira e disciplinar para as 

universidades, e a condição de autarquias em regime especial. Isso implica  em  

dizer que universidades mantidas pelo Poder Público podem possuir estatuto  

jurídico especial, no tocante às universidades públicas  integrantes  da  

Administração indireta, com autonomia assegurada constitucionalmente e em grau 

bem mais acentuado de liberdade de agir que o de outras autarquias (MEDAUAR, 

2018). 
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É evidente que a missão universitária necessita de instrumentos legais que 

permitam sua atuação nas atividades de ensino, pesquisa e extensão relativas a 

qualquer corpo de conhecimento organizado, seja de abordagem filosófica,  

científica ou artística. Essa missão, porém, demanda atividades administrativas de 

suporte que se mostram opostas à homogeneidade de procedimentos exigida pelo 

regime administrativo comum, à administração direta e indireta, seja quanto à 

aquisição de bens, seja quanto à contratação de serviços, seja quanto ao 

gerenciamento de recursos orçamentários e financeiros (DINIZ, 2015). 

Para Etzkowitz (1998), a universidade ao longo dos anos desenvolveu um 

novo propósito: a capitalização do conhecimento, anteriormente e em diversos 

países a universidade estava centrada de modo basilar apenas no ensino e na 

pesquisa. 

Com a nova atribuição empreendedora, parte do regime jurídico a que está 

submetida a autarquia federal foi “flexibilizado” pelo Marco Legal da Inovação sob   

o argumento de desenvolver e transferir conhecimento inovador à  sociedade  

(DINIZ, 2017). 

Desse modo, a busca pelo equilíbrio entre as atividades de ensino, de 

extensão e do desenvolvimento de conhecimento inovador na atividade acadêmica 

deve, portanto, ser expressa em uma política de inovação a ser construída pela 

universidade, tendo em vista os recursos financeiros disponibilizados pelo órgão 

provedor (União) para as universidades federais e pelo incentivo de apoio às 

atividades inovativas, para então concretizar a missão universitária pela condução 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão, de forma indissociável e na maior 

amplitude possível. 

A Lei de Inovação, quando publicada, inovou ao prever que universidades 
poderiam funcionar como uma ICT, cabendo dentre as atividades de 
inovação a formação de recursos humanos e a integração do conhecimento 
científico e do conhecimento aplicado (BRASIL, L. 10.973/2004). A 
universidade tem, portanto, seu funcionamento como ICT adaptação ao 
modelo autárquico geral das instituições públicas de pesquisa, e, em maior 
grau, às universidades públicas. Estas considerações são um aspecto 
relevante a ser considerado para se compreender parte do conteúdo das leis 
recentemente editadas para estimular a produção de conhecimento inovado 
(DINIZ, 2017, p. 13), chamada o Novo Marco da Inovação no Brasil. 

 
 

Considerando a abordagem internacional, o modelo de SNI brasileiro 

incumbiu inicialmente à ICT universitária a criação e institucionalização dos 
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Núcleos de Inovação Tecnológicos (NIT), que recebeu autorização para produzir 

bens ou prestar serviços (patentes, assistência técnica, consultoria etc.) oferecendo-

os à sociedade seja gratuitamente ou oneroso, bastando para isso demonstrar na 

concepção dos projetos e no plano de trabalho atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e inovação (DINIZ, 2017). 

Como órgão encarregado da manutenção de sua própria política institucional 

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

transferência de tecnologia se viu obrigado transacionar com diferentes regimes 

jurídicos o inerente aos órgãos públicos onde apenas é permitido agir se a lei 

expressamente o autorizar e ao regime civil, onde é a livre iniciativa é regra. 

A Lei de Inovação publicada em sua redação original em 2004, estabeleceu 

diversas obrigações às universidades ao duplicar a natureza de prover ensino e 

aprendizado para conjuntamente promover na universidade atividades 

empreendedoras, pesquisa, desenvolvimento, inovação e tecnologia como se um 

instituto público de pesquisa houvesse automaticamente se formado nos dias 

posteriores à nova Lei. 

A partir da Lei de Inovação, em 2004, a universidade federal passou a ser 

também uma Instituição Científica e de tecnologia e inovação acumulando funções, 

atribuições e obrigações, assim, em tempo específico e determinado foram criados 

os Núcleos de Inovação Tecnológica ao quais passamos a chamar de NIT- 

universitário. 

 
 

2.2.2 Núcleo de Inovação Tecnológica Universitário 
 

A atuação através dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) foi 

estabelecida pela Lei de Inovação como estrutura administrativa responsável pela 

gestão da Política de Inovação das Instituições de Ensino que desenvolvem 

atividades de P&D. A figura do NIT foi instituída pela necessidade de que a 

universidade estabelecesse sua a política de inovação, devendo tratar  das  

questões relacionadas com a promoção da inovação mediante a interação com 

agentes públicos e privados obedecendo os preceitos,  limites,  metas  e  prazos 

para a execução global das atividades planejadas. Foi criada também com a 
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intenção de se definir critérios de avaliação dos resultados e impactos alcançados 

pelas políticas para as universidades e para a sociedade brasileira (BRASIL, L. 

10.973/2004). 

A partir da publicação da Lei de Inovação a universidade que contenha em 

sua missão o ensino a pesquisa, extensão e inovação tem por obrigatoriedade 

instituir um NIT para gerir a sua política de propriedade intelectual e as demais 

funções do NIT conforme dispõe a Lei de Inovação: 

 
1. Zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção 
das criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de 
tecnologia; 
2. Avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de 
pesquisa para o atendimento das disposições desta Lei; 
3. Avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na 
forma do art. 22; 
4. Opinar pela conveniência e promover a proteção das criações 
desenvolvidas na instituição; 
5. Opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas 
na instituição, passíveis de proteção intelectual; 
6. Acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de 
propriedade intelectual da instituição (BRASIL, L. 10.973/2004). 

Os NITs são estruturas essenciais nas ICTs universitárias por intermediar as 

relações entre pesquisadores, empresas e gestores nos assuntos referentes à 

propriedade intelectual, desenvolvimento de tecnologias comercializáveis e busca  

de parceiros comerciais. NITs são estruturas que atuam intermediando a produção 

científica e tecnológica junto ao pesquisador universitário e na busca de parcerias 

para a transferência de tecnologia. Cumpre destacar que inicialmente  o NIT era  

uma seção administrativa da ICT ou da universidade, e podendo também ser 

denominado como Núcleo de Apoio ao Patenteamento (NAP), Escritório de 

Transferência de Tecnologia (ETT), Agência de Inovação, entre outros. 

O NIT, enquanto unidade organizacional tem como dever zelar pela 

manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, 

licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia, apoiar a 

negociação de propriedade intelectual, podendo ainda ser constituído com 

personalidade jurídica própria, como entidade privada sem fins lucrativos 

(PARANHOS; CATALDO; PINTO, 2018). 

Dentre as principais atribuições dos NITs universitários está a gestão de recursos 

dos programas governamentais de apoio e fomento às atividades de P&D destinados à 
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pesquisa, extensão, inovação disponibilizados por meio de bolsas de pesquisa, auxílios 

financeiros à pesquisa, auxílios à infraestrutura da universidade, editais de fomento, 

agências públicas, fundos e demais. Os NITs universitários, assim como os demais 

operadores tem sua atuação orientada pelos instrumentos, instrumentos e programas 

governamentais de estímulo à C,T&I, descritos como competências mínimas de 

funcionamento do NIT já estabelecidas, a atualização da Lei de Inovação adicionou as 

seguintes competências obrigatórias: 

 
1. Desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva 

no campo da propriedade intelectual, de forma a orientar as ações de 
inovação da ICT; 

2. Desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada 
pela ICT; 

3. Promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em 
especial para as atividades transferência de tecnologia, licenciamento, 
exploração de criação protegida, prestação de serviços técnicos 
especializados, parcerias com instituições públicas ou privadas; 

4. Negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT 
(BRASIL, 2018b). 

 
Como a maioria das ICTs públicas são instituições de ensino, surge a 

necessidade que a universidade module, de acordo com as finalidades do ensino 

superior, medidas de desenvolvimento e  transferência  de  conhecimento 

tecnológico e de inovação, que crie ou aperfeiçoe produtos e serviços  que  

coerentes com a missão acadêmica a ser concretizada mediante as atividades de 

pesquisa, ensino e extensão (DINIZ; NEVES, 2017). 

Em linhas gerais a política de inovação das universidades deverá tratar das 

questões relacionadas com a promoção da inovação mediante a interação com 

agentes públicos e privados, estabelecendo os contornos, limites, as metas e  

prazos para a execução global das atividades planejadas, bem como  definir  

critérios de avaliação dos resultados alcançados e impactos dessa política para a 

universidade e para a sociedade brasileira. 

Assim a configuração dos NITs dependerá da estrutura universitária 

disponibilizada para esta finalidade, se as atividades privilegiam a proteção de 

possíveis ativos intelectuais (patentes, marcas, softwares) da produção acadêmica, 

se privilegia o inter-relacionamento com outras instituições públicas ou privadas, ou 

se investem e incentivam empresas nascentes por ações de empreendedorismo 

acadêmico. 
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Perante o Novo Marco de Inovação há ainda a possibilidade de o NIT 

universitário outorgar estas atividades à agente externo, mediante contratação de 

serviços especializados como uma Fundação de Apoio, ou se a  política  

universitária para inovação emancipará o NIT concedendo-lhe autonomia 

administrativa, jurídica e financeira (DINIZ; NEVES, 2017). 

Nesse contexto acadêmico, a universidade pode produzir bens ou prestar 

serviços (patentes, assistência técnica consultoria), pode empreender, investir e 

financiar suas inovações, entretanto, as ações deverão ser pautadas na busca pelo 

equilíbrio entre as atividades de ensino, de extensão e do desenvolvimento de 

conhecimento inovador na atividade acadêmica. Deve ser expressa  em  uma  

política de inovação a ser construída pela universidade, tendo em vista os recursos 

financeiros disponibilizados pelo governo como provedor para as universidades 

(DINIZ; NEVES, 2017; ETZKOWITZ; MELLO, 2004). As intervenções 

governamentais essenciais como medidas de apoio para diminuir as barreiras e 

fomentar os setores específicos da economia na colaboração  universidade- 

indústria (ETZKOWITZ; MELLO, 2004). No entanto, esforços são necessários das 

autoridades locais, regionais e nacionais para coordenar o processo de geração de 

novos empreendimentos e estimular a inovação empresarial (ETZKOWITZ, 2013b; 

LEYDESDORFF; ETZKOWITZ, 1998). 

No cenário brasileiro, a maioria das universidades depositantes tem o NIT 

institucionalizado, porém a implementação da política institucional de inovação 

muitas vezes não está implementada conforme apresenta o quadro 4 (BRASIL, 

2019b). 
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Quadro 4 - Implementação de política de inovação no NIT 
 

 
Política de inovação 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
Política de Inovação está completamente implementada na 
ICT 

 
138 
(71,5%) 

 
153 
(72,2%) 

 
150 
(71,7%) 

Diretrizes e objetivos da política de inovação estão implementados: (todas) 

Gestão da propriedade intelectual e de transferência de 
tecnologia 89,1% 91% 93,20% 

Institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação 
Tecnológica 

90,6% 89% 87,90% 

Para estabelecimento de parcerias para desenvolvimento 
de tecnologias com inventores independentes, empresas e 
outras entidades 

 
74% 

 
78% 

 
80,70% 

Estratégicos de atuação institucional no ambiente 
produtivo local, regional ou nacional 73,4% 75% 78,20% 

Para orientação das ações institucionais de capacitação 
de recursos humanos em empreendedorismo, gestão da 
inovação, transferência de tecnologia e propriedade 

 
74% 

 
73% 

 
75,80% 

Compartilhamento e permissão de uso por 60,9% 70% 74,90% 
Extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos 
terceiros de seus laboratórios, equipamentos, recursos 
humanos e capital intelectual 

 
67,7% 

 
65% 

 
65,70% 

Empreendedorismo, gestão de incubadoras e participação 
no capital social de empresa 44,8% 44% 50,20% 

 
Fonte: Adaptado de Formict/MCTIC, Brasil (2019b). 

 
 

Em relação à institucionalização das ICT e implementação dos NITs, cumpre 

destacar que estes dados revelam a percepção dos atores em relação às 

dificuldades, entraves e obstáculos envolvendo políticas  de inovação e de gestão  

da propriedade intelectual. Estas e outras questões operacionais são citados como 

dificuldades na interação e na transferência de tecnologia nos estudos de 

(FERREIRA; SORIA; CLOSS, 2012; PAKES; BORRÁS; TORKOMIAN; GOMES et 

al., 2018; TOLEDO, 2015). As 

principais atividades destinadas aos NITs são divididas em (i) atividades 

essenciais e (ii) atividades complementares. 

Sendo a implementação destas atividades consideradas na implementação  

da política de inovação da ICT como implementada, não implementada ou 

parcialmente implementada. As atividades essenciais do NIT com maiores índices  

de implementação são o acompanhamento e processamento dos pedidos e a 
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manutenção dos títulos de propriedade intelectual (PI) (78,5%), manutenção da 

política institucional de estímulo à proteção da PI (77,0%); e, diligenciar pela 

conveniência ou não da proteção das criações desenvolvidas na instituição (76,7%) 

(FORMICT, 2019). 

A respeito das atividades dos NITs na interação U-E para a transferência de 

tecnologia, a revisão integrativa desta pesquisa distinguiu três finalidades principais 

de atuação dos NITs: 

1. Finalidade de empreendedorismo: o NIT atua fomentando negócios 

inovadores seja a partir de uma spin-off acadêmica ou uma joint venture 

(VAN GILS; VISSERS; DE WIT, 2009) 

2. Finalidade de cooperação para P&D: a atuação do NIT é focada na 

realização de parcerias de P&D entre o corpo acadêmico e representantes 

empresariais, fortalecendo a interação U-E, se aproxima da abordagem de 

transferência de tecnologia em desenvolvimento de Bozeman (2000). 

3. Finalidade de proteção para exploração comercial: através de 

licenciamento ou cessão de direitos de uso do produto são direcionados os 

resultados passíveis de proteção legal da propriedade intelectual para 

posterior contratação com prestação de pagamento de royalties ou outros 

benefícios, se aproxima da abordagem de Rogers (2002) de difusão, 

comunicação e disseminação da tecnologia. 

Em relação às atividades complementares dos NITs, as que apresentam 

maior grau de implementação são atividades ligadas à eventos de divulgação da 

cultura de inovação e da política de confidencialidade, seguida por atividades de 

orientações aos pesquisadores sobre as atividades de inovação, transferência de 

tecnologia e parcerias 

Assim a nova missão de inovação da universidade se expandiu de uma 

estreita preocupação em proteger e comercializar os direitos de propriedade 

intelectual para fornecer tecnologia formal e informal às  empresas  colaborando 

com a integralidade de formação do indivíduo e com as finalidades estabelecidas 

para o desenvolvimento socioeconômico (ETZKOWITZ, 2013b; ETZKOWITZ; 

MELLO, 2004). 
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2.2.3 Transferência de Tecnologia nas Universidades 
 

A transferência de tecnologia está contida em um processo originado da 

interação entre diferentes atores do SNI. Mota et al., (2016) descreve os 

componentes desse meio como atores que podem ser agrupados em “emissor” ou 

“fonte”, entendido na figura daquele que detém o conhecimento e deseja 

compartilhá-lo, e “receptor” ou destinatário, ou seja, aquele que tem interesse em 

receber, e absorver o conhecimento tecnológico (MOTTA; LUNA; SANTOS; 

ROMERO, 2016). 

Entre o emissor e receptor se estabelecem os “promotores” ou “facilitadores” 

com a incumbência de intermediar a transferência de tecnologia. Sem distinguir 

receptores o Manual de Oslo (OECD, 2005) conceitua a interação para a 

transferência de tecnologia como o meio pelo qual as inovações se disseminam. 

Aproximando o fenômeno da transferência de tecnologia ao tema desta 

pesquisa, a distinção entre os agentes de inovação se faz conveniente. No 

compartilhamento de conhecimentos tanto a academia científica quanto o setor 

produtivo são demandantes desta interação, alternando apenas o foco entre 

pesquisa básica e pesquisa aplicada. 

Etzkowitz e Leydesdorf (2000) nomeiam e classificam os modos desta 

interação como “modo linear de inovação”, quando a pesquisa básica pode ser 

convertida em pesquisa aplicada e de “modo não linear” a pesquisa colaborativa, a 

ser desenvolvida por ambos, emissor e receptor (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 

2000). 

A transferência de tecnologia é então o produto da interação, do 

compartilhamento de conhecimentos e experiências, assim como o  é  para 

Bozeman (2000) a comunicação, a divulgação em perspectiva unidirecional e linear 

ou bidirecional do resultado de um produto, conhecimento, ou de um processo de 

pesquisa, ou até mesmo de um fluxo de comunicação defendido  por  Rogers  

(2002). Fato é que a transferência de tecnologia não tem uma forma única e  

definida, podendo assumir diferentes abordagens e alterações e permanecer 

definida como transferência de tecnologia, por ser centrada na assimetria entre 

aquele que detém o conhecimento e aquele que pretende absorvê-lo. 
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Neste sentido Augustinho e Garcia (2018) defende que devido à diferença 

dos propósitos e resultados dados pelas universidades em relação ao setor 

produtivo para o desenvolvimento das pesquisas, dentro de seus ambientes, ainda   

é um processo complexo para a transferência de tecnologia acontecer, quando se 

trata de relacionamento universidade-empresa. Para Ulrich, Figueiredo e Maciel 

(2019) a transferência de tecnologia, quando aplicada nas empresas e Instituições 

de Ciência Tecnologia, é um importante instrumento para a inovação, pois agiliza o 

processo de desenvolvimento sendo instrumento fundamental ligando a academia 

às empresas privadas. 

Assim a busca por estratégias que minimizem riscos, ofereça segurança 

jurídica e benefícios para os diferentes agentes desta interação pode alavancar o 

processo de inovação, agilizar o desenvolvimento de produtos na indústria, 

aumentando sua competitividade (ULRICH; FIGUEIREDO; MACIEL, 2019). 

Segundo Bozeman (2000), a definição de transferência de tecnologia pode 

variar de acordo com o tema ou objetivo da pesquisa, indo desde um conjunto de 

processos e produtos subjetivamente determinados, porém especificável com foco 

no produto, até a difusão de tecnologia com foco no conhecimento de seu uso e 

aplicações. 

Bozeman (2000) defende que transferência de tecnologia significa um 

processo de compartilhamento múltiplo que ocorre de uma organização à outra e 

engloba um conjunto de conhecimentos como ideias, conceitos, protótipos etc., ou 

seja, de conhecimentos relacionados à P&D e produção de produtos. 

Rogers (2016) por sua vez conceitua transferência de tecnologia no sentido 

de comunicação ou mesmo divulgação de informações sobre o processo de P&D, 

podendo esta comunicação adotar uma perspectiva, unidirecional e linear ou 

bidirecional. Na primeira o autor sustenta que organizações emissoras e receptoras 

transferem entre si o resultado de um produto, conhecimento, ou de um  processo  

de pesquisa, de modo e linear. Na perspectiva bidirecional, diferentemente, é 

estabelecido um fluxo de comunicação em ambas as direções sendo este o próprio 

resultado esperado da transferência de tecnologia, assim como apresenta o quadro 

5. 



48 
 

 

Quadro 5 - Atores da transferência de tecnologia 

Fonte: Adaptado de Motta et al.,(2017). 
 
 

As informações comunicadas têm como finalidade avançar na convergência 

do desenvolvimento e compartilhamento de uma tecnologia. Pode- se dizer  que 

para Rogers (2016) a transferência de tecnologia não seria apenas um processo 

estático de compartilhamento de tecnologia, mas sim um processo dinâmico de  

P&D tecnológico entre os indivíduos das organizações. 

A conceituação de transferência de tecnologia entre estes dois autores tem 

abordagens aproximadas. Rogers (2016) defende uma percepção voltada para a 

difusão, comunicação e disseminação da tecnologia, seja ela de forma unidirecional 

ou bidirecional, enquanto Bozeman (2000) tem uma percepção  de  

compartilhamento de conhecimentos, sendo estes resultantes a partir de troca de 

experiências, pelos indivíduos das organizações envolvidas no processo durante a 

P&D de uma inovação ou tecnologia. 

Nas duas abordagens pode ser observado há distinção entre dois principais 

modos do processo de transferência de tecnologia que serão trabalhados nesta 

pesquisa: 

(I) transferência de tecnologia em desenvolvimento; associada à 

cooperação para P&D e ao instrumento contratual de licenciamento; 

e 

(II) transferência de tecnologia acabada: associada à serviços ou 

produtos que buscam um meio de difusão, seja por 

empreendedorismo inovador ou transferência por cessão de direitos. 

A transferência de tecnologia em desenvolvimento considera  a experiência  

de como fazer, para quando a transferência ocorrer através de processos do 

aprender fazendo ou aprender usando, entendida também como um processo de 
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aquisição, de desenvolvimento e de uso de conhecimentos tecnológicos pelos 

indivíduos, podendo envolver uma gama de informações, conhecimentos, 

habilidades e metodologias passíveis de aplicação para a solução de problemas da 

produção (CYSNE, 2005; SILVA, 2016). Estre modo de transferência de tecnologia 

pode evolver uma ou mais organizações de diferentes propósitos, como 

universidades, empresas, centros de pesquisa etc., e alinha-se ao conceito de 

inovação aberta (CHESBROUGH, 2003). 

Os principais instrumentos de transferência de tecnologia  em 

desenvolvimento são os acordos de cooperação técnica de P&D, contratos de 

licenciamento para exploração de determinado ativo econômico ou outros 

instrumentos onde se possa definir o objeto contratado, prazo e preço ou 

contrapartida. Pode ser nomeada também de transferência de conhecimento 

tecnológico (GEUNA; MUSCIO, 2009), transferência multidirecional ou bidirecional 

(ROGERS, 2016), ou ainda transferência horizontal de tecnologia compreendendo   

o know-why, representado por conhecimentos de natureza tecnológica e de sua 

transferência e o Know-how, representada pelo aprendizado por experiência de 

como fazer (SOUZA NETO, 1983). 

Em paralelo, a transferência de tecnologia acabada presume um processo 

iniciado de uma descoberta por um cientista da universidade em um laboratório ou 

centro de pesquisa. A inovação então é legalmente protegida por um registro de 

direitos sobre o conjunto de conhecimentos, enfim a transferência pode ocorrer por 

um contrato formal cessão de uso permanente ou determinado (SIEGEL; 

WALDMAN; ATWATER; LINK, 2004). Este modo de transferir tecnologia pode ser 

entendido como um modelo de fluxo linear, e segundo Siegel et al., (2004) reflete a 

maneira convencional de se pensar em transferência de tecnologia, ainda que não 

constitua uma representação precisa de como, ou a que tempo de fato este  

processo ocorre entre as organizações. 

Souza Neto (1983) destaca a denominada transferência de tecnologia 

acabada como uma transferência vertical de tecnologia pois, geralmente  ocorre 

entre organizações integradas verticalmente na economia, como institutos de 

pesquisa, ciência e tecnologia e setores da indústria básica de fabricação e  

produção de equipamentos. Entre ambos os modos é destacada que  a  

transferência de tecnologia pode se dar de uma organização para outra por meio 
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de acordo econômico, ou até mesmo não econômico, expandindo assim o poder de 

inovação de quem recebe a informação (BOZEMAN, 2000). 

Ao considerar o contexto U-E, a definição e os principais modos para 

que se efetive, a transferência de tecnologia pode ser entendida como o 

contrato realizado entre o fornecedor e o receptor da tecnologia, ou seja,  

entre duas entidades sociais em que o conhecimento  tecnológico  é 

adquirido, desenvolvido, utilizado e melhorado por meio da transferência de 

um ou mais componentes, seja o processo, ou parte dele, com o intuito de 

implementar um processo, um elemento de um produto, o próprio produto ou 

uma metodologia (CYSNE, 2005; SILVA, 2016; TAKAHASHI, 2005). 

Tem então, a transferência de tecnologia, a finalidade de auxiliar a empresa 

receptora a aprender e a desenvolver novos conhecimentos, habilidades e 

capacidades tecnológicas, sendo duas as condições mínimas para que isso ocorra:  

o fornecedor deve estar disposto a transferir e o receptor deve ter condições de 

absorver o conhecimento transferido, ainda que cada processo tenha suas 

particularidades (CYSNE, 2005; GEUNA; MUSCIO, 2009; TAKAHASHI, 2005). 

No âmbito universitário a transferência de tecnologia é parte da denominada 

terceira missão da universidade, derivadas das missões tradicionais de ensino e 

pesquisa, extensão e inovação, (ETZKOWITZ, 2013a; EUN; LEE; WU, 2006). Para 

que se efetive necessita de estratégias de aproximação entre os diferentes atores 

para a concretização de parcerias e cooperações e de instrumentos de 

operacionalização conforme são delineados nos itens seguintes. 

Sendo a transferência de tecnologia um processo iniciado pela interação dos 

atores U-E através do compartilhamento de informações, conhecimentos  e custos 

de P&D para o desenvolvimento de tecnologia e inovação, Dias e Porto (2013) 

distingue o processo de transferência de tecnologia  sob dois enfoques, a da oferta  

e a da demanda. 

A transferência de tecnologia sob o enfoque da oferta tem como 

características o envolvimento do  NIT ou agência de inovação, através da gestão  

da oferta dos ativos intelectuais da universidade. Enquanto o enfoque sob a 

demanda se constitui na necessidade da empresa em buscar apoio, 
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compartilhamento, fomento e financiamento de suas atividades  através  de 

interação U-E. 

Assim, a estratégia de oferta de ativos identificada na literatura pela 

disponibilização, por parte da universidade, de seu corpo técnico-científico, 

estrutura e recursos tecnológicos, e, conhecimentos e tecnologias  à  disposição 

para formação de cooperações e parcerias, ou mesmo para comercialização, tem 

por principais objetivos a construção de competências técnicas e pode ser definida 

em oito canais principais conforme apresentou Van Gils, Vissers  e De Wit (2009)  

em extenso trabalho de revisão de literatura (quadro 6): 
 

Quadro 6 - Canais de transferência de tecnologia U-E. 
 

 
Canal identificado 

 
Descrição 

Emprego temporário de 
um 
acadêmico/pesquisador 

Uma empresa emprega temporariamente um acadêmico 

 
Consórcio ou cooperação para 
pesquisa 

A empresa participa de um consórcio de pesquisa com mais 
de uma universidade/ instituto público de pesquisa e com 
mais de uma empresa 

Participação minoritária em 
spin-off acadêmica 

Uma empresa compra um percentual de uma spin-off 
acadêmica, mas não tem controle de gestão sobre ela. 

 
Consultoria e assessoria Uma empresa de consulta os conhecimentos existentes de um 

acadêmico para uma questão específica 

 

Pesquisa joint venture 
Uma empresa estabelece uma joint venture de pesquisa com 
uma universidade / instituto público de pesquisa e uma 
entidade nova de pesquisa é criada 

 
Contrato de P&D Uma empresa paga por um trabalho previamente definido em 

uma universidade / instituto de pesquisa público 

 
Fundo de Pesquisa Uma empresa paga por uma pesquisa exploratória em uma 

universidade / instituto público de pesquisa 

Cessão ou licenciamento 
de uma patente 

Uma empresa adquire uma licença ou patente de uma 
universidade / instituto público de pesquisa 

 
Fonte: Adaptado de (VAN GILS; VISSERS; DE WIT, 2009). 

 
 

A estratégia com foco na demanda é geralmente atribuída aos atores 

empresariais que buscam na interação U-E a absorção de conhecimento 
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necessários ao desenvolvimento de suas atividades empresariais  pela  

alavancagem de competência técnica para inovação, sendo seus principais meios  

de transferência de tecnologia as publicações e os relatórios, a  troca  de 

informações informais, o treinamento e a consultoria (PÓVOA; RAPINI, 2010). 

Assim dentre as diversas estratégias para transferência de tecnologia os 

principais modelos discutidos na literatura envolvem interações para as finalidades 

de aquisição de conhecimento tecnológico, capacitação tecnológica e para 

finalidades de inovação no mercado de atuação por meio de cooperações e 

colaborações em P&D, para empreendedorismo interno à universidade e 

externamente por meio de financiamento e investimentos financeiros ou não, e 

comercialização de tecnologia, produto ou processo desenvolvido na universidade. 

A transferência de tecnologia na interação U-E pode ocorrer por acordo 

econômico ou não-econômico, entre uma ou mais organizações, onde  se 

estabelece fornecedor e receptor de determinada tecnologia, conhecimento 

tecnológico, em desenvolvimento ou acabado, detalhando informações de seus 

componentes, elementos, processos, técnicas, máquinas e ferramentas utilizadas, 

de forma a satisfazer, ou para resolver problemas dentro de um conjunto de 

determinada demanda, encaminhar a realização de projetos de investigação e os 

resultados dessa análise, a fim de fornecer para o receptor oportunidades de 

melhoria na implementação, ou adoção, absorção e mimetização da tecnologia 

objeto da transferência (BOZEMAN, 2000; CYSNE, 2005; GEUNA; MUSCIO, 2009; 

ROGERS, 2016; SIEGEL; WALDMAN; ATWATER; 
LINK, 2004; TAKAHASHI, 2005). 

De acordo com Caten et al., (2015), os contratos de tecnologia podem ser 

distinguidos em três grupos: os  que compreendem  a transferência  de titularidade 

do direito de propriedade intelectual; os contratos de licenciamento, que 

compreendem o licenciamento, uso do direito de propriedade intelectual de forma 

exclusiva ou não; e os contratos de transferência de tecnologia e fornecimento de 

informações não amparadas por direitos de propriedade industrial, incluídos neste  

os de serviços de assistência técnica. 

Os contratos de transferência de titularidade do direito de propriedade 

intelectual compreendem a cessão de direitos de propriedade intelectual de 
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maneira definitiva, em outros termos, se refere à venda do ativo intelectual do 

cedente para o cessionário. São objetos deste instrumento a propriedade sobre 

patentes, desenho industrial, marca, programa de computador,  topografia  de 

circuito integrado, cultivar, obra literária, artística ou científica, dentre outros 

(BRASIL, L. 9.279/1996). 

Os contratos de licenciamento, diferentemente da cessão, compreendem o 

uso do direito de propriedade intelectual de forma exclusiva ou não, configura a 

permissão que o titular da patente concede para que possam explorá-la e 

compreendem os mesmos objetos do instrumento de cessão (BRASIL, L. 

9279/1996), e referem-se ao conhecimento explícito oriundo de diversas pesquisas 

de projetos já executados (SIEGEL; WALDMAN; ATWATER; LINK, 2004). 

Os contratos referentes à aquisição de conhecimentos são os que, segundo 

Bozeman (2000) presumem o compartilhamento de conhecimentos resultantes da 

troca de experiências, pelos indivíduos das organizações envolvidas no processo 

durante a P&D de uma inovação ou tecnologia entendidas como transferência de 

tecnologia em desenvolvimento. 

Os instrumentos mais utilizados conforme o Relatório FORMICT (BRASIL, 

2019c, p. 39) são os contratos de: 

a) Fornecimento de tecnologia: esse tipo de contrato objetiva a aquisição 

de conhecimentos e de técnicas não amparados por direitos de 

propriedade industrial, destinados à produção de bens industriais ou 

serviços, tendo como perfil do objeto, conhecimento codificado na forma 

de relatórios, manuais, desenhos e afins. 

b) Contratos de prestação de Serviços de assistência técnica: são 

instrumentos que estipulam as condições de obtenção de serviços 

referentes às técnicas, métodos de planejamento e programação, bem 

como pesquisas, estudos e projetos destinados à execução ou 

prestação de serviços especializados, tendo como perfil do objeto, 

conhecimento não codificado, de natureza humana (INPI, 2011). 

c) Outros instrumentos que envolvem transferência de tecnologia 

consistem em contratos de cooperação em parcerias em projetos de 

P&D; de fomento e apoio à criação de empresas spin-offs; de uso do 

capital intelectual em projetos 
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de pesquisa; de acordo de transferência de material biológico para atividades 

de pesquisa, desenvolvimento e inovação; de convênio de permissão ou 

compartilhamento de utilização de laboratórios, equipamentos, instrumentos, 

materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por 

empresas voltadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação; e 

outras formas não exemplificados que detenha características de 

transferência de tecnologia U-E. 

Os instrumentos de transferência de tecnologia U-E têm como finalidade o 

estabelecimento de instrumentos jurídicos e econômicos balizadores dos direitos, 

obrigações, limites e responsabilidades entre os agentes dessa interação  para  

evitar conflitos e fornecer segurança jurídica às partes. 

Ribeiro et al., (2017) contudo defende o estímulo ao exercício de atitudes 

cooperativas onde os interessados cumprem espontaneamente as obrigações 

cabíveis. Este modo de funcionamento tende a diminuir os custos das transações. 

A formação e o fortalecimento da interação  U-E, inclusive com a formação  

de  rede de cooperação constitui um estímulo ao  desenvolvimento de inovações  

que podem favorecer no médio e longo prazo o aumento da transferência de 

tecnologia. 
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3 METODOLOGIA 
 
 
 
 

O presente capítulo apresenta os delineamentos metodológicos utilizados 

para atender o objetivo geral e os objetivos específicos e responder à questão 

norteadora desta pesquisa. A metodologia demonstra os passos utilizados na 

pesquisa a serem realizados de forma sistemática e consiste em duas principais 

atividades: pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. Serão, portanto, 

apresentados os delineamentos, as categorias de análise divididas em analíticas e 

operacionais, os procedimentos da coleta de dados, e os procedimentos de análise 

de dados. 

 
 

3.1 Delineamentos da pesquisa 
 
 

Diante da problemática e da necessidade de se buscar uma metodologia 

adequada à realização desta pesquisa duas principais categorias de análise 

puderam ser identificadas: apoio governamental para incentivo à C,T&I nas 

universidades e ações empreendidas por universidades federais para a transferência 

de tecnologia. 

Esta pesquisa metodologicamente corresponde a uma abordagem qualitativa- 

descritiva por pretender compreender fenômenos sociais através de uma 

aproximação com o ambiente de estudo dando ênfase ao processo de pesquisa em 

seus contextos (YIN, 2016, p. 28). A natureza descritiva nas pesquisas, conforme Gil 

(2002) visa o estabelecimento de uma discussão entre as associações identificadas 

através da análise de evidências empíricas à luz da literatura científica. 

Para a coleta de dados se utilizou de pesquisa integrativa de literatura e 

pesquisa documental. Richardson (2007) propõe a utilização de mais  de  um 

método de coleta de dados quando se pretende oferecer uma melhor integração ao 

desenvolvimento de interpretações do contexto histórico, social e político do 

fenômeno estudado. Desse modo, optou-se pela revisão sistemática de literatura, 
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na modalidade integrativa, uma vez que através desta técnica de coleta de dados é 

possível obter uma compreensão abrangente de um fenômeno particular 

(BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011). 

A revisão integrativa proposta se dará juntamente com a proposição de uma 

pesquisa documental. A pesquisa documental é caracterizada pela utilização de 

dados que ainda não receberam tratamento  científico,  possibilitando  a 

interpretação e compreensão desejados (SÁ-SILVA; ALMEIDA; GUINDAN,  2009).  

A técnica de análise que se apresentou mais adequada foi a análise de conteúdo  

em dois níveis de interpretação segundo Minayo (2014). O primeiro nível é 

estabelecido ainda na fase exploratória da investigação e trata do contexto sócio- 

histórico dos grupos sociais e que constitui o marco  teórico-fundamental  de  

análise, neste trabalho é expresso no referencial teórico.  Minayo  (2014) destaca 

que a partir dos dados colhidos e acumulados, o investigador deve voltar -se  para  

os fundamentos das teorias que fizeram parte da elaboração dos conceitos 
iniciais na fase exploratória. 

O segundo nível de análise busca a construção de categorias empíricas que 

no momento seguinte serão confrontadas com as categorias analíticas para a 

análise final e relatório final ou comunicação da pesquisa a ser expresso na 

apresentação e análise dos resultados (MINAYO, 2014). 

 
3.1.1 Categorias Analíticas e Operacionais 

 
Para Minayo (2014) toda construção teórica é um sistema representado por 

conceitos reunidos em unidades de significação a constituir um caminho de 

ordenação teórica dos fatos, relações e processos sociais. Nesse contexto, as 

categorias são por sua vez conceitos classificatórios devendo o cientista criar 

sistemas de categorias para encontrar unidade na diversidade e produzir 

explicações e generalizações (MINAYO, 2014). Minayo (2014) as classifica em 

categorias analíticas, sendo essa trabalhadas desde o início da investigação  na 

parte contextual e de categorias empíricas e operacionais, criadas a partir do 

material de campo coletado que contenha e expresse as representações e as 

relações típicas e específicas do grupo em questão. 

Para Kerlinger (1980) e Richardson (2007) as categorias analíticas  

geralmente são amplas e tem por finalidade expressar a suposta ideia central por 
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trás de objetos a ela relacionados uma vez que historicamente retém as relações 

fundamentais servindo como guias teóricos para o conhecimento de um objeto nos 

seus aspectos gerais. Para Minayo (2014) uma categoria analítica define palavras 

(ou variáveis) com palavras, ou seja, é a definição teórica por meio  de  um  

dicionário ou pelo que a literatura sugere. Pode-se então dizer que as categorias 

analíticas são capazes de desvendar as relações mais abstratas e mediadoras para 

a parte contextual (MINAYO, 2014). 

As categorias operacionais por sua vez são responsáveis por atribuir 

significado a um conceito que possibilitem a mensuração ou indicação necessárias 

para medir ou manipular esses objetos (KERLINGER, 1980; RICHARDSON, 2007). 

Devem ser construídas ou apropriadas com a finalidade de aproximação do objeto 

de pesquisa, devendo ser claras, bem definidas e operativas pois busca apresentar  

o modo pelo qual será operacionalizada a variável, ou seja, como ela será 

mensurada (MINAYO, 2014). 

Esta pesquisa é centrada em dois elementos fundamentais: as ações das 

universidades para transferir tecnologia e o apoio governamental por meio de 

recursos financeiros de incentivo a C,T&I nas universidades. 

Assim, as categorias definidas e que serão analisadas para cumprir com os 

objetivos dessa pesquisa são: 

 
 
 

1. Apoio governamental de incentivo à C,T&I nas universidades; 
 

2. Ações das universidades para transferência de tecnologia 
 

3. Apoio governamental de incentivo à C,T&I nas universidades 
 
 

Categoria analítica: recursos estruturais, normativos e financeiros definidos 

pelas políticas governamentais de incentivo à C,T&I, delimitado nas relações 

universidades-empresa, para o fortalecimento e desenvolvimento científico e 

tecnológico do País. 
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Categoria operacional: ações estruturantes de ordem normativa e 

financeira voltadas para o apoio à C,T&I nas universidades, a seguir especificadas: 

Ações estruturantes: operacionalização dos incentivos governamentais de 

apoio à C,T&I por meio de leis e regulamentos. 

Subvenções governamentais: subsídios do governo federal destinados às 

universidades federais descritos nos os indicadores nacionais de C,T&I. 

Bolsas aos pesquisadores universitários: concessão de auxílios 

financeiros direto aos pesquisadores e estudantes vinculados a ICT, universidades  

e empresas com objetivo de apoiar a formação de recursos humanos. 

Auxílio financeiro à pesquisa e à infraestrutura nas universidades: 
suporte financeiro às atividades de C,T&I com a finalidade de apoiar projetos de 

pesquisa, publicação de periódicos, participação de pesquisadores em eventos, a 

realização de congressos, o desenvolvimento de projetos de manutenção e a 

atualização e modernização da infraestrutura de pesquisa e prestação de serviços 

tecnológicos pelas ICTs para o desenvolvimento científico e tecnológico. 

 
 

3.1.1.1 Ações das universidades para transferência de tecnologia 
 
 

Categoria analítica: gestão da inovação e transferência de tecnologia em 

universidades federais no contexto universidade-empresa. 

Categoria operacional: ações empreendidas pelas universidades para 

transferência de tecnologia no contexto universidade-empresa. 

Gestão universitária para a inovação e transferência de tecnologia: 
gestão dos ativos intelectuais, promoção da cultura de inovação nas universidades, 

mediação das interações entre a universidade e os demais atores envolvidos no 

processo da transferência de tecnologia. 

Ações de implementação das atividades essenciais e complementares 
do NIT: implementação da política institucional universitária de P&D e inovação, 

implementação e estruturação de NITs, recursos não financeiros destinados às 

ações das universidades para transferência de tecnologia. 
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Ações voltadas para empreendedorismo inovador: investimento financeiro 

ou não, por parte da universidade, em projetos empresariais nascentes portadores 

de produtos e/ou serviços ou processos inovadores. 

Ações voltadas para cooperação universidade-empresa em P&D: 

cooperações e colaborações em P&D com empresas que desenvolvam projetos de 

inovação estratégicos para o País, com aplicação de recursos não reembolsáveis 

das políticas públicas de C,T&I. 

 
 

3.1.1.2 Outras definições importantes 
 
 

Pesquisa e desenvolvimento: trabalho criativo e sistemático realizado com a 

finalidade de aumentar o estoque de conhecimentos, inclusive o conhecimento do 

homem, da cultura e da sociedade, e de utilizar estes  conhecimentos  para  

descobrir novas aplicações. O elemento crucial na identificação da P&D é a 

presença de criatividade e inovação. Esta característica está presente tanto na 

pesquisa científica como no desenvolvimento experimental (MCTIC). 

Dispêndio nacional em P&D: são considerados os  investimentos  públicos 

que consiste na transferência de recursos financeiros públicos, para instituições 

privadas e públicas, de caráter assistencial, sem fins lucrativos, com o objetivo de 

cobrir despesas de seus custeios (MCTIC). 

Subvenção econômica: aplicação de recursos públicos não reembolsáveis 

diretamente em empresas públicas ou privadas que desenvolvam projetos de 

inovação  estratégicos para o País, compartilhando  os custos e os riscos inerentes  

a tais atividades, pode ser exemplificada pela substituição tributária do imposto de 

renda devida sobre a contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL). 

Renúncia fiscal: renúncia de receitas para incentivos  fiscais  que  envolvam 

as atividades de pesquisa, desenvolvimento e capacitação tecnológica, como 

isenção de impostos, taxas e tarifas (MCTIC). 

Atividades científicas e técnicas correlatas (ACTC): são atividades 

relacionadas com a pesquisa e desenvolvimento experimental e que  contribuem 

para a geração, difusão e aplicação do conhecimento científico e técnico (MCTIC) 
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3.2 Procedimentos de coleta de dados 
 
 
 
 

Os procedimentos de coleta de dados têm por finalidade apresentar como foi 

realizada a revisão integrativa e a coleta de dados da pesquisa documental. 

 
3.2.1 Revisão Integrativa 

 
 

Esta pesquisa iniciou com uma revisão integrativa, para a construção do 

referencial teórico. A Revisão Integrativa, um dos tipos de revisão sistemática, é  

uma metodologia de pesquisa que tem por escopo, reunir e sintetizar estudos e 

conhecimentos pré-existentes sobre um tema proposto. Tendo como objetivo, obter 

um entendimento aprofundado sobre o tema baseando-se em estudos anteriores 

(BOTELHO; CUNHA; MACEDO, 2011; MENDES; SILVEIRA; GALVÃO, 2008; 

WHITTEMORE; KNAFL, 2005). 

A Revisão Integrativa ocorreu durante a realização da pesquisa entre sendo 

realizado um levantamento de artigos científicos indexados em duas bases  de 

dados eletrônicas: Scopus, Web of Science acessados  através  do  Portal 

Periódicos da CAPES. Foram utilizados descritores em inglês por entender que os 

artigos publicados em português utilizam como segundo idioma o inglês  na  

tradução das palavras-chave, título e resumo. Os descritores utilizados foram: 

“entrepreneurial university”, “government policy”, “government university industry”, 

“innovation law”, “public policy”,  “university-industries”,  “public  support”, 

“technology transfer offices”,  “technology  transfer”,  “university  technology 

transfer”, “university-industry”, “public financing”, “government support”. 

Os filtros utilizados para a seleção inicial da amostragem da literatura, 

foram: 

1) Idioma da publicação: português e inglês. 

2) Publicação período de 2010 a 2020; 

3) Tópico (Pesquisa o título, resumo, as palavras-chave do autor) 

4) Trabalho tipo artigo científico. 
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Foi utilizado o método proposto por Souza, Silva e Carvalho (2010) seguindo 
as seis fases do processo de elaboração da revisão integrativa, sendo apresentado 
ao final deste item um quadro resumo do protocolo. Na coleta e classificação dos 

artigos selecionados, foi auxiliada pelo Software Start1: 
1ª Fase: Elaboração da pergunta norteadora. Esta é a fase mais importante 

da revisão, pois da pergunta norteadora é que serão determinados os estudos que 
serão incluídos ou não, quais as formas definidas para identificação e as 
informações coletadas de cada estudo selecionado (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 
2010). 

Para a construção do referencial teórico desta pesquisa, foi definida a 

seguinte pergunta norteadora: Como o apoio governamental favorece a 
transferência de tecnologia em universidades federais? 

2ª Fase: busca ou amostragem na literatura: Esta fase está relacionada à  

fase anterior e tem por objetivo uma busca ampla e diversificada em bases de  

dados. O ideal para esta fase é incluir todos os estudos encontrados ou  uma 

seleção de forma randômica. Mas, se as duas maneiras forem inviáveis devido a 

quantidade de trabalhos, é necessário estabelecer critérios de inclusão e exclusão 

de artigos (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

Considerando o grande volume de material localizado, foram utilizados 

critérios de seleção e de exclusão. 

Critério de seleção inicial dos estudos: contém um ou mais descritores no 

título, entre as palavras-chave ou resumo. 

Critérios de exclusão inicial: duplicatas; texto completo  inacessível; 

publicação não é artigo científico revisado por pares; título refere-se  a  outro  

assunto sem relação com o tema “apoio governamental” e/ou “transferência de 

tecnologia”. 

Nesta etapa de seleção de artigos, devido a diversidade de assuntos que o 

tema abrange, foi aplicado um critério de classificação descritos na “Proposta 

Operativa” de Minayo (2014, p. 350) que expressasse as representações típicas e 

analíticas de cada assunto em questão. 
 
 
 

1 StArt: gerenciador de revisão sistemática de bibliografia-LAPES 
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O resultado aplicado para selecionar e classificar publicação com tema  

central relacionado a um dos assuntos listados. Nesta etapa foi ainda aplicado um 

filtro para selecionar as publicações cujo contexto se dava no território brasileiro. 

Foram estabelecidos quatro grupos de classificação, a seguir: 

a) Governo, e regulamentação da inovação; 

b) Cooperação e transferência de tecnologia universitária; 

c) Empreendedorismo acadêmico e inovação; 

d) Contexto brasileiro. 

3ª Fase: coleta de Dados (informações): Esta é a fase em que se extrai as 

informações dos artigos selecionados, sendo necessário a utilização de um 

instrumento que seja capaz de certificar que todos as informações relevantes sejam 

coletadas, diminuindo a possibilidade de erros na transcrição, garantir uma 

checagem rápida e precisa das informações, e servir como registro da pesquisa 

(SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). O instrumento utilizado foi sintetizado no 

quadro resumo da revisão integrativa, permitindo assim a reaplicação futura para 

atualização desta pesquisa. As informações coletadas dos artigos, foram tabulados 

em uma planilha Excel, 

que contemplava as seguintes informações relevantes: a base de dados; a 

revista que o artigo foi publicado; ano de publicação do artigo; autores; título do 

artigo; resumo e palavras-chave; artigo mais citado e a classificação conforme 

assunto definido na fase anterior. 

4ª Fase: análise crítica dos estudos selecionados: Esta fase demanda uma 

abordagem organizada para considerar a validade e as características de  cada 

artigo selecionado. Busca estabelecer “sistemas de classificação de evidências 

caracterizadas de forma hierárquica, dependendo da abordagem metodológica 

adotada. [...]. Propõe-se uma hierarquia de evidências, segundo o delineamento da 

pesquisa [...]”(SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010, p. 104). 

A primeira busca por meio da string formada identificou 971 (513, pela Scopus 

e 458 pela Web Of Science) artigos de interesse. Após a aplicação dos critérios de 

inclusão e de exclusão iniciais, foram selecionados 119, artigos. Os artigos foram 

então classificados por assunto central, o filtro de seleção aplicado exigia pelo 

menos uma das palavras do assunto no título do artigo. Neste filtro foram 

classificados 68, artigos, sendo que 27, deles tratavam de 
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empreendedorismo universitário. Após a leitura do resumo foram selecionados 4, 

artigos relacionados ao primeiro assunto, 20, artigos relacionados ao segundo 

assunto e 18, artigos relacionados ao terceiro assunto, conforme quadro 7. 
 

Quadro 7 - Primeira seleção de publicações da revisão integrativa 
 

Assunto Quantitativo 
Governo, e regulamentação da inovação 4 
Cooperação e transferência de tecnologia universitária 20 
Empreendedorismo acadêmico e inovação 18 
Contexto brasileiro 20 

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 
 
 

Em relação às publicações do contexto brasileiro, foram selecionados 

inicialmente através da string com filtro para o cenário brasileiro 46, artigos,  

destes, foi aplicado um filtro para selecionar os autores mais citados, restando 20, 

artigos. Após leitura do resumo, foram selecionados sete artigos do contexto 

brasileiro para compor o referencial desta revisão integrativa. 

Ainda na etapa de seleção e classificação crítica, foi então aplicado o filtro de 

classificação das publicações mais citadas, selecionando  seis artigos relacionados  

a empreendedorismo acadêmico, com mais de 100, citações cada um deles. Para o 

assunto cooperação e transferência de tecnologia universitária foram selecionados 

cinco artigos mais citados, dentre os 20, artigos mais relevantes por assunto. O 

quadro referencial desta revisão integrativa é ilustrado no quadro 8. 
 

Quadro 8 - Seleção de publicações da revisão integrativa 
 

Assunto Quantitativo Referência 
 
Governo, e 
regulamentação 
da inovação 

 
 

4 

(BRANTEN; PURJU; TVARONAVIČIENĖ, 2015); 
(CLAUSS; KESTING, 2017); (ROSENDO RIOS; 
ZHANG; GHAURI, 2016); (SHEVCHENKO; 
RAZVADOVSKAYA; MARCHENKO; KHANINA, 2017). 

 

Cooperação e 
transferência 
de tecnologia 
universitária 

 
 
 

12 

(VILLANI; RASMUSSEN; GRIMALDI, 2017); (GILSING; 
BEKKERS; BODAS FREITAS; VAN DER STEEN, 2011); 
(FUENTES; DUTRÉNIT, 2012); (CESARONI; 
PICCALUGA, 2015); (ANKRAH; BURGESS; GRIMSHAW; 
SHAW, 2013); (WANG; HU; LI; PAN, 2015); 
(BOARDMAN; GRAY, 2010); (MCADAM; MILLER; 
MCADAM; TEAGUE, 2012); (KONDO, 2005); (SAPIR, 
2020); (OKAMURO; 
NISHIMURA, 2013); (GALÁN‐ MUROS; PLEWA, 2016) 
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Empreendedoris 
mo acadêmico e 
inovação 

 
 
 

12 

(URBANO; GUERRERO, 2013); (PHILPOTT; 
DOOLEY; O'REILLY; LUPTON, 2011); (GUERRERO; 
URBANO, 2010); (GUERRERO; CUNNINGHAM; 
URBANO, 2015); (GRIMALDI; KENNEY; SIEGEL; 
WRIGHT, 2011); (DALMARCO; DEWES; ZAWISLAK; 
PADULA, 2011); (AUDRETSCH, 2012); 
(WONGLIMPIYARAT, 2016); (SINELL; IFFLÄNDER; 
MUSCHNER, 2018); (HO; LEE, 2015); (WOOD, 
2011); (MEOLI; PALEARI; VISMARA, 
2017) 

 
 
Contexto 
brasileiro 

 
 

6 

(BRUHN; CALEGARIO; CARVALHO; CAMPOS et al., 
2017); (CHAIS; GANZER; OLEA, 2018); (SILVA; 
SEGATTO, 2017); (MELLO; FUENTES; IACOBUCCI, 
2016); (FISCHER; SCHAEFFER; VONORTAS; 
QUEIROZ, 
2018); (MIN; VONORTAS; KIM, 2019). 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 
 
 

5ª Fase: discussão dos resultados: Nesta fase, após a interpretação  e  

síntese dos resultados, “[...] comparam-se os dados evidenciados na análise dos 

artigos ao referencial teórico. Além de identificar possíveis lacunas do  

conhecimento, é possível delimitar prioridades para estudos futuros” (SOUZA; 

SILVA; CARVALHO, 2010, p. 105). 

Como o foco desta revisão integrativa era o de contribuir na formação do 

referencial teórico e análise de conteúdo com a finalidade de buscar inferências 

sobre a questão de pesquisa juntamente com o conteúdo do resultado da pesquisa 

documental, a discussão dos resultados pode ser observada tanto no capítulo 

destinado ao referencial teórico, como no capítulo destinado à apresentação e 

análise dos resultados da pesquisa, sendo possível também observar alguns dos 

resultados na identificação da lacuna de pesquisa e problemática. 

6ª Fase: Apresentação da Revisão Integrativa: nesta fase, apresentam-se os 

resultados obtidos na revisão integrativa. É necessário conter “[...] informações 

pertinentes e detalhadas, baseadas em metodologias contextualizadas [...]. Um dos 

métodos para a análise dos dados de uma pesquisa qualitativa relaciona-se com a 

variedade de achados da revisão integrativa” (SOUZA; SILVA; CARVALHO, 2010). 

A apresentação dos resultados da revisão integrativa pode ser observada na 

composição do referencial teórico, e na apresentação e análises dos resultados 

deste trabalho através da análise de conteúdo proposto por Minayo 
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(2014). Em complementação à revisão integrativa buscou-se na literatura a 

apresentação de conceituação clássica quando o assunto assim o exigia. As 

principais literaturas acerca do apoio governamental para C,T&I no cenário brasileiro, 

a estruturação das universidades para atuar como ICT e as ações empreendidas 

pelas universidades para transferir tecnologia são ainda discutidas na apresentação 

dos resultados frente as evidências empíricas da pesquisa documental. 

A seguir é apresentado um quadro resumo do protocolo utilizado para esta 

revisão integrativa, quadro 9. 

 

Quadro 9 - Resumo do protocolo da revisão integrativa 
 

Objetivo da revisão integrativa: subsidiar teoricamente a pesquisa 
Objetivo Geral: identificar na literatura como o apoio governamental favorece a transferência 
de 
tecnologia em universidades federais? 

Objetivos específicos: identificar e classificar a literatura por assuntos mais evidenciados. 

 

Palavras-chave 

“entrepreneurial university”, “government policy”, “government 
university industry”, “innovation law”, “public policy”, “university- 
business”, “public support”, “technology transfer offices”, 
“technology transfer”, “university 
technology transfer”, “university-industry”, “public financing”, 
“government support”. 

Idiomas das 
pesquisas Português e inglês. 

Bases de busca Scopus e Web of Science. 

 
 
 
 

Definição do 
mecanismo 
de busca 
Scopus 

String: TITLE-ABS-KEY ( "entrepreneurial university" OR "university- 
industry" OR "university-business" OR "government university 
industry" OR "public policy" OR "government policy" OR "innovation 
law" OR "public financing" OR "public support" OR "government 
support" AND "university technology transfer" OR "technology 
transfer offices" OR "technology transfer" ) AND ( LIMIT-TO ( 
PUBYEAR , 2021 ) OR LIMIT- TO ( PUBYEAR , 2020 ) OR LIMIT- 
TO ( PUBYEAR , 2019 ) OR LIMIT- TO ( PUBYEAR , 2018 ) OR 
LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2017 ) OR LIMIT- TO ( PUBYEAR , 2016 ) 
OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2015 ) OR LIMIT- TO ( PUBYEAR , 
2014 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2013 ) OR LIMIT- TO ( 
PUBYEAR , 2012 ) OR LIMIT-TO ( PUBYEAR , 2011 ) OR LIMIT- 
TO ( PUBYEAR , 2010 ) ) AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE , "ar" ) ) AND 
( LIMIT-TO ( LANGUAGE , "English" ) OR LIMIT-TO ( LANGUAGE , 
"Portuguese" ) ) 

 

Definição do 
mecanismo 
de busca 
Web of 
Science 

String: (TS=(("entrepreneurial university" OR "university- 
industry" OR "university-business" OR "government university 
industry" OR "public policy" OR "government policy" OR 
"innovation law" OR "public financing" OR "public support" OR 
"government support") AND ("university technology transfer" OR 
"technology transfer offices" OR "technology transfer"))) AND 
TIPOS DE DOCUMENTO: (Article) Refinado por: IDIOMAS: ( 
ENGLISH OR PORTUGUESE ) 
Tempo estipulado: 2010-2021. Índices: SCI-EXPANDED, SSCI, 
A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, ESCI. 
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Seleção inicial dos 
estudos 

 
Contém um ou mais descritores no título, entre as palavras-chave ou 
resumo. 

Exclusão inicial 
dos estudos 

Duplicatas; texto completo inacessível; publicação não é artigo 
científico revisado por pares; título refere-se a outro assunto sem 
relação com o tema 
“apoio governamental” e/ou “transferência de tecnologia”. 

Critérios de 
seleção e 
classificação por 
assuntos 

Publicação tem como tema central um dos assuntos listados: 
a) Governo, e regulamentação da inovação; 
b) Cooperação e transferência de tecnologia universitária; 
c) Empreendedorismo acadêmico e inovação; 

Contexto da 
pesquisa Brasil/brasileiro 

 

Fonte: Autoria própria (2020). 
 
 

3.2.2 Pesquisa Documental 
 
 

A pesquisa documental tem destaque por utilizar documentos que não 

receberam nenhum tratamento científico, sendo esta uma diferenciação que se dá 

principalmente quanto ao tipo de fonte utilizada. As pesquisas documentais podem 

ser primárias ou secundárias, conforme o tratamento anteriormente recebido pela 

fonte a ser coletada (SÁ- SILVA; ALMEIDA; GUINDANI, 2009, p. 6). Segundo Yin, 

(2016) a pesquisa documental é comum nos estudos envolvendo a administração 

pública, sendo também utilizada para corroborar evidências de outras fontes e/ou 

acrescentar informações. 

A pesquisa documental foi aplicada em duas etapas, a primeira para 

identificar mecanismos de apoio governamental para C,T&I, e a segunda para 

identificar ações empreendidas por universidades para transferência de tecnologia. 

Na coleta e análise dos dados desta pesquisa documental foi seguido o protocolo 

proposto por Minayo (2014, p. 342), descrito nos procedimentos de análise  de 

dados. 

Foram efetuadas buscas de dados de documentos oficiais na plataforma 

Dados.gov.br (BRASIL; DADOS.GOV.BR, 2020) de dados abertos. Foi utilizado a 

plataforma de inteligência para aplicação de políticas públicas baseadas em 

evidências do Brasil, Gov.Data (2020). Foi realizada pesquisa nas páginas sites 

institucionais, documentos do MCTIC na plataforma de publicações, editais e 

licitações, leis e decretos de alcance nacional, relatórios oficiais  disponibilizados  

em dados abertos do MCTI, consulta à plataforma integrada de ouvidoria e 
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acesso à informação (BRASIL; FALA.BR., 2020). Um protocolo para a coleta é 

descrito no quadro 10. 

 

Quadro 10 - Protocolo coleta dados e informações de políticas públicas para C,T&I e 
programas de incentivo à P&D na relação U-E 

Documento base Categoria de análise 
 

MCTIC, publicações, Relatórios FORMICT 
Apoio governamental para C,T&I; 
Ações de universidades para 
transferência de tecnologia 

MCTIC, publicações, Marco Legal de CT&I Apoio governamental para C,T&I 

Relatório Consolidado das Instituições de Fomento Apoio governamental para C,T&I 

Estratégia Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação Apoio governamental para C,T&I 

Guia de orientação para elaboração da Política de 
Inovação 
nas ICTs 

Apoio governamental para C,T&I 

Plano de Ação para a Promoção da Inovação 
Tecnológica 

Apoio governamental para C,T&I 

Relatórios de gestão de universidades Ações de universidades para 
transferência de tecnologia 

Planos de desenvolvimento institucional de universidades Ações de universidades para 
transferência de tecnologia 

Relatórios de NIT universitários Ações de universidades para 
transferência de tecnologia 

Relatórios/ranking de depositantes INPI Ações de universidades 
para transferência de 
tecnologia 

Notícias e publicações site institucional de universidades Ações de universidades para 
transferência de tecnologia 

 
Fonte: elaboração própria (2020). 

 
 

A pesquisa documental para coleta de dados das universidades 

seguiu os critérios de identificação de canais, modos de transferência de 

tecnologia e ocorreu por buscas em dados abertos acessado nas páginas 

sites institucionais, documentos do MCTIC na plataforma de publicações, 

editais e licitações, legislação, consulta à plataforma integrada de ouvidoria e 

acesso à informação (BRASIL; FALA.BR., 2020). 

Foram coletadas informações institucionais das universidades como 

relatório anual de gestão, plano de desenvolvimento institucional, regimento 

interno da agência de inovação, editais de chamadas públicas para inovação 

etc. A seleção dos dados ocorreu baseada na delimitação da 
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pesquisa e no referencial teórico. No quadro 11, é apresentado um protocolo 

para facilitar a coleta e categorização. 
 

Quadro 11 - Protocolo para coleta de dados das universidades (casos selecionados) 
 

Objetivo Investigar como a agência/NIT contribui para a TT 

 
Universidade 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
RIO GRANDE 
DO SUL 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
RIO GRANDE 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
JUIZ DE FORA 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
MINAS GERAIS 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
PARANÁ 

Nome da 
agência de 
inovação/NIT 
: 

     

Data da 
instituição 
do NIT: 

     

 Fonte de dados Definição de 
termos 

Categoria 
de análise 

  

 
 

Quais os 
principais 
canais de 
TT 
utilizados? 

 

Regulamento; 
Regimento 
Interno; 
Relatório de 
Gestão; 
pesquisa 
bibliográfica 

Canais de 
transferência de 
tecnologia: são os 
mecanismos pelos 
quais se pode 
transferir 
tecnologia e 
conhecimento 
(VAN GILS; 
VISSERS; DE 
WIT, 2009) 

 
 
 

Estratégias de 
Transferência 
de Tecnologia 
U-E 

  

Quais as 
principais 
estratégias 
de 
transferência 
de tecnologia 

Regulamento 
ou regimento 
interno e 
pesquisa 
bibliográfica 

Comercialização 
Cooperação em 
P&D 
Empreendedoris 
mo 

Estratégias de 
Transferência 
de Tecnologia 
U-E 

  

 
Utiliza apoio 
de 
instrumentos 
governamenta 
is 

Regulamento; 
Regimento 
Interno; 
Relatório 
de Gestão; 
editais, 
chamadas. 

Instrumentos de 
estímulo à 
interação U-E, 
mecanismos de 
apoio;  suporte 
à inovação. 

 
Políticas 
Públicas para 
C,T&I 

  

 
Fonte: Autoria própria (2020). 

 
 
 

Esta etapa teve por finalidade conhecer sobre como a interação U-E ocorre  

no campo e sobre como os recursos governamentais de incentivo são aplicados.    

As conclusões e resultados são explorados no capítulo destinado à apresentação e 

análise dos resultados. 

 
3.3 Procedimentos de análise de dados 

 
 

Os procedimentos de análise devem em si permitir a  validação  de 

inferências. Para Minayo (2014) a análise de conteúdo como técnica de tratamento 

de dados diz respeito a histórica busca teórica e prática no campo das  

investigações sociais, que em determinados contextos e por meio de 
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procedimentos especializados e científicos, busca tornar o processo de inferência 

válido e replicável. 

Assim, a análise de conteúdo deste trabalho se estrutura em duas etapas, a 

primeira procura identificar determinações fundamentais para agrupar elementos, 

ideias ou expressões em torno do conceito teórico, como a identificação do período 

histórico, político e econômico do grupo social estudado (GOMES, 1994, p. 78; 

MINAYO, 2014, p. 351). 

Na segunda etapa, sugere-se embate entre os fatos surgidos das 

determinações fundamentais, e agrupados da primeira etapa, com a interpretação 

das comunicações individuais de cada grupo analisado. 

Enquanto a primeira etapa de interpretação sugere o agrupamento dados 

considerando a determinação fundamental de cada elemento recolhido da coleta de 

dados, a segunda etapa de interpretação é destinada ao estabelecimento de 

articulações entre os dados e os referenciais teóricos da pesquisa, de modo a 

responder à questão de pesquisa tendo por base o objetivo geral e os objetivos 

específicos (GOMES, 1994, p. 78; MINAYO, 2014, p. 351). 

Para operacionalização da análise de conteúdo em duas etapas de 

interpretação os autores sugerem a seguinte proposta operativa: 

1. Ordenação dos dados: mapeamento dos dados obtidos. 

2. Classificação dos dados: interrogação dos dados por meio de leitura 

horizontal e exaustiva dos textos e leitura transversal, com base na 

fundamentação teórica para identificação do que é relevante e 

elaboração das categorias específicas. 

3. Análise final e relatório. 

Na operacionalização da análise proposta por Minayo (2014) em  duas  

etapas de interpretação, os dados coletados pela pesquisa documental foram 

classificados e agrupados segundo a determinação fundamental das categorias de 

análise. Após a ordenação e classificação por agrupamento dos dados em 

evidências empíricas, procedeu- se a discussão à luz do referencial teórico. O 

resultado da análise é apresentado no capítulo 4, destinado à apresentação e 

análise dos resultados. O quadro 9, apresenta um resumo representativo dos 

procedimentos de análise de dados em duas etapas de interpretação, baseado no 

método interpretativo proposto por Minayo (2014). 
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Quadro 12 - Resumo representativo da análise em duas etapas 
 

Primeira etapa de interpretação Apoio governamental para C,T&I nas 
universidades 

 
 

Determinações fundamentais 

Ações empreendidas pelo Estado para efetivar o 
incentivo à inovação e à pesquisa científica e 
tecnológica nas universidades, com vistas à 
capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia 
tecnológica e ao 
desenvolvimento do sistema produtivo nacional 
e regional do País. 

 
 

Objetivo a verificar 

Diretrizes; ações; metas; recursos financeiros; 
recursos não financeiros, instrumentos de apoio, 
mecanismos de incentivo, subvenção 
governamental, subsídio, bolsa de pesquisa, 
auxílio ao pesquisador 

 
 

Segunda etapa de interpretação Luz do referencial teórico 
 (DALMARCO; HULSINK; BLOIS, 2018); 
 SHEVCHENKO; RAZVADOVSKAYA; 

Ações estruturantes de MARCHENKO; KHANINA, 2017; ; SHEVCHENKO; 
fortalecimento da C,T&I RAZVADOVSKAYA; MARCHENKO; KHANINA, 

 2017; (CASSIOLATO; LASTRES, 2005a); (RAUEN, 
 2016); 

Repasses financeiros 
governamentais por 
subvenção/subsídio para C,T&I, 
por projeto ou pesquisa 

(ARBIX, 2017); (CORDER; SALLES FILHO, 
2006); (BUAINAIN; LIMA JUNIOR; CORDER, 
2017); BOARDMAN; GRAY, 2010) 

Repasses financeiros 
governamentais por 
subvenção/subsídio para C,T&I, 
por bolsas para formação de RH 

 
tributos (GONÇALVES; NASCIMENTO; 
WILBERT, 2016); 

 
 

Primeira etapa de interpretação Ações de universidades para 
transferência de tecnologia 

 
Determinações fundamentais 

Acordo econômico ou não-econômico, entre 
uma ou mais organizações, onde se estabelece 
fornecedor e 
receptor de determinada tecnologia, conhecimento 
tecnológico, em desenvolvimento ou acabado. 

 
 

Objetivo a verificar 

Cooperação U-E; Consultoria e assessoria; 
professor visitante; Contrato de P&D; acordo de 
cooperação técnica; fundo de pesquisa; 
propriedade intelectual; fornecimento de tecnologia; 
assistência técnica; 
compartilhamento de laboratório, parcerias 
U-E; contrato know how. 

 
Segunda etapa de interpretação Luz do referencial teórico 
Fornecimento de tecnologia 
Contratos de prestação de 
Serviços de assistência técnica: 

Van Gils, Vissers e de Wit (2009); 
(CHESBROUGH, 2003); (SIEGEL; WALDMAN; 
ATWATER; LINK, 
2004).; (SAPIR, 2020); (RAJALO; VADI, 2017) 

 
Empreendedorismo acadêmico 

(ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000); 
(WONGLIMPIYARAT, 2016); (WOOD, 
2011); (MEOLI; PALEARI; VISMARA, 2017) 

Fonte: Elaborado com base nos dados da pesquisa (2020). 
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Segundo Cassiolato e Lastres (2005) é por meio de agrupamentos entre os 

diferentes contextos, sistemas cognitivos e regulatórios e formas de articulação, de 

cooperação e de aprendizado interativo entre agentes são reconhecidos como 

fundamentais na geração, aquisição e difusão de conhecimentos. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
 

Neste capítulo são apresentados os resultados da pesquisa e tem por objetivo 

responder aos objetivos geral e específicos através da pesquisa documental, de 

evidências empíricas e estabelecer discussões à luz do referencial teórico e da 

revisão integrativa. 

 
 

4.1 Apoio governamental e incentivos à C,T&I nas universidades federais 
 
 

Os recursos estruturais, normativos e financeiros definidos pelas políticas 

governamentais de incentivo à C,T&I, são importantes indicadores do apoio 

governamental às universidades enquanto instituições operadoras de C,T&I, e 

demonstram o comprometimento dos gestores com o fortalecimento e 

desenvolvimento científico do País. No Brasil o MCTIC, considerando suas 

competências legais, exerce a função de coordenador do SNCTI e detém o domínio 

de diversos recursos essenciais para a governança das agências das fontes de 

financiamento mais relevantes do sistema. 

Ainda que o estabelecimento de uma agenda para a inovação seja recente, 

conforme (BUAINAIN; LIMA JUNIOR; CORDER, 2017; CORDER; SALLES FILHO, 

2006) destacam, o MCTIC tem ainda sob sua alçada duas principais agências de 

fomento: a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) e o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que, conjuntamente com outros 

diversos Institutos de Pesquisa operacionalizam e executam as ações voltadas para 

o incentivo à C,T&I operando mais da metade do orçamento da pasta. 

Na composição dos atores do SNI podemos observar as universidades como 

operadores de C,T&I, ainda que a missão primordial seja a educação, segundo 

dados do ENCI o Ministério da Educação (MEC) e o MCTI  são responsáveis por 

73% dos aportes em C,T&I do Governo Federal alcançando R$ 9,7 bilhões em 

investimentos para pós- graduação juntamente com um aporte de R$ 9,4 bilhões 

pelo próprio MCTI, também para pós-graduações O quadro 13, demonstra em 

percentuais a distribuição dos dispêndios do Governo Federal para a C,T&I, dada  

por órgão. 
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Quadro 13 - Percentual de dispêndios do Governo Federal em C,T&I, por órgão 
 

Fonte: Adaptado de (BRASIL, ENCTI 2016-2022). 
 
 

Para Dalmarco, Hulsinke Blois (2018) numa economia emergente como a do 

Brasil as políticas públicas para a C,T&I e o apoio governamental são estruturas 

necessárias para fomentar a transferência de conhecimento acadêmico e o processo 

de incubação por meio de programas de governo visando organizar o ambiente para 

o desenvolvimento socioeconômico, tido como fruto e produto da interação desses 

diversos atores. 

As universidades enquanto operadores do processo de desenvolvimento 

tecnológico e de inovação empresarial compõe ecossistemas regionais e podem 

servir de incubadora para pequenas empresas e até mesmo promover parques 

tecnológicos (BRASIL, ENCTI 2016-2022), estes são os objetivos específicos do 

plano de ação para a promoção da inovação tecnológica (BRASIL, Plano de ação 

2018-2022). Dentre os desafios está a ampliação dos dispêndios empresariais em 

P,D&I, a ampliação da quantidade de pesquisadores atuando nas empresas, a 

ampliação do universo de empresas inovadoras e a promoção de maior cooperação 

entre ICT e empresas (BRASIL, Plano de ação 2018-2022). 

Para o alcance do desenvolvimento tecnológico e de inovação quadrienalmente a 

Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ENCTI), validada pelo Conselho 
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Nacional de Ciência e Tecnologia contém a orientação estratégica de médio prazo para a 

implementação de políticas públicas na área de CT&I, bem como pode servir de subsídio 

à formulação de outras políticas de interesse (BRASIL, ENCTI 2016-2022). 

As políticas públicas constituem em si ações empreendidas pelo Estado para 

efetivar as prescrições constitucionais sobre as necessidades da sociedade em 

termos de distribuição e redistribuição das riquezas, dos bens e serviços sociais no 

âmbito federal, estadual e municipal. São políticas de economia, educação saúde, 

meio ambiente, ciência e tecnologia (FARAH, 2011). 

Na definição de Freeman (1995) um SNI consiste em uma rede composta por 

instituições pertencentes às esferas pública e privada que atuam de modo a criar, 

importar, modificar e difundir novas tecnologias por meio de suas atividades e 

interações. Neste sentido a pesquisa documental demonstra que o SNI brasileiro 

está estruturado e em consonância com as diretrizes internacionais, inclusive conta 

com vários fundos setoriais para o desenvolvimento científico e tecnológico como o 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), ao qual o 

MCTIC mantém a governança com apoio da FINEP, para arrecadação junto à 

diversos setores econômicos e posterior redistribuição aos operadores pelos 

instrumentos de subvenção, empréstimo e fomento, a depender da natureza do 

programa de governo e do operador receptor do auxílio. Para uma melhor 

compreensão os principais atores do SNCTI brasileiro são ilustrados no quadro 14. 

 
Quadro 14 - Principais atores do SNI 

 

Fonte: Adaptado de (BRASIL, ENCTI 2016-2022). 
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No cenário brasileiro o MCTIC tem entre suas principais estratégias a 

promoção da pesquisa científica básica e tecnológica, o estímulo à interação entre 

ICTs e empresas, o incentivo à comercialização da pesquisa pública (BRASIL, 2018) 

sem esquecer da atividade primordial das universidades, que é a transferência de 

conhecimento e o aprendizado. Neste sentido cabe também ao MCTIC, promover 

instrumentos próprios para alocação de recursos de apoio à pós-graduação, aos 

pesquisadores, à pesquisa e à infraestrutura das universidades, o quadro 15, 

apresenta os dispêndios destinados a subsidiar bolsas de pós-graduação para 

universidades dos casos selecionados desta pesquisa. 
 

Quadro 15 - Dispêndio com cursos de pós-graduação. 
 

Tabela 2.4.2 (em milhões de R$ correntes) 
 
Brasil: Estimativa dos dispêndios das instituições com cursos de pós-graduação stricto sensu 
reconhecidos pela Capes/MEC como aproximação dos dispêndios em pesquisa e desenvolvimento das 
instituições federais de ensino superior, 2000-2018 

Regiões, unidades 
da federação e 
sigla das 
universidades 

 
Brasil 

 
UFRGS 

 
Rio Grande do Sul 

 
UFJF 

 
UFMG 

 
UFPR 

2010 R$ 6.069,85 R$ 328,55 R$ 49,61 R$ 130,99 R$ 396,06 R$ 217,55 
2011 R$ 7.130,92 R$ 417,73 R$ 91,40 R$ 109,70 R$ 412,51 R$ 230,56 
2012 R$ 186,85 R$ 458,24 R$ 102,05 R$ 186,85 R$ 513,22 R$ 255,61 
2013 R$ 9.721,67 R$ 531,46 R$ 114,61 R$ 229,62 R$ 560,40 R$ 318,68 
2014 R$ 11.160,66 R$ 582,53 R$ 114,30 R$ 225,96 R$ 605,27 R$ 496,21 
2015 R$ 10.035,99 R$ 601,43 R$ 126,65 R$ 198,14 R$ - R$ 399,20 
2016 R$ 11.955,59 R$ 657,85 R$ 138,57 R$ 229,54 R$ - R$ 450,37 
2017 R$ 12.051,28 R$ 632,86 R$ 134,48 R$ 263,00 R$ - R$ 441,85 
2018 R$ 12.383,40 R$ 663,94 R$ 137,42 R$ 252,43 R$ - R$ 480,66 

Fonte: Adaptado de (BRASIL, ENCTI 2016-2022). 
 
 

A concessão de bolsas para pós-graduação constitui uma das ações de apoio 

governamental de incentivo à C,T&I nas universidades mais bem consolidadas, pois 

permite a formação integral do aluno e contribui com as atividades inovativas das 

universidades. Rapini, Oliveira e Neto (2014) investigaram se a natureza da fonte de 

financiamento influencia na interação universidade-empresa no Brasil, e nos modos 

de interação ou na motivação para a colaboração, entretanto os resultados apontam 

que a natureza do financiamento parece não influenciar nos modos de interação, 

mas sim nos objetivos (ou motivação) da cooperação entre universidade e  

empresas, no entanto no cenário brasileiro o apoio governamental às atividades 
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inovativas nas universidades federais pode ocorrer de diversas maneiras sendo que 

os dispêndios governamentais para as universidades têm duas destinações 

especificadas, a primeira para a manutenção das dependências administrativas de 

P&D, e a segunda para a manutenção dos professores/pesquisadores públicos 

(RAUEN, 2016). 

Ao pesquisador público é garantido apoio financeiro como incentivo ao 

engajamento em atividades científicas e tecnológicas, voltadas para a inovação e 

cooperação com empresas privadas, remuneração adicional pelo trabalho associado 

à prestação de serviços desenvolvido em parcerias (Lei de Inovação). 

A Lei de Inovação e suas atualizações, juntamente com os demais normativos 

foram projetadas para promover incentivos à pesquisa e à inovação através da 

capacitação tecnológica do país. Deu início ao fortalecimento de áreas de pesquisa e 

de produção de conhecimento e incentivou a promoção de ambientes cooperativos 

para a produção científica, tecnológica e da inovação no País (RAUEN, 2016). 

Ao pesquisador/inventor, é ainda assegurada participação nos ganhos de até 

30%, resultante de comercialização de tecnologia, configurando um incentivo da 

política pública para inovação extraorçamentária. 

Em relação as políticas públicas direcionadas às universidades pela ação de 

dispêndios às atividades de pós-graduação, fica constatada a sua existência e 

relevância, ainda que o orçamento para bolsas concedidas esteja diminuído ano a 

ano o trabalho de Rauen (2016) apresenta uma possível causa: 

 
O objetivo da lei era que tais possibilidades funcionassem como formas 
efetivas de estímulo ao maior engajamento de ICTs e seus pesquisadores 
em atividades de inovação com empresas. No entanto, durante os anos de 
vigência da Lei de Inovação, estes incentivos – contrapartidas financeiras à 
ICT, retribuição pecuniária e pagamento de bolsas aos pesquisadores 
envolvidos em atividades de inovação – foram subutilizados e, de modo 
geral, as parcerias público-privadas para o desenvolvimento tecnológico 
permaneceram em patamares aquém dos desejados. De fato, a interação 
ICT-empresa no Brasil permanece tímida e toda a infraestrutura de pesquisa 
nacional é incapaz de prover, na interação com o setor produtivo, os inputs 
necessários para a produção de novas tecnologias e serviços que 
dinamizem a economia nacional (RAUEN, 2016, p. 22). 

 
 

Assim, em resposta a um dos objetivos específicos norteadores desta 

pesquisa, está evidente através de como está estruturado o SNI brasileiro, que o 

apoio governamental preza pela integração dos diversos setores, atores e agentes 
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comprometidos com o avanço tecnológico e inovativo. Nesta primeira parte foi 

trazido principalmente os subsídios e as bolsa auxílio para pós-graduação, uma vez 

que a capacitação é também um objetivo do apoio à C,T&I, à pesquisa e ao 

pesquisador. O apoio governamental compõe subsídios financeiros e não- 

financeiros, como a estruturação e implementação dos núcleos de inovação 

tecnológica por meio de normativos legais, os estabelecendo como infraestrutura 

indispensável no processo de difusão do conhecimento e da transferência de 

tecnologia. A estruturação das universidades para implementação das atividades 

essenciais em complementares à política institucional universitária através dos NITs 

é abordada a seguir. 

Os recursos podem ser reembolsáveis ou não-reembolsáveis; podem ter 

destinatários específicos, como micro, pequenas e médias empresas (MPMES), ou 

ser destinado para alguma área ou setor específico. 

São recursos reembolsáveis os empréstimos com taxas de juros reduzidas de 

até 7% ao ano, para MPMEs, oferecidos por instituições federais como o BNDES e a 

FINEP e estaduais. Nestas linhas existe uma maior flexibilidade nos itens 

financiáveis, contudo existe a necessidade de oferecer garantias à instituição 

financeira. São recursos não- reembolsáveis os destinados para a execução do 

projeto de PD&I na ICT parceira. 

Os principais Agentes de fomento são o BNDES, a FINEP, o CNPq (federal), 

a FAPESP (do Estado de São Paulo), e o SEBRAE (PACHECO; CORDER, 2010). 

Nas linhas não-reembolsáveis pode haver restrição nos itens financiáveis e há 

exigência de contrapartidas por parte da Empresa variando entre 0 e 70% do valor 

do projeto. 

São recursos de capital de risco os fundos de venture capital e investidores 

privados que aplicam recursos financeiros em negócios inovadores em troca de 

participação no capital social da empresa como os fundos e programas específicos. 

Os Fundos de Venture Capital no Brasil, em sua maioria, são fomentados pela 

FINEP através do Programa Inovar. Para as pequenas empresas e para as que 

estão implementando atividades P,D&I, com fomento reembolsável e não- 

reembolsável: 

Os programas Pappe (Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas) e PIPE - 

Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, da Fapesp - Fundação de Amparo à 
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Pesquisa do Estado de São Paulo. Tem o intuito de apoiar projetos inovadores que 

fossem desenvolvidos em conjunto por empresas e pesquisadores. O Pappe é 

operacionalizado com recursos oriundos da Finep e com a contrapartida das FAPs e 

das empresas, o que incentiva e permite a utilização, de forma integrada, de 

recursos federais e estaduais, visando a ampliação da abrangência e capilaridade 

operacionais da Finep, o alinhamento de políticas, bem como o fortalecimento dos 

sistemas nacional e regionais de inovação, já que cada FAP tem autonomia para 

elaborar seus editais de acordo com as necessidades locais. Sua lógica precursora 

serviu de base para a criação de outros tipos inovadores de da Finep, como as 

Ações Transversais, que surgiram em 2004 e se utilizam de diversos Fundos 

Setoriais simultaneamente para financiar programas estratégicos do MCT, cujo foco 

encontra-se na Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) do 

governo federal (BOTELHO; CARRIJO, 2013) 

O Programa do CNPq, destinado à formação Recursos Humanos em áreas 

Estratégicas, utiliza do instrumento de bolsas de fomento tecnológico, foi criado para 

agregar pessoal altamente qualificado em atividades de P,D&I nas empresas. 

Os incentivos fiscais previstos na Lei do Bem (L 11.196/2005), disponibilizam 

Redução de até 34% em: 

• Imposto de Renda; 

• Contribuição Social sobre o Lucro Líquido; 

• Redução de 50%: 

• Imposto sobre os Produtos Industrializados (IPI) 

• Para compra de equipamentos exclusivos destinados à P&D; 

• Para amortização acelerada dos dispêndios; 

• Para aquisição de bens intangíveis; 

• Para P&D com depreciação imediata dos equipamentos comprados 
para P,D&I. 

 
Dos instrumentos de incentivo à C,T&I, a concessão direta de recursos 

financeiros (crédito) é um tradicional instrumento de financiamento. Usualmente 

destinado às empresas nascentes, nas modalidades de subvenção para a inovação 

e financiamentos, é operacionalizado em sua maior parte pela FINEP. 
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Cassiolato e Lastres (2005) destacam a tendência de as políticas, ao 

focalizarem conjuntos de atores e seus ambientes, possibilitam potencializar, 

disseminar e fazer com que seus resultados sejam mais eficazes. 

Os créditos de financiamentos para atividades inovativas nas empresas, 

investimento e participação em empresas com potencial inovativo e tecnológico, 

subvenção econômica para empresas, aumento na oferta de bolsas de pesquisa 

entre outras são instrumentos governamentais que e fortalecem o setor tecnológico 

empresarial, demandando e empregando mão-de-obra especializada contribui para  

a interação U-E (BRASIL, 2012; MACULAN, 2005; SALERNO; DAHER, 2006) 
A figura 1, ilustra os valores concedidos pela FINEP no ano de 2018: 

 
Figura 1 - Contratações e liberações dos macroprocessos financiamento reembolsável, 

subvenção 

 
 

Fonte: Relatório de Gestão – 2018, FINEP (2019). 
 
 

Para fazer jus aos benefícios da “Lei do Bem”, é necessário que a empresa 

parceira: (i) faça pare do regime fiscal de lucro real; (ii) obtenha lucro fiscal no ano de 

apuração; (iii) esteja com suas obrigações fiscais em dia (Emissão de CND ou CPD- 

EN);(iv) Invista em atividades de P,D&I. 

Na interação U-E podem são observados benefícios e incentivos para os 

atores (CLOSS; FERREIRA, 2012): 
Os principais benefícios da interação U-E para empresas: 

• Acesso a especialistas com alta capacitação, aos quais teria por 
muitas vezes dificuldades de ter e manter em seu quadro de 
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funcionários; 

• Acesso à estrutura universitária, a laboratórios, equipamentos e 
técnicas que muitas vezes são economicamente inviáveis de manter 
em sua própria estrutura; 

• Acesso a Know-How: no processo de criação de sua invenção, os 
inventores desenvolvem intuição que os capacita para prever melhor 
como a invenção se comportará sob várias circunstâncias e, assim, 
aumentar a eficiência do processo de tentativa e erro que muitas 
vezes caracteriza o desenvolvimento de novos produtos (AGRAWAL, 
2006); 

• Acesso a pessoas com visão diferenciada em relação aos 
paradigmas da Empresa; 

• Acesso a recursos através de linhas de incentivos fiscais e fomento 
à pesquisa, reembolsáveis ou não(LABIAK JUNIOR; MATOS; LIMA, 
2011); 

• Acesso a graduandos, mestrandos e doutorandos com potencial 
para recrutamento de pessoal especializado. 

Principais benefícios da interação U-E para as universidades(AUGUSTINHO; 

GARCIA, 2018): 

• Acessar informações de mercado e procedimentos de pesquisa da 
empresa que podem contribuir na formação de seus alunos; 

• Acessar equipamentos e infraestrutura de produção e pesquisa não 
disponíveis em seus laboratórios; 

• Acessar recursos através de linhas de fomento à pesquisa não 
disponíveis em seus laboratórios; 

• Acessar recursos financeiros adicionais para realização de suas 
pesquisas; 

• Viabilizar a aplicação dos resultados de pesquisa, gerando riqueza e 
valor para a sociedade; 

• Possibilitar receitas adicionais através da remuneração pela 
empresa pela exploração dos resultados de pesquisa. 

• Possibilita acessar investimentos e recursos destinados a apoiar 
financeiramente a P,D&I. 
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Os Recursos governamentais constituem benefícios para universidades e 

empresas e são um atrativo para a cooperação, pois para obter acesso à certas 

linhas de financiamento os editais das agências de fomento e chamadas públicas 

para inovação apresentam como requisito a parceria entre U-E, uma seleção pública 

com um processo formal de plano de trabalho e prestação de contas (CLOSS; 

FERREIRA, 2012; WATANABE; SILVA; BUSARELLO; YAMAGUCHI, 2015). 

 
4.2 Núcleo de Inovação Tecnológica Universitário Federal 

 
 

A atuação do NIT é tratada das questões relacionadas à gestão dos ativos 

intelectuais e promoção da cultura de inovação nas universidades. Tem entre suas 

principais funções mediar a interação entre os atores públicos e privados, 

estabelecendo os contornos, limites, as metas e prazos para a execução global das 

atividades planejadas, bem como definir critérios de avaliação dos resultados 

alcançados e impactos dessa política para a universidade e para a sociedade 

brasileira. 

No cenário brasileiro a maioria das universidades depositantes tem o seu NIT 

institucionalizado, porém, a implementação da política institucional de inovação 

muitas vezes não está implementada, mais precisamente 48, NITs, de um total de 

305, respondentes do Formulário para Informações sobre a Política de Propriedade 

Intelectual das Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação do Brasil, do ano- 

base, receptores de subsídios públicos para estruturar suas atividades não tem a  

sua Política de inovação implementada (BRASIL, Formict Ano-Base 2018). 

Apesar da Lei de Inovação estabelecer a obrigatoriedade de a ICTs instituir e 

implementar as ações do um NIT para a gestão das atividades de inovação das 

ICTs, sejam elas institutos de pesquisa ou universidades, a institucionalização das 

ICTs e implementação dos NITs constitui um grande entrave para as colaborações 

universidade- empresa. Os obstáculos envolvem políticas de inovação, de gestão da 

propriedade intelectual e até de financiamento das atividades inovativas (FERREIRA; 

SORIA; CLOSS, 2012; PAKES; BORRÁS; TORKOMIAN; GOMES et al., 2018; 

TOLEDO, 2015a). 

Para ilustrar a importância da atuação dos NITs na efetivação de transferência 

de tecnologia é apresentado o quadro 18, com a captação de recursos da iniciativa 
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privada, das universidades mais atuantes em transferência de tecnologia e 

consequentemente, com maios nível de implementação das políticas de inovação e 

maturidade do NIT: 

Do quadro acima se depreende uma breve análise comparativa entre as cinco 

universidades selecionadas, na UFMG é observada uma igualdade entre os valores 

gastos e rendimentos. 
 

Quadro 16 - Rendimentos e gastos dos NITs 
 

Ano-base 
2018 

 
Implementação do Núcleo de Inovação Tecnológica - FORMICT 2018 

NOME DA 
INSTITUIÇÃO 
(Ano-base 
2018) 

UNIVERSIDA 
DE FEDERAL 
DO RIO 
GRANDE DO 
SUL 

UNIVERSIDA 
DE FEDERAL 
DO RIO 
GRANDE 

UNIVERSIDA 
DE FEDERAL 
DE JUIZ DE 
FORA 

 
UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
MINAS GERAIS 

 
UNIVERSIDA 
DE FEDERAL 
DO PARANÁ 

Identificador 
Formict 157 59 123 236 58 

 
Tipo 

Instituição de 
Ensino Superior 

Instituição de 
Ensino Superior 

Instituição de 
Ensino 
Superior 

Instituição de 
Ensino Superior 

Instituição de 
Ensino 
Superior 

Região de 
atuação SUL SUL SUDESTE SUDESTE SUL 
Rendimentos 
no ano 
percebidos na 
transferência 
de tecnologia 
(R$) 

 
 

R$ 
174.977.750,83 

 
 

R$ 
26.224.407,57 

 
 

R$ 
11.876.622,96 

 
 

R$ 
804.169,41 

 
 

R$ 
1.857,09 

Gastos com 
registro e 
manutenção da 
PI (R$) 

 
R$ 
91.475,37 

 
R$ 
5.738,00 

 
R$ 
16.048,00 

 
R$ 
808.844,00 

 
R$ 
123.149,48 

 
Fonte: Adaptado de (BRASIL, Formict ano-base 2018) 

 
 

Para Stal e Fujino (2016) e Coelho e Dias (2016) mesmo as universidades 

consideradas referência em transferência de tecnologia no país, os resultados 

obtidos estão abaixo do potencial capacidade universitária e ainda distante da 

interação ágil e sistêmica de como a cooperação em países desenvolvidos ocorre. 

Ocorre principalmente pelo desalinhamento entre o científico e o mercado, ou 

seja, em função da universidade focar em pesquisas pouco atrativas para o 

mercado, seja por falhas na de comunicação e divulgação de tecnologias 

pesquisadas (ROGERS, 2002) ou até mesmo pela indústria não apresentar às 

universidades suas reais demandas (ETZKOWITZ, 2013a; PÓVOA; RAPINI, 2010; 

VAN GILS; VISSERS; DE WIT, 2009). 
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Neste contexto importante é compreender que o processo de transferência de 

tecnologia se vale de duas principais estratégias para impetrar no mercado: ou por 

aproximação da demanda, normalmente sendo requisitado pelas empresas; ou pela 

oferta de portfólio, exigindo um papel mais ativo na oferta de suas tecnologias (DIAS; 

PORTO, 2013). 

Segundo a teoria da Hélice Tríplice de Etzkowitz (2013b) a formação de 

interações e dinâmicas sustentáveis e com forte intuito cooperativo são responsáveis 

pela geração de conhecimento e inovação e pelos fatores determinantes para o 

crescimento econômico e social de um país. Nos relatórios anteriores do Formict 

(2019) pode ser observado o crescimento anual e contínuo do montante dos 

contratos de tecnologia ao longo dos últimos anos, com um acréscimo de 143,5%  

em relação ao ano-base de 2017. Do montante arrecadado em 2018 (R$ 486,7 

milhões) cerca de 77% deste valor foi contabilizado em transferências de tecnologia 

oriundas de instituições públicas (FORMICT, 2019). 

O acréscimo no valor contratado indica o avanço frente a um dos grandes 

desafios que ainda permeia as atividades das instituições que é o estabelecimento e 

a implementação de suas políticas de inovação, conforme as disposições do Novo 

Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, publicado em 2016, e 

regulamentado pelo Decreto N° 9.283, de 7 de fevereiro de 2018. 

Os dispositivos normativo-legais são imperativos ao disporem sobre a 

obrigatoriedade da ICT instituir sua política de inovação uma vez que a concessão 

de recursos públicos está atrelada às políticas de inovação implementadas (BRASIL, 

2004 art. 15). A interação U-E e transferência de tecnologia por ser um dos objetivos 

do Estado para o crescimento econômico, é apoiada com incentivos e investimentos 

governamentais e empresariais, a seguir são apresentadas as principais estratégias 

governamentais de fortalecimento ao SNCTI brasileiro. 

As atividades essenciais dos NITs com maiores índices de implementação são o 

acompanhamento e processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de PI 

(78,5%), manutenção da política institucional de estímulo à proteção da PI (77,0%); e, 

diligenciar pela conveniência ou não da proteção das criações desenvolvidas na 

instituição (76,7%) (BRASIL, Formict Ano-Base 2018). A respeito das atividades dos 

NITs, na interação U- E para a transferência de tecnologia, a revisão integrativa desta 

pesquisa distinguiu três finalidades principais de atuação dos NITs: (i) finalidade de 
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comercialização, quando as atividades do NIT são direcionadas para a proteção da 

propriedade intelectual, para posterior cessão ou licenciamento; (ii)  finalidade de 

cooperação para P&D, quando a atuação do NIT é focada na realização de parcerias de 

P&D entre o corpo acadêmico e representantes empresariais, fortalecendo a interação 

U-E, se aproxima da abordagem de transferência de tecnologia em desenvolvimento de 

Bozeman (2000); e (iii) finalidade de empreendedorismo, quando o NIT  atua 

fomentando negócios inovadores, ou seja, a partir de uma spin-off acadêmica ou uma 

joint venture (VAN GILS; VISSERS; DE WIT, 2009). 

A pesquisa documental realizada trouxe dados das universidades federais 

mais atuantes do brasil, tanto em volume de tecnologias depositadas quanto em 

rendimentos no ano percebidos na transferência de tecnologia (quadro 17). 
 

Quadro 17 - Atividades não implementadas 
 

FORMICT ANO-BASE 2018 ATIVIDADES NÃO IMPLEMENTADAS NOS NITS MAIS ATUANTES NO BRASIL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE JUIZ 
DE FORA 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 
 
Diretrizes e objetivos 
para a extensão 
tecnológica e 
prestação de 
serviços técnicos. 

Diretrizes e objetivos 
para orientação das 
ações institucionais 
de capacitação de 
recursos humanos 
em 
empreendedorismo, 
gestão da inovação, 
transferência de 
tecnologia e 
propriedade 
intelectual. 

 
Diretrizes e objetivos 
para 
compartilhamento e 
permissão de uso 
por terceiros de seus 
laboratórios e 
equipamentos, 
recursos humanos e 
capital intelectual. 

 

Diretrizes e objetivos 
estratégicos de 
atuação institucional 
no ambiente 
produtivo local, 
regional ou nacional. 

 
 
Diretrizes e objetivos 
de gestão da 
propriedade 
intelectual e de 
transferência de 
tecnologia. 

Diretrizes e objetivos 
para 
compartilhamento e 
permissão de uso 
por terceiros de seus 
laboratórios e 
equipamentos, 
recursos humanos e 
capital intelectual. 

Diretrizes e objetivos 
para estabelecimento 
de parcerias para 
desenvolvimento de 
tecnologias com 
inventores 
independentes, 
empresas e 
outras 
entidades. 

  
Diretrizes e 
objetivos de 
empreendedorismo, 
de gestão de 
incubadoras e na 
participação no 
capital social de 
empresas. 

 
 
Diretrizes e objetivos 
para 
institucionalização e 
gestão do Núcleo de 
Inovação 
Tecnológica. 

   
 

Diretrizes e objetivos 
para a extensão 
tecnológica e 
prestação de 
serviços técnicos. 

Diretrizes e objetivos 
para orientação das 
ações institucionais 
de capacitação de 
recursos humanos 
em 
empreendedorismo, 
gestão da inovação, 
transferência de 
tecnologia e 
propriedade 
intelectual. 

 Diretrizes e objetivos 
para 
compartilhamento e 
permissão de uso 
por terceiros de seus 
laboratórios e 
equipamentos, 
recursos humanos e 
capital intelectual. 

Diretrizes e objetivos 
para estabelecimento 
de parcerias para 
desenvolvimento de 
tecnologias com 
inventores 
independentes, 
empresas e 
outras 
entidades. 

 
Fonte: Adaptado de (BRASIL, Formict ano-base 2018). 
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As atividades que apresentam maior grau de implementação são atividades 

ligadas à eventos de divulgação da cultura de inovação e da política de 

confidencialidade, seguida por atividades de orientações aos pesquisadores sobre  

as atividades de inovação, transferência de tecnologia e parcerias, e as menos 

implementadas são as atividades surgidas após a atualização da Lei de Inovação. 

Para Garnica e Torkomian (2009), dentre as atividades desenvolvidas pelos NITs, 

uma das mais relevantes é o marketing tecnológico, o qual possui um caráter 

proativo de prospecção de parcerias com o setor produtivo para viabilização de 

projetos de transferência de tecnologia ou mesmo o a cessão e o licenciamento de 

patentes. 

Quanto as atividades complementares atribuídas ao NIT, dada pela 

atualização da Lei de Inovação em 2016, tais como: gerir a prestação de serviços 

técnicos especializados voltados à inovação, pesquisa científica e tecnológica; 

desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no 

campo da propriedade intelectual; desenvolver estudos e estratégias para a 

transferência de inovação gerada na ICT, entre outras. Pakes et al., (2018) e Rapini 

(2018) atribuem a baixa implementação das atividades complementares dos NITs   

ao quadro reduzido de recursos humanos para apoio às atividades dos NITs, de 

modo a justificar a não implementação dessas diversas atividades. 

Na análise do quantitativo de pessoal presente nos NIT, verificou-se  o total  

de 2.361 profissionais atuantes nos NITs, na verificação da média de recursos 

humanos por situação funcional em relação ao quantitativo dos 305, respondentes 

do FORMICT. A quantidade de profissionais que atuam nos NIT varia de acordo  

com a estrutura de transferência de tecnologia da instituição. Os recursos humanos 

de apoio às atividades dos NITs revelam ainda que o NIT da UFMG conta 

atualmente com 60, profissionais para desempenhar as atividades, sendo que 17, 

deles são terceirizados. A terceirização pode ser uma saída ao baixo número de 

profissionais disponibilizados pela universidade para as atividades  administrativas 

do NIT. 

Em relação à formação dos profissionais que atuam no NIT, verificou-se que 

engenheiros, químicos e físicos representam 25,2%, administradores  e  

economistas representam 18%, profissionais com formação jurídica representam 

10%, os biólogos representam 7,2%, os profissionais de comunicação social 
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representam 4,2% e outras formações representam 35,5%. Dias e Porto (2014), no 

seu trabalho com a USP informa que as equipes técnicas que compõem um NIT  

têm a exigência de cumprirem um alto nível de conhecimento técnico para atender 

as demandas de laboratórios universitários, grupos de pesquisas e da negociação 

com a indústria. 

Coelho e Dias (2016) defende ainda que a equipe de um NITs deve possuir 

conhecimento sobre o desenvolvimento de novos negócios, incubação de empresas, 

captação de recursos para startups e spin-offs, parques tecnológicos, entre outros, o 

que dificilmente abrange a realidade das equipes dos NITs universitários. 
 

Quadro 18 - Recursos humanos nos principais NITs 
 

NOME DA 
INSTITUIÇÃO (Ano- 
base 2018) 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
RIO GRANDE 
DO SUL 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
RIO GRANDE 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
JUIZ DE FORA 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DE 
MINAS GERAIS 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO 
PARANÁ 

Nr. de 
servidores/funcionário 
s integralmente no NIT 

 
11 

 
4 

 
2 

 
9 

 
7 

Nr. De bolsistas 
graduados do NIT 3 0 0 2 0 

Nr. de terceirizados 
do NIT 1 0 0 17 0 

Nr. de estagiários 
do NIT 0 0 0 0 2 

Outros 0 0 0 0 0 

Nr. de 
servidores/funcionário 
s parcialmente no NIT 

 
0 

 
2 

 
0 

 
2 

 
3 

Nr. de bolsistas 
graduandos 5 1 7 0 0 

Nr. de profissionais 
de direito no NIT 3 1 2 8 1 

Nr. de profissionais de 
administração/econo 
mia a no NIT 

 
5 

 
3 

 
2 

 
5 

 
6 

Nr. De profissionais 
de engenharia, 
química, física no NIT 

 
8 

 
3 

 
5 

 
10 

 
2 

Nr. de profissionais de 
comunicação social 
no NIT 

 
0 

 
0 

 
0 

 
4 

 
0 

Nr. de profissionais de 
comunicação social 
no NIT 

 
1 

 
0 

 
0 

 
1 

 
2 

Nr. de outros 
profissionais do NIT 3 1 0 2 1 

Total de 
recursos 
humanos 

40 15 18 60 24 

 
Fonte: Adaptado de (BRASIL, Formict ano-base 2018). 
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4.3 AÇÕES EMPREENDIDAS PELAS UNIVERSIDADES PARA 

TRANSFERIR TECNOLOGIA 

 
 

Transferir tecnologia por meio de ações estão inseridas nas interações entre 

dois agentes para compartilhamento de recursos, conhecimentos e aprendizados. 

Podem ter como objetivo a formação de profissionais qualificados, publicações de 

pesquisas e relatórios, consultorias e prestação de serviços técnicos (MOTTA; 

LUNA; SANTOS; ROMERO, 2017; ULRICH; FIGUEIREDO; MACIEL, 2019). 

Interações entre agentes podem objetivar o desenvolvimento de tecnologias, 

produtos, processos e serviços inovadores, bem como a incubação de empresas de 

base tecnológica e para que esta ação ocorra,  torna-se  indispensável a utilização 

de determinados instrumentos de apoio à inovação disponibilizados pelas 

universidades pode estimular a competitividade no setor. A cooperação para P&D 

nesse processo pois é uma das principais fontes de novos conhecimentos e 

tecnologias (TAKAHASHI, 2005). Ao aliar o ambiente universitário com o potencial 

de investimentos da empresa, 

a universidade cumpre seu papel social de geração de conhecimento e 

tecnologias, e a empresa agrega valor, obtém um diferencial e aumenta sua 

competitividade (CYSNE, 2005). Portanto, as políticas públicas para a C,T&I conta 

com fundos e recursos dos governos Estaduais, Federais, e de investidores  

privados e organizações sem fins lucrativos, para investimentos em P,D&I (ARBIX; 

SALERNO; AMARAL; LINS, 2017; SALERNO; DAHER, 2006; TURCHI; MORAIS, 

2017). 

As universidades são as instituições de ciência e tecnologia com maior 

relevância no território nacional, enquanto os institutos de pesquisa (FIOCRUZ, 

IAPAR, INPE, LACTEC, FGV Projetos) tem sua atuação umas áreas específicas do 

conhecimento, as universidades são mais abrangentes. Outro fator determinante é   

a capilaridade que as instituições de ensino possuem,  com representação nacional  

e em locais mais distantes dos grandes centros urbanos. Outros fatores que podem 

ser apontados são o trânsito de conhecimentos, agregando a experiência de 

professores ao dinamismo do corpo discente. 
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Na análise das estratégias por parte das universidades a escolha se deu por 

entender que as mais atuantes em transferência de tecnologia possuem maior 

maturidade e diversidade de ações e estratégias que podem ser aplicadas em 

outras instituições menores. Esta decisão direcionou a escolha dos e Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Federal do Paraná. 

A Agência UFMG em 2018, alcançou um número histórico em depósito de 

patentes, ultrapassando a marca de 1.000 pedidos, com 74 depósitos de  

tecnologias geradas na Universidade. Na Agência UFMG o destaque é para as 

patentes na área de biotecnologia no Brasil, a UFMG é líder. Assim,  no esforço  

para que as patentes cheguem até a sociedade na forma de novos produtos e 

processos, o Núcleo de Inovação da UFMG, a Coordenadoria de Transferência e 

Inovação Tecnológica (CTIT), responsável pela gestão da Inovação  na 

Universidade, atua para a transferência das tecnologias ao mercado. Em 2018, a 

UFMG chegou a 103 contratos de licenciamentos assinados nas várias áreas 

tecnológicas, esforço que se traduziu no aumento de quase 30% no valor de 

royalties percebidos pela Universidade 2017. 

Ações para transferir tecnologia envolvendo Pesquisa & Desenvolvimento 

Segundo Razak e Murray (2017) estratégia de intercâmbio de espaços para 

transferir conhecimento configura uma estratégia colaborativa associada a 

vantagens que tem boa aceitação no ajuste entre o setor privado e universidades 

públicas. Na UFPR a cooperação em P&D tem destaque com a inovação aberta 

desenvolvida em parceria nas unidades da universidade, através de parcerias entre 

outras instituições públicas ou privadas e nos parques tecnológicos que administra. 

Outros meios de parceria P&D ocorrem por projetos de pesquisas inovativas em 

pequenas empresas e assessoria técnica prestada pelo pesquisador universitário. 

Esta se assemelha às atividades de transferência de tecnologia já desenvolvidas 

pelas universidades em projetos de P,D&I desenvolvidos sem a definição  das  

regras de propriedade, gestão e exploração de propriedade intelectual. 

Em relação aos pesquisadores, em geral, são predispostos a participarem  

das atividades de assessoria técnica junto  às  empresas  transferidoras 

configurando uma atividade externa à tradicional (DIAS; PORTO, 2013) este fato 
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pode ser entendido como uma estratégia para  novos  licenciamentos  ou 

consultorias e prestações de serviços segundo (AGRAWAL, 2006) a aproximação 

dos pesquisadores com é um bom método para ambas as partes, uma vez que os 

inventores dominaram a complexidade do conhecimento envolvido, eles  são 

capazes de ensinar todos os componentes necessários para o licenciado e suprir a 

necessidade de capacitação formal e ainda podem conjuntamente aumentar a 

eficiência do processo o que muitas vezes caracteriza o desenvolvimento de novos 

produtos. 

Os benefícios que a universidade recebe por realizar a TT  está  o 

recebimento de royalties gerados a partir pelos licenciamentos das tecnologias. 

Outros benefícios financeiros indiretos que podem ser citados estão os recursos  

para P&D através de agências de fomento e a concessão de bolsas pagas por 

empresas para os discentes pesquisadores (ARAÚJO et al., 2005). 

A cultura empreendedora da Agência UFMG tem atuado de forma ativa com 

destaque para a formação transversal em empreendedorismo e inovação que em 

2018 ofertou mais de 20 disciplinas teóricas e práticas para alunos de graduação, 

pós-graduação e para a comunidade em geral. Por isso, a UFMG recebeu, pela 

segunda vez consecutiva, o prêmio de universidade do ano em empreendedorismo 

pelo Startup Awards 2018, evento organizado pela Associação Brasileira de 

Startups, que homenageia os destaques em inovação e  empreendedorismo  no 

país. 

Como estratégia para o empreendedorismo concentrou em 2018 esforços 

para aprovação da permissão para que a UFMG realize licenciamentos de  

tecnologia para empresas que tenham pesquisador da Universidade no quadro 

societário e para o compartilhamento de infraestrutura, capital intelectual  e  

formação de alianças estratégicas, incluindo a constituição de ambientes de 

inovação, possibilidade recentemente regulada pela Lei de Inovação e pelo seu 

decreto regulamentador. A UFMG pode proceder a criação de  personalidade  

jurídica própria obtendo assim maior autonomia na negociação, e ainda realizar 

parcerias com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), para  

apoiar suas atividades. 

A UFMG lançou diversos editais de estímulo e fomento às atividades de 

pesquisa, além de ter conquistado junto à Finep o aporte de recursos financeiros 
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para apoio à manutenção preventiva de equipamentos e para as infraestruturas 

de pesquisa da UFMG (figura 2). 
 

Figura 2 - Recursos financeiros junto à FINEP para P&D 

Fonte: Relatório de Gestão – 2018, UFMG (2019). 

 
Diante deste cenário de pioneirismo, a UFMG tem sido  referência  não só 

para as ICT, mas também para órgãos federais e estaduais ligados  à inovação, 

tanto no fornecimento de informações sobre o processo de construção de suas 

políticas, como em palestras e treinamentos dados em todo o Brasil sobre a 

expertise adquirida neste processo. Importante salientar que, mais do que construir 

sua política de inovação, a UFMG tem usufruído dos benefícios trazidos pelo novo 

Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), na busca constante em 

transformar os resultados oriundos da pesquisa de excelência produzida em 

benefício para a sociedade por meio de novos produtos, processos e serviços 

(Relatório de Gestão UFMG, 2020). 



91 
 

 

Para analisar as ações empreendidas características da transferência de 

tecnologia na interação U-E em universidades públicas brasileiras, foi utilizado  

dados da literatura científica que teve como objeto analisar as universidades da 

amostra selecionada e dados de pesquisa documental coletados em dados abertos 

destas universidades. 

A análise busca a identificação das estratégias de  transferência  de 

tecnologia U- E com as categorias analítica e operacional  definidas em estratégia  

de finalidade de comercialização, estratégia de finalidade de cooperação e  

estratégia de finalidade de empreendedorismo. Por fim, esta etapa de análise 

pretende contribuir na elucidação do questionamento sobre como as políticas 

públicas de C,T&I favorecem a transferência de tecnologia U-E. 

Para isso, apresenta um panorama das três universidades públicas mais 

atuantes em transferência de tecnologia, período de 2000 a 2017, segundo o 

Anuário de Depósitos de Patentes de Invenção (INPI, 2019): 
1. Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, com 720 depósitos. 

2. Universidade Federal do Paraná – UFPR, com 540 depósitos. 

Neste sentido a pesquisa documental buscou identificar a estrutura de 

atuação dos NITs através dos dados compilados no Relatório FORMICT, MCTIC, 

ano-base 2018, o mais recente disponibilizado. 

A este respeito, Nijhawan, (2017) sugere em seu trabalho uma plataforma de 

comercialização de tecnologia, como um modelo de plataforma de negócios para 

“trocas facilitadas” onde seria possível o mercado informar na  plataforma  sobre 

suas demandas e a academia operar “puxando” projetos para  desenvolver  ao 

invés de “empurrando” invenções para possíveis licenciamento. 

As universidades são as instituições de ciência e tecnologia com maior 

relevância no território nacional, enquanto os institutos de pesquisa (FIOCRUZ, 

IAPAR, INPE, LACTEC, FGV Projetos) tem sua atuação umas áreas específicas do 

conhecimento, as universidades são mais abrangentes. Outro fator determinante é   

a capilaridade que as instituições de ensino possuem,  com representação nacional  

e em locais mais distantes dos grandes centros urbanos. Outros fatores que podem 

ser apontados são o trânsito de conhecimentos, agregando a experiência de 

professores ao dinamismo do corpo discente. Na análise das ações empreendidas 

pelas universidades para transferir tecnologia 
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possuem maior maturidade e diversidade de ações e estratégias que podem ser 

aplicadas em outras instituições menores. 

A UFMG foi uma das primeiras universidades a aprovar a  Política 

Institucional de Inovação; Possui permissão do Reitor par are realizar  

licenciamentos de tecnologia para empresas que tenham pesquisador da 

Universidade no quadro societário; Possui permissão para o compartilhamento de 

infraestrutura, capital intelectual e formação de alianças estratégicas, incluindo a 

constituição de ambientes de inovação; Possui permissão para constituir 

personalidade jurídica própria; Possui permissão para realizar parceria com a 

Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (FUNDEP), no apoio às atividades do 

NIT; Em 2018 ultrapassou a marca de 1.000 depósitos de pedido de patente 

(cumulativo); Realizou 103 contratos de licenciamento. Movimentou em 2017, por 

meio de recebimento de royalties (remuneração de empresas  incubadas),  e 

prêmios (modalidade de negociação para remunerar licença de tecnologia) o valor  

de R$ 659,547,12; possui aporte de recursos junto à FINEP no valor de R$ 

4.019.499,20; em 2018, aumentou o recebimento de royalties em 30%. 

UFPR a sua atuação no ensino, em todos os níveis, na pesquisa científica e 

tecnológica e na inovação, assim como na extensão  e na cultura, em parceria  com 

a sociedade. Essas competências possuem total aderência ao PDI, mas,  além 

delas, outras competências se fazem necessárias para alcançar o sucesso das  

áreas basilares da UFPR: podemos citar a área de gestão administrativa, 

desenvolvimento institucional, recursos humanos, infraestrutura e tecnologia da 

informação e comunicação. Nos últimos anos, alguns aspectos da sociedade 

brasileira e a nossa inserção no mundo passaram a ditar as novas necessidades 

internas e externas, para as quais as Universidades se sensibilizam e se colocam 

como agentes na sua intermediação. Por este motivo, a internacionalização passou 

a ser uma necessidade para o reconhecimento a nível mundial da produção dos 

saberes ora desenvolvidos na UFPR, bem como no aprimoramento da nossa 

comunidade acadêmica. Outro aspecto que nos foi imposto  pelas  mudanças  

sociais é a questão da inclusão e da diversidade de gênero associadas, 

principalmente, aos assuntos estudantis. Com uma vocação nata  pela Educação,  

no seu sentido mais amplo, a Universidade não pode se furtar a reconhecer esta 

realidade social e o seu papel como agente transformador. Por esse motivo, os 
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temas abordados no PDI possuem total vinculação com as competências da 

UFPR, seja de forma direta ou indireta. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

A presente pesquisa teve como principal objetivo analisar como o apoio 

governamental favorece a transferência de tecnologia em universidades federais. 

Para uma melhor compreensão foi inicialmente descrito como se dá a organização 

do SNCTI a partir dos recursos estruturais, normativos e financeiros definidos pela 

governamental destinada às ações de incentivo à C,T&I no ensino superior. Foi 

abordado sobre como se organiza o desenvolvimento científico no país, por meio   

de atores do SNI organizados em três níveis. Foi abordado sobre o MCTIC como 

coordenador do SNCTI. as agências de fomento, e financiamentos mais relevantes 

para o sistema a fim de responder, os normativos legais que dão suporte e 

estruturam a atuação dos demais operadores do SNCTI. 

Estabelecido o cenário do SNI brasileiro, foi abordado os principais 

instrumentos de incentivo governamental de incentivo à C,T&I nas universidades 

federais. Os recursos governamentais financeiros e não financeiros de apoio às 

universidades federais, como o subsídio para bolsas de pós-graduação e para a 

estruturação por meio de instrumentos como leis,  decretos,  normativos 

direcionados aos setores da indústria e de serviços, fundos setoriais, que tem o 

papel de gestor das linhas de fomento, o MCTI, como órgão coordenador do SNCTI 

e sua atuação na governança do FNDCT e formulador das políticas nacionais de 

C,T&I. 

Cabe salientar que os instrumentos governamentais como diretrizes e 

estratégias, bem como políticas públicas estabelecidas e implementadas são 

importantes estruturas do SNCTI para o apoio à P,D&I, pois assim que 

implementadas, gera o compromisso social de destinação orçamentária no sentido 

de fortalecer 

Em um segundo momento foi abordado a questão da institucionalização dos 

núcleos de inovação tecnológica nas universidades federais, por entender que não 

só o apoio financeiro pode favorecer a transferência de tecnologia, mas também  

uma estrutura de agentes, mecanismos e instrumentos que forneça segurança nas 

relações para as partes envolvidas. São muitas vezes as ações estruturantes o 

desarranjo delas que impede que as interações com 
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universidades públicas e em especial as federais ocorram em maior volume e 

valor. 

Por fim, foi realizada uma pesquisa documental para identificar como as 

universidades federais recepcionam os incentivos e apoios governamentais 

destinados aos operadores universitários, e sobre como as universidades 

empreendem ações para a aproximação destes dois operadores para a transferência 

de tecnologia. 

Acreditamos que a questão-problema: analisar como o apoio governamental 

favorece a transferência de tecnologia em universidades federais? foi devidamente 

respondida. 

As limitações desta pesquisa se deram pelo recorte definido para o projeto. A 

pesquisa, após a qualificação foi substancialmente adaptada à coleta de dados 

secundários, o que por sua vez, interferiu na escolha dos demais elementos 

metodológicos. Os procedimentos escolhidos foram a pesquisa documental e a 

realização de revisão integrativa da literatura, e, no sentido de encontrar a voz dos 

atores sociais sujeitos da pesquisa, o trabalho foi direcionado  à  análise  de 

conteúdo em duas etapas de interpretação. Esta decisão teve por  pretensão  

integrar a pesquisa documental à luz do referencial teórico trazido pela revisão 

integrativa. Após a revisão dos processos metodológicos, atualização bibliográfica 

acredita-se que o propósito foi alcançado. 

Após a reestruturação do projeto, as escolhas metodológicas tiveram  o  

intuito de amenizar as limitações descritas. Assim esperamos que a pesquisa 

contribua para o avanço do tema em pesquisas futuras. 
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ANEXO A - Valores de dispêndio público do governo federal para C,T&I por objetivo socioeconômico 
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ANEXO B - Valor de renúncia fiscal do governo federal 1990-2018 
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