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RESUMO 

O NIT busca promover a inovação e a proteção do conhecimento gerado na instituição, bem 

como o processo de transferência de tecnologia ao setor privado. Está presente nas 

universidades e institutos de pesquisa, auxiliando o empreendedorismo e a geração de 

vantagem competitiva para o Brasil.  A gestão do processo de inovação no Instituto Federal 

do Paraná é coordenada pela Agência de Inovação (AGIF). O IFPR possui vinte e seis campi 

e um centro de referência. Os campi estão espalhados pelo estado, tornando a gestão uma 

atividade complexa. Este estudo é uma ferramenta importante para auxiliar os gestores do 

IFPR no processo de avaliação das políticas desenvolvidas pela instituição. Para subsidiar esta 

investigação, a metodologia empregada utiliza a pesquisa aplicada, exploratória com 

abordagem qualitativa e quantitativa. A coleta de dados compreende pesquisa bibliográfica e 

documental, com vistas a identificar na literatura e na legislação as diretrizes e políticas 

desenvolvidas pela instituição. Na primeira etapa foi realizada a revisão bibliográfica. A 

segunda etapa da pesquisa consistiu em uma pesquisa documental, em leis e normas.  Com 

relação à terceira etapa foi aplicado o questionário junto aos coordenadores dos NIT e 

gestores da AGIF. A quarta etapa consistiu em pesquisa no site do INPI (Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial), para levantar os pedidos de proteção realizados pelo IFPR. Após este 

levantamento, o Ranking Universitário Folha (RUF) foi consultado para verificar os 

indicadores de inovação das universidades públicas do estado do Paraná. A pesquisa visa 

avaliar os estágios de implementação das atividades essenciais nos NIT do IFPR. Identificar 

as atividades de inovação desenvolvidas nos campi, areas de atuação e possíveis ligações das 

inovações desenvolvidas pela instituição com a aptidão profissional local, bem como as 

diretrizes e objetivos da política de inovação que a instituição já implantou. Como resultado, 

foi possível verificar o indicador de inovação denominado “Taxa de Produção Intelectual” 

apresentado pelo IFPR e compará-lo com as demais universidades públicas do estado do 

Paraná. Portanto, o produto entregue é um relatório relativo à proposição ou a avaliação de 

programas, projetos e políticas institucionais ou públicas. Na sequência, como proposta, foi 

elaborada uma publicação técnica instrucional para apoiar os NIT no processo de 

disseminação do conhecimento sobre inovação e gestão da inovação. 

 

Palavras-chave: Indicador de Inovação. Gestão da Inovação. Política de Inovação. Núcleos 

de Inovação Tecnológica.  
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ABSTRACT 

 

 
The NIT seeks to promote innovation and protection of the knowledge generated in the 

institution, as well as the process of technology transfer to the private sector. It is present in 

universities and research institutes, helping entrepreneurship and generating competitive 

advantage for Brazil.  The management of the innovation process at the Federal Institute of 

Paraná is coordinated by the Innovation Agency (AGIF). The IFPR has twenty-six campuses 

and a reference center. The campuses are spread throughout the state, making management a 

complex activity. This study is an important tool to assist IFPR managers in the process of 

evaluating the policies developed by the institution. To support this research, the methodology 

employed uses applied, exploratory research with a qualitative and quantitative approach. The 

data collection comprises bibliographic and documentary research, with a view to identifying 

the guidelines and policies developed by the institution in literature and legislation. In the first 

stage, the bibliographic review was performed. The second stage of the research consisted of 

a documental research, laws and norms.  Regarding the third stage, the questionnaire was 

applied to the NIT coordinators and AGIF managers. The fourth stage consisted of a survey 

on the INPI (National Institute of Industrial Property) website, in order to survey the 

protection requests made by the IFPR. After this survey, the Folha University Ranking (RUF) 

was consulted to verify the innovation indicators of public universities in the state of Paraná. 

The survey aims to evaluate the stages of implementation of essential activities in the NIT of 

the IFPR. Identify the innovation activities developed in the campuses, areas of activity and 

possible links between the innovations developed by the institution and the local professional 

aptitude, as well as the guidelines and objectives of the innovation policy that the institution 

has already implemented. As a result, it was possible to verify the innovation indicator called 

"Intellectual Production Rate" presented by IFPR and compare it with other public 

universities in the state of Paraná. Therefore, the product delivered is a report regarding the 

proposal or evaluation of programs, projects and institutional or public policies. Then, as a 

proposal, an instructional technical publication was prepared to support the NIT in the process 

of dissemination of knowledge on innovation and innovation management. 

 

 

Keywords: Innovation Indicator. Innovation Management. Innovation Policy. Technological 

Innovation Units.  
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1 INTRODUÇÃO  

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA DE ESTUDO E SUA CONTEXTUALIZAÇÃO 

A inovação é responsável por gerar vantagem competitiva, riqueza e independência 

tecnológica. Esse mecanismo, ao longo do tempo, proporciona ganhos econômicos e sociais 

para as nações que a incentivam. Os países que investem em inovação conseguem retornos 

econômicos consideráveis, deixando os demais dependentes das suas tecnologias. Nos últimos 

trinta anos, esta dinâmica tem sido a grande responsável pela geração de riqueza. Porém, não 

basta somente gerar inovação, é preciso proteger as novas tecnologias desenvolvidas, visto 

que, o detentor do título de propriedade intelectual pode explorar economicamente as 

inovações que têm potencial de mercado.   

Os países que investem em inovação exportam produtos com valor agregado, enquanto 

os países que não inovam exportam produtos que, ao longo do tempo, ficam desvalorizados, 

resultando em relações de troca desequilibradas. Este efeito tem gerado desigualdades 

econômicas no mundo. Nesse contexto, a inovação passa ser uma forma eficiente e estratégica 

para diferenciar-se no mundo competitivo, nos quais empresas e países estão inseridos. De 

acordo o dicionário Houaiss (2009) competitividade significa a qualidade do que ou de quem 

é competitivo; competitivo, sob a rubrica econômica: ser capaz de enfrentar a competição 

comercial, pelo baixo custo, pela eficiência.  

Nesse ambiente, as universidades têm um papel fundamental no processo de inovação. 

Conforme, Stefano, Sartori e Laux (2017, p.34) “a universidade, como instituição, surgiu no 

século XII com a missão educativa de transmitir conhecimento”. Contudo, os autores 

comentam que as universidades deixaram de ser entes isolados, passando a uma nova posição 

no ambiente socioeconômico. De acordo com Lotufo (2009, p. 50) as universidades 

contribuem com o desenvolvimento e com a capacidade de inovar do Brasil em, ao menos, 

dois aspectos: “1) Formação dos alunos para inovação- 2) Aumento das chances de 

incorporação dos resultados das pesquisas e criações universitárias em benefício da 

sociedade”. Assim, as universidades tornaram-se um agente importante no processo de 

geração de inovações, interagindo mais com a sociedade.  

No Brasil, o desenvolvimento da inovação está diretamente ligado às universidades 

públicas e institutos de pesquisa. Porém, a interação entre os agentes interessados em 

inovação ainda é considerada de baixa intensidade (BANDEIRA, 2015). O governo é outro 
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ator envolvido no processo, pois é o financiador das pesquisas realizadas nas instituições 

públicas. Conforme Noveli e Segatto (2012, p. 83), “a integração dessas instituições é 

apontada  como uma solução possível para questões de inovação tecnológica”. De acordo com 

Castro, Teixeira e Lima (2014) o governo, por meio da regulamentação sobre propriedade 

intelectual e menor burocracia, pode estimular a cooperação entre as firmas e universidades, 

gerando um ambiente adequado à aproximação dos atores. Ainda de acordo com Castro, 

Teixeira e Lima (2014, p. 5), “a interação universidade-empresa, tanto no âmbito acadêmico 

quanto no político, torna-se relevante compreender como a ligação entre esses agentes 

ocorrem e como o conhecimento gerado pelas universidades/IPPs é utilizado pelas firmas 

brasileiras”. Ainda de acordo com esses autores, o compartilhamento das atividades ligadas à 

inovação, potencializam o processo de desenvolvimento da tecnologia.  

Nesse cenário, é importante definir o que é inovação e seus benefícios. Para 

Schumpeter (1982) o desenvolvimento econômico está relacionado com inovações 

tecnológicas. Este autor, defende que a inovação é uma combinação de novos materiais e 

forças produtivas, viabilizando novos produtos e o desenvolvimento econômico. Ainda 

segundo Schumpeter (1982), o processo de substituição de antigas tecnologias por novas, 

resulta no dinamismo econômico gerado pelas inovações, ou também conhecida como 

“destruição criativa”. A inovação é um componente vital da competitividade das 

organizações, gerando bem-estar econômico e social (ARUNDEL et al., 1998). 

Contudo, no Brasil as universidades enfrentam uma redução considerável nos 

investimentos em pesquisa e inovação por parte do governo. A falta de recursos compromete 

o estímulo ao empreendedorismo e a inovação, exigindo que as instituições busquem 

parcerias com empresas e com o mercado. Para Ferreira, Soria e Closs (2012), a falta de uma 

cultura empreendedora integrada, torna-se um fator crítico para o sucesso da mudança e para a 

geração de uma perspectiva institucional voltada para o desenvolvimento de uma universidade 

empreendedora.  

Por este motivo, torna-se imprescindível que as instituições públicas de pesquisa 

encontrem novas formas de financiar suas atividades e gerar uma cultura empreendedora. 

Esse novo contexto é uma realidade para as empresas, afetando também as universidades e 

institutos de pesquisa. No caso das empresas, vários autores comentam que a competitividade, 

em um ambiente altamente mutável, exige que as empresas busquem inovar suas atividades.  

Já as universidades e institutos necessitam de recursos para fomentar suas pesquisas.   

É nesse cenário que nasce as parcerias entre os entes públicos que fazem pesquisas, 

com a iniciativa privada que tem interesse econômico. Nessa relação, é fundamental que haja 
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um planejamento e que todos possam se beneficiar, sendo uma forma eficaz e efetiva para 

gerar novos negócios, tendo em vista que existe uma “pressão” por inovação (HERNÁNDEZ, 

JIMÉNEZ E MARTIN, 2008). No entanto, é necessário derrubar algumas barreiras entre os 

agentes. Por exemplo, no âmbito empresarial existem barreiras culturais à inovatividade, que 

interferem diretamente na capacidade das mesmas de inovarem. Este fato também acontece 

nas instituições públicas de pesquisa. Assim, para promover a cultura da inovação é 

necessário alinhar os objetivos das instituições de pesquisa com os valores das mesmas, seja 

no setor privado ou público. Esse alinhamento gera um ambiente propício para a inovação 

ocorrer. (FERRARESI, 2014) 

Para Zegans (1992), a inovação é, tanto em relação às organizações públicas, quanto 

privadas, um fator de relevância crescente na geração de influências sobre o comportamento 

das sociedades. Uma visão semelhante é oferecida por Alves, Bomtempo e Coutinho (2005), 

que afirmam que as estratégias de inovação tornam-se fundamentais para sobrevivência das 

empresas.  É importante salientar que as Universidades não podem explorar uma atividade 

econômica, tornando-se relevante que a transferência de tecnologia, que decorre do ato de 

repassar ao mercado a inovação e deixá-la à disposição da sociedade, seja colocada em 

prática. Conforme Macedo e Santos (2015, p. 650), “a transferência de tecnologia é, portanto, 

uma negociação econômica e comercial que visa atender a determinados preceitos legais e 

promover o progresso da empresa receptora e o desenvolvimento econômico do país”. 

Para incentivar a capacidade de inovação do Brasil, foi publicada a Lei nº 10.973/04, 

considerada a primeira lei brasileira de inovação. Esta lei visa estimular a interação 

Universidade-Empresa. A referida norma estabelece medidas para apoiar o desenvolvimento 

da inovação, permitindo que o país possa conquistar a sua autonomia tecnológica e, ao mesmo 

tempo, desenvolver a indústria nacional (BRASIL, 2004). A partir da publicação da referida 

lei, o NIT passou a ter a função de gerir a política de inovação, facilitar os processos de 

proteção intelectual e aproximar as instituições públicas que desenvolvem inovação, com o 

setor privado. A Lei de Inovação foi alterada pela Lei nº 13.243/16, estabelecendo um novo 

estímulo ao desenvolvimento científico no país, estendendo as competências atribuídas aos 

NIT. 

A política de inovação do Instituto Federal do Paraná (IFPR) é conduzida pela 

Agência de Inovação (AGIF), sendo a responsável por auxiliar os NIT, bem como o processo 

de gestão da inovação. A referida agência também estabelece normas internas que visam 

promover a aproximação da instituição com a sociedade e com as empresas. O IFPR, por 

meio dos NIT, estruturados e implantados em quase todos os campi, e sob coordenação da 
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AGIF, tem avançado nos pedidos de patentes junto ao Instituto Nacional de Propriedade 

Intelectual (INPI). Este fato está, em grande parte, ligado aos incentivos da AGIF, que 

estabeleceu uma política de inovação, publicando normas institucionais que tratam sobre 

inovação e fluxos processuais para solicitação de proteção intelectual. No entanto, a 

instituição ainda carece de uma maior interação entre os NIT, que se encontram em graus 

diferentes de desenvolvimento. Há campi avançados que não possuem NIT, ficando a cargo 

do campus matriz a coordenação das atividades.  

Feitas estas considerações iniciais, o objetivo deste trabalho é avaliar os estágios de 

implementação das atividades essenciais nos NIT do IFPR, areas de atuação e possíveis 

ligações das inovações desenvolvidas pela instituição com a aptidão profissional local, bem 

como as diretrizes e objetivos estabelecidos pela política de inovação. Com relação aos 

objetivos específicos, o referido estudo visa: avaliar os estágios de implentação das atividades 

essenciais nos NIT do IFPR; identificar as atividades de inovação desenvolvidas nos campi e 

as diretrizes e objetivos da política de inovação. Auferir os indicadores de inovação. Ao final, 

elaborar uma publicação técnica instrucional para apoiar o processo de Gestão da Inovação do 

IFPR e disseminar conhecimento sobre inovação.  

Portanto, o produto entregue por esta pesquisa é um relatório relativo à proposição ou 

a avaliação de programas, projetos e políticas institucionais ou públicas. Adicionalmente, este 

estudo traz discussões e reflexões acerca do papel dos NIT do IFPR na construção da 

inovação como vantagem competitiva e como os mesmos podem potencializar as relações 

entre o setor produtivo e o acadêmico.  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo deste trabalho é avaliar os estágios de implementação das atividades 

essenciais nos NIT do IFPR, areas de atuação e possíveis ligações das inovações 

desenvolvidas pela instituição com a aptidão profissional local, bem como as diretrizes e 

objetivos estabelecidos pela política de inovação. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

- Avaliar os estágios de implementação das atividades essenciais nos NIT do IFPR;  

- Identificar as atividades de inovação desenvolvidas nos Campi e as diretrizes e 

objetivos da Política de Inovação;  

- Auferir os indicadores de inovação;  

- Elaborar uma publicação técnica instrucional para apoiar o processo de Gestão da 

Inovação do IFPR e disseminar conhecimento sobre inovação.  

1.3 JUSTIFICATIVA 

A inovação, principalmente nessas últimas três décadas, é a grande responsável por 

gerar vantagem competitiva, emprego e renda. Segundo Porter (1999), a inovação tornou-se 

uma estratégia competitiva de sobrevivência e de crescimento, gerando oportunidades e 

vantagens competitivas.  As nações que investem em inovação e protegem seus investimentos 

em pesquisa conseguem gerar riqueza, a partir da transferência de tecnologia e exploração 

comercial.  

Outro ponto importante, diz respeito a como a inovação se inicia e como ela pode ser 

integrada. O autor Gallouj (2007) propõe uma abordagem integradora que possa reportar a 

inovação tecnológica e não tecnológica, tanto nos serviços como nos bens. São vários os 

autores que tentam explicar como a inovação pode melhorar a oferta de novas tecnologias, 

que podem gerar riqueza. Conforme Roberts (1998),  a inovação compreende a geração de 

uma ideia ou invenção e a conversão desta novidade em algum negócio, ou aplicação útil. 

O governo brasileiro sabe que a inovação é um assunto estratégico. Pensando nisso, 

estabeleceu eixos considerados essenciais para o país, tais como: aeroespacial e defesa, água, 

alimentos, biomas e bioeconomia, ciências e tecnologias sociais, clima, economia e sociedade 

digital, energia, minerais estratégicos, nuclear, saúde e tecnologias convergentes e 

habilitadoras.  

Esses temas, segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

são importantes para a nação, direcionando as políticas públicas de fomento à inovação. O 

governo federal também avançou na legislação, publicando uma série de leis e normas. Entre 

elas, destaca-se a Lei nº 10.973/04, que estabeleceu os NIT, dispondo que todas as 
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universidades e institutos públicos de pesquisa e tecnologia devem constituir e estruturar seus 

NIT.  

Segundo Lotufo (2009) os NIT realizam trabalhos importantes como, por exemplo: 

auxiliar os pesquisadores no processo de proteção da inovação, fazer levantamentos de 

anterioridade e também estabelecer e gerenciar as políticas de inovação. Ainda de acordo com 

Lotufo (2009, p. 55), “a atuação do NIT favorece a criação de um ambiente propício para a 

transferência de tecnologia e para a proteção do conhecimento na ICT”. Este órgão é 

responsável pela política de inovação, sendo encarregado por conduzir o processo de proteção 

intelectual desenvolvida nas universidades e institutos de pesquisa, bem como pela 

transferência de tecnologia para o setor produtivo, sendo um meio importante para colocarem 

suas inovações no mercado.   

No Brasil, as Universidades Públicas e Institutos são responsáveis pela maioria dos 

pedidos de patentes. De acordo com Pinho (2011),  a universidade exerce um papel 

importante no fomento à inovação das firmas dos setores de média e média-baixa intensidade 

tecnológica, o que demostra que o setor público é o vetor principal do processo de 

desenvolvimento de novas formas de inovação. Nessa perspectiva, identifica-se que as 

universidades brasileiras desempenham importante papel no processo de geração de pesquisas 

que resultam em novos produtos, processos, marketing ou serviços. No entanto, as parcerias 

entre as instituições públicas de pesquisa e o setor privado ainda apresentam diversas barreiras 

e entraves.  

Partindo desse ponto de vista, para o Brasil ter maior relevância no cenário mundial da 

inovação, é imprescindível que os agentes envolvidos na geração de novas tecnologias tenham 

um ambiente favorável para estabelecer interações com o setor privado.  

No IFPR os NIT encontram-se vinculados à Agência de Inovação (AGIF). A referida 

agência faz parte da Pró-reitoria de Pesquisa, Extensão, Pós-Graduação e Inovação 

(PROEPPI). Em 2017 o IFPR instituiu a AGIF,  melhorando a capacidade de gestão da 

inovação e sua estrutura normativa. No entanto, ainda há uma necessidade de estabelecer 

procedimentos e fluxos que facilitem o gerenciamento da inovação.  

O estudo justifica-se pela importância da inovação para o IFPR, sendo uma forma 

relevante para entender como a política de inovação institucional está colaborando para o 

desenvolvimento da inovação e tecnologia na instituição.  Nesse sentido, a presente pesquisa  

poderá auxiliar os gestores dos NIT do IFPR, sendo um importante meio para conhecer e 

avaliar os estágios de implementação das atividades essenciais nos NIT do IFPR, bem como 

identificar as atividades de inovação desenvolvidas nos campi e possíveis ligações com a 
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aptidão profissional local. Também é possível conhecer as diretrizes e objetivos estabelecidos 

pela política de inovação. Auferir os indicadores de inovação.  

Este estudo traz instruções para fortalecer e dinamizar as relações entre instituições 

públicas de pesquisa e empresas, identificando, através da revisão bibliográfica, as principais 

barreiras que impedem a relação entre estes agentes. Dentre os tipos de produtos entregáveis, 

é classificado como um relatório relativo à proposição ou avaliação de programas, projetos e 

políticas institucionais ou públicas.  

1.4 ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

Este estudo está dividido em cinco partes. Na seção introdutória é apresentado o tema 

do estudo e sua contextualização, o objetivo geral, os objetivos específicos, a justificativa e a 

estrutura do documento. 

Na segunda seção é apresentado o referencial teórico, subdividido em: conceitos sobre 

inovação e suas classificações; a gestão da inovação, características dos NIT e estágios de 

implementação; a Relação entre universidades e instituições públicas de pesquisa com as 

empresas. Ainda nesta seção são apresentadas: as possibilidades de relacionamento entre 

universidade e empresa, bem como as principais barreiras encontradas na relação entre 

universidade e empresa. 

Já na terceira seção é apresentada a metodologia utilizada neste estudo, a classificação 

e as etapas da pesquisa.  

Na quarta parte, são apresentados os resultados da pesquisa; a caracterização do IFPR 

e sua estrutura para a gestão da inovação; as patentes depositadas pelo IFPR; os programas de 

computador com registros concedidos pelo INPI; estágio de implementação dos NIT; as 

atribuições, políticas, Diretrizes e Objetivos Implementados pela AGIF.  

Concluindo, a quinta e última seção traz a conclusão do estudo, as referências 

utilizadas e os apêndices.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo apresentam-se os principais conceitos sobre inovação, pesquisado em 

livros, artigos, teses e dissertações. Esta etapa é importante para apoiar o desenvolvimento 

deste trabalho, tendo em vista que possibilita entender o contexto e a forma como a inovação 

é tratada pelos pesquisadores, bem como conhecer os principais modelos de gestão da 

inovação. Tal fato colabora para alcançar os objetivos propostos. Portanto, partindo dos 

conceitos presentes na literatura nacional e internacional, são expostos, à luz dos pensamentos 

mais modernos, modelos que tratam sobre as diversas formas de interação e relação entre os 

agentes que promovem ou que tem interesse em inovação.   

2.1 CONCEITOS SOBRE INOVAÇÃO, CLASSIFICAÇÕES E MODELOS DE 

INOVAÇÃO 

Em nossa sociedade, cada vez mais, o conhecimento e a inovação tem se tornado um 

diferencial no processo de geração de riqueza e melhoria da qualidade de vida das pessoas. As 

universidades são vistas como “fábricas do conhecimento”, contribuindo com a indústria e a 

sociedade (RODRIGUES; FLEURY, 2008). Essa demanda por inovação é constante. Gerar 

novos conhecimento e desenvolver estruturas que potencializem a criatividade humana passou 

a ser um grande diferencial dos países que buscam o desenvolvimento.  

Com relação à definição, Rogers (1995, p. 11) afirma que a inovação é uma “ideia, 

prática ou objeto percebido como novo pelo indivíduo, ou pela unidade adotante”.  O conceito 

de inovação e, principalmente, a compreensão sobre sua importância, ganhou relevância a 

partir da década de 80 com as publicações de Schumpeter (1982). Dessa forma, a inovação 

passou a ser compreendida como um sistema (Figura 1), este é dividido em Macroambiente e 

Microambiente.  

Conforme Ribeiro (2016), o ambiente é classificado em duas categorias ou dimensões: 

na primeira, o microambiente envolve o ambiente de tarefas ou de domínio, inclui os 

consumidores, fornecedores, competidores e outros interessados. Na segunda, macroambiente, 

é classificada como universo remoto, tendo impacto indireto e de longo prazo.  Neste último 

caso, segundo os referidos autores, as variáveis políticas, econômicas, sociais, culturais, 

tecnológicas e legais são consideradas, influenciando todos os agentes.  
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Figura 1 ― Macroambiente e Microambiente 

Fonte: Ribeiro (2016, p. 34) 

De acordo com Toledo (2015, p.30),  “passou-se a entender o caráter sistêmico, 

interativo e não-linear da inovação”. Ainda segundo este autor, a compreensão da inovação 

foi ampliada, passando a envolver as inovações organizacionais, bem como a capacidade do 

ambiente influenciar as fontes de inovação internas ou externas. De acordo com Plonski 

(2005), deve-se compreender a inovação tecnológica sistemática e tratá-la como um jogo de 

equipe. Ainda conforme Plonski (2005), 

Cada um dos agentes – empresa, institutos de pesquisa, instituições de ensino 

(superior e médio) agências de fomento, organismos formuladores de políticas 

públicas (executivo e legislativo), hábitats de inovação, associações profissionais e 

setoriais, ONG’s, órgãos de imprensa e outros – tem papel a cumprir (PLONSKI, 

2005, p.65) 

Partindo dessa análise, segundo a Lei 10.973, inciso IV, pode-se conceituar a 

inovação: 

Introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que 

resulte em novos produtos, serviços ou processos, ou que compreenda a agregação 

de novas funcionalidades, ou características a produto, serviço ou processo já 

existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou 

desempenho; (REDAÇÃO PELA LEI Nº 13.243, DE 2016) 

Outra questão interessante, diz repeito a diferença entre a inovação e invenção. É 

importante conhecer estes conceitos. Para Bastos (2003, p.3), invenção é: 

Fruto da produção de conhecimento e resultam do trabalho de pesquisa fundamental 

e investigação científica, motivadas pela busca de mérito acadêmico, enquanto 

Macroambiente 
Econômico 
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Político Organização Social 
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inovações tecnológicas, através de novos ou melhorados produtos, processos 

produtivos e serviços incorporados à estrutura econômica, são fruto do trabalho 

permanente e rotineiro de pesquisa e desenvolvimento (P&D) introduzido no âmbito 

das firmas, a partir de motivações ligadas à percepção de oportunidades de mercado 

e requisitos do padrão de competição vigente, além de perspectivas de retorno 

econômico.  

A inovação é destaque em vários segmentos econômicos e sociais. Segundo Sartori 

(2017), a inovação estimula mudanças econômicas e sociais, gerando um ambiente favorável 

para as empresas. No caso das empresas, segundo Porter (1999), para manter seus negócios 

atrativos e lucrativos há uma necessidade de inovar. Na visão desse autor, a inovação permite 

que as empresas sobrevivam neste ambiente de competitividade. É importante destacar que o 

interesse por inovação envolve o público e o privado.  

No caso do público, por exemplo, as universidades e institutos de pesquisa já são 

classificados e avaliados por indicadores de inovação. Também existe o índice global de 

inovação, indicador que permite avaliar a capacidade de gerar inovação e o grau de 

desenvolvimento das economias dos países integrantes da Organização Mundial da 

Propriedade Intelectual (OMPI). Para Nunes (2012), esse crescente interesse em inovar revela 

que se trata de uma ferramenta estratégica para a competitividade, envolvendo empresas e 

instituições de setores distintos e com poderes econômicos também diferentes. Nesse cenário, 

para sobreviver, a ordem é inovar.                  

Outra referência importante é o Manual de Oslo, que define inovação como 

“implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou significativamente melhorado, ou 

um processo, ou novo método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas 

de negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas” (OCDE, 2005, 

p.55).  

  Nesse contexto, pode ser que a inovação parta de algo já existente ou de algo 

totalmente novo.  De acordo com Lemos (1999), existem dois tipos de inovação: a 

incremental e a radical.  Com relação à radical, seria a introdução de um novo produto, 

processo, serviço ou forma de organização. O referido autor trata de conceituar a inovação 

radical como algo que “rompe” com o que existe e com o que sociedade conhece. Ainda sobre 

inovação radical, conhecida também como disruptiva, o Manual de Oslo a define como: 

“aquela que causa um impacto significativo em um mercado e na atividade econômica das 

empresas nesse mercado” (OCDE, 2005, p. 70). O impacto dessa inovação pode, por 

exemplo, mudar a estrutura do mercado, criar mercados ou tornar produtos existentes 

obsoletos. 
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Em contrapartida, conforme Lemos (1999), a inovação incremental está relacionada 

com as melhorias contínuas em produtos, processos, serviços ou na forma de organização, há 

um aperfeiçoamento do modo como se faz, podendo ter acréscimo de novos materiais, 

formas, desenhos ou embalagens. Este tipo de inovação não “rompe” com o que existia 

anteriormente, mas melhora e a torna mais prática, seja produto, serviço ou processo, 

deixando-os mais atraentes para os consumidores. Estes dois termos são influenciados pelo 

mercado que, através de suas necessidades e desejos motivam o processo de inovação. Este 

avanço se concretiza quando há transferência de tecnologia e a inovação ganha o mercado.  

Conforme o Manual de Oslo (OCDE, 2005), a inovação pode ser classificada em 

inovação de produto, de processo, organizacional e de marketing. 

Produto: A introdução de um bem ou serviço novo, ou significativamente 

melhorado no que concerne a suas características ou usos previstos. Incluem-se 

melhoramentos significativos em especificações técnicas, componentes e materiais, 

softwares incorporados, facilidade de uso ou outras características funcionais. 

Processo É a implementação de um método de produção ou distribuição novo ou 

significativamente melhorado. Incluem-se mudanças significativas em técnicas, 

equipamentos e/ou softwares. 

Organizacional: É a implementação de um novo método organizacional nas 

práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou em suas 

relações externas. 

Marketing: É a implementação de um novo método de marketing com mudanças 

significativas na concepção do produto ou em sua embalagem, no posicionamento 

do produto, em sua promoção ou na fixação de preços.  

As inovações, segundo o Manual de Oslo, podem ser classificadas de acordo com a 

intensidade da inovação, podendo ser algo novo para a empresa, algo novo para a sociedade 

ou para o mercado.  Dessa forma, uma atividade é considerada inovação quando fica à 

disposição da sociedade, surtindo seus efeitos de fato. Assim, as empresas podem explorar os 

benefícios econômicos gerados pela inovação e, por um certo período estabelecido em lei, 

obter vantagem competitiva perante o mercado.  De acordo com Vasconcellos (2015), o 

mercado é definido como o local em que a empresa e seus concorrentes trocam em uma 

determinada região geográfica, bens e unidades monetárias.  

É importante destacar que o processo de inovação envolve uma série de atores. Há o 

governo, responsável por formular e financiar políticas públicas que facilitem o processo de 

inovação. As Universidades, que no modelo brasileiro são as principais responsáveis pela 

inovação desenvolvida no país. As empresas, que necessitam inovar e ganhar mercado com a 

diferenciação e geração de vantagem competitiva perante seus concorrentes. Nesse contexto, 

segundo Etzkowitz e Zhou (2017, p 24), “nasce a análise clássica das relações triádicas de 

Georg Simmel (Wolff, 1950), que recebe um molde institucional na chamada Hélice Tríplice, 
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em que a universidade, a indústria e o governo atuam de forma conjunta, gerando a 

inovação”. 

 Para demonstrar a relação entre esses agentes, diversos autores desenvolveram 

modelos que, ao longo do tempo, têm sido utilizados para explicar os interesses envolvidos e 

o processo de inovação. No entanto, para fundamentar este estudo será utilizado o modelo 

proposto por Rothwell (1994). De acordo com Rothwell (1994) os modelos de inovação 

compreendem cinco gerações, conhecidas como: puxada pelo mercado; puxada pela 

tecnologia; modelo combinado; modelo integral e a última geração conhecida como redes de 

cooperação.  

Dias (2011, p. 19) cita  o modelo linear, que vigorou até meados dos anos 60. Tal 

modelo contempla uma série de etapas que orientam a pesquisa, o desenvolvimento, a 

produção e a comercialização para a colocação de uma inovação no mercado. Para Rothweel 

(1994) este modelo de geração da inovação é puxado pelo mercado. O mercado apresenta 

diversas necessidades, estas acabam influenciando o processo produtivo, o mercado existe e 

as empresas desenvolvem os produtos. De acordo com Barbieri (2004), nessa geração a 

inovação é induzida pela ciência. Ainda na visão desse autor, o modelo pode ser chamado de 

ofertista. Para Coutinho (2004), na primeira geração o desenvolvimento da inovação é  

estabelecida pelas ofertas tecnológicas.  Este modelo pode ser exemplificado pela figura 2.  

 

Figura 2 ― Modelo de Inovação linear 1º geração – technology push. 

Fonte: Nuchera, Serrano e Morote (2002, p. 67, apud DIAS , 2011, p.19) 

Com relação à segunda geração, as necessidades são determinadas pelo mercado, que 

começa a ser estudado pelas empresas em busca de oportunidades.  Nesse caso, a empresa, a 

partir dessas necessidades, apresenta produtos, serviços, processos e/ou formas de 

organização para atender os consumidores. As necessidades dos consumidores, portanto, são  

primordiais para as invenções (BARBIERI, 2004). De acordo com Lima (2018), a empresa 

acaba criando, com os produtos desenvolvidos, novos mercados. Este modelo é um 

contraponto ao primeiro (modelo puxado). O autor Dias (2011) comenta este modelo teve 

início a partir da década de 60. O modelo também é conhecimento como empurrado pela 
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tecnologia, sendo influenciado pelo mercado em um ambiente com diversas necessidades. 

Este modelo pode ser expresso pela Figura 3. 

 

Figura 3 ― Modelo de Inovação de 2ª Geração – market pull. 

Fonte: Nuchera, Serrano e Morote (2002, p. 67, apud DIAS, 2011, p. 19) 

Dias (2011, p. 19),  comenta que vários autores definem o modelo como “uma 

sequência lógica, sendo dividido em etapas distintas, mas, ao mesmo tempo, 

interdependentes”. A terceira geração também foca no atendimento das necessidades 

apresentadas pela sociedade. Dessa forma, as tecnologias geradas nas universidades e centros 

de pesquisa são consideradas e, a partir das necessidades apresentadas pelo mercado, são 

combinadas, resultando em inovação. Nesse modelo, as necessidades da sociedade e do 

mercado geram novos produtos (LIMA, 2018). Esse modelo é expresso na Figura 4.  

 

Figura 4 ― Modelo de Inovação de 3ª Geração – Modelo Combinado/misto. 

Fonte: Nuchera, Serrano e Morote (2002, p. 67, apud DIAS, 2011, p. 24) 

Já a quarta geração do modelo de inovação é classificado por Rothwell (1994) como 

integrado.  O modelo integrado teve início na década de 1980, ficando em vigor e sendo o 

principal modelo de geração da inovação até o começo de 1990. Segundo Rothweel (1994), o 

modelo integrado é baseado nas empresas japonesas, sendo considerado tanto o 

desenvolvimento paralelo, quanto a integração no progresso da inovação. Segundo Barbieri 

(2004, p. 59), os processos lineares e os interativos de inovação “se caracterizam por 

considerar  as inovações como resultado de um esforço coletivo geral, por isso podem ser 

considerados macromodelos explicativos”. 
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 Conforme Lima (2018), neste modelo os fornecedores fazem parte do processo de 

identificação das necessidades apresentadas pelo mercado. Em síntese, os fornecedores 

contribuem com uma etapa importante do processo de desenvolvimento de novas tecnologias. 

De acordo com Rothwell (1994), o envolvimento mais intenso entre empresas e fornecedores 

pode resultar no surgimento de joint-venture entre empresas e seus fornecedores. Nesse caso, 

a integração ocorre no processo da P&D em projetos trabalhados pelos envolvidos.  A 

demanda é conhecida através da relação das empresas com os fornecedores, podendo gerar 

inovação, resultando em novas oportunidades de negócios. (ROTHWELL, 1994). O modelo 

integrado é ilustrado pela Figura 5.  

 

Figura 5 ― Modelo de Inovação de 4ª Geração – Modelo Integrado. 

Fonte: Rothwell (1994).  

Este modelo é chamado por Rothwell (2004), como: networking model. Nesse caso, o 

autor comenta que há interação vertical interna e uma horizontal externa, formando as 

organizações em rede. É uma formação que considera os modelos anteriores para gerar um 

modelo integrado e em rede. Para Rothweell (1994), a quinta geração é resultado da crescente 

competitividade entre as empresas, fenômeno observado, principalmente, a partir da década 

de 1990. Com relação a este modelo, Lima (2018) comenta que há o desenvolvimento de 

diferentes formas de intercâmbio, P&D cooperativo, uso compartilhado de banco de dados, 

parcerias amplas e ambientes conectados entre os stakeholders. Este intercâmbio favorece a 

obtenção e troca de tecnologias.   Esse modelo é representado na Figura 6. 
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Figura 6 ― Modelo de Inovação - 5ª Geração – Redes de Organizações. 

Fonte: Rothwell (1994). Adaptado pelo autor. 

Para Rothwell (1994), a quinta geração é uma ação conjunta entre os diversos atores, 

visando criar redes de cooperação. Este conceito é mais complexo, porém, pode-se afirmar 

que proporciona uma relação ganha-ganha. Em resumo, as instituições públicas de pesquisa 

são agentes importantes para gerar conhecimento e inovação. Contudo, apesar dos avanços 

nos modelos de interação, ainda existem muitas dificuldades em estabelecer relações 

econômicas com o setor privado. Dessa forma, as universidades devem estabelecer ações 

voltadas para facilitar a gestão da inovação em seus NIT, utilizando parcerias com o setor 

privado para atender seus objetivos e o da sociedade. Portanto, as universidades necessitam de 

mecanismos para garantir seus interesses, de modo que haja um equilíbrio entre os interesses 

dos envolvidos (SARTORI; SPINOSA; NOGAS, 2017).  

É importante analisar que há uma evolução nos modelos apresentados. No caso dos 

primeiros modelos, não existe interação entre os atores, ou seja, empresas, instituições de 

pesquisa e sociedade não interagem. Em contrapartida, os demais modelos englobam 

interesses entre as partes. É notório que a evolução dos modelos de inovação gerou uma 

relação de interdependência entre os atores. Esta interação demanda gestão e planejamento, 

haja vista que a inovação também envolve questões estratégicas e econômicas. Portanto, a era 

do conhecimento exige interação entre empresas, instituições e sociedade, resultando em 

melhores condições de vida, desenvolvimento econômico e social.   
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2.2 A GESTÃO DA INOVAÇÃO, CARACTERÍSTICAS DOS NIT E ESTÁGIOS DE 

IMPLEMENTAÇÃO 

A inovação é um processo, demandando gestão. De acordo com Castro, Teixeira e 

Lima (2014, p. 350), “a inovação tem sido caracterizada como um processo interativo, em que 

o compartilhamento de conhecimento entre e dentro das firmas e em colaboração com outras 

entidades, é de grande importância para as atividades inovativas”. Assim, a gestão da 

inovação é uma atividade de extrema relevância para que haja avanço significativo na 

capacidade competitiva do país em gerar valor. Para Drucker (1999, p.17), o “valor é criado 

pela produtividade e pela inovação, que são aplicações do conhecimento no trabalho”.   

Todo processo de gerenciamento é complexo, exigindo organização, formas, 

metodologias e mecanismos que possam proporcionar um ambiente favorável para inovar. De 

acordo com Davenport (1992), um processo é um conjunto de atividades inter-relacionadas 

que busca gerar valor e vantagem competitiva. Conforme Nunes (2010), o modelo orientado 

por processos é considerado uma alternativa adequada para promover uma maior afetividade 

organizacional.    

A gestão deve ser pensada no curto, médio e longo prazo, sendo um processo 

complexo, que envolve vários interesses dos agentes. O conceito de gestão envolve todos os 

ambientes, cenários e variáveis nos quais instituições e empresas atuam. De acordo com 

Toledo (2009) as organizações competem em ambientes complexos. Conforme Oliveira 

(2007), os cenários são situações futuras que podem nos ajudar a compreender nossos 

desafios potenciais e entender o ambiente. Assim, os cenários projetados pelos gestores são 

organizados para minimizar as variáveis que podem representar ameaças e potencializar 

aquelas que resultam em incentivo à inovação.  

É importante destacar que as atividades de pesquisa podem resultar em ativos valiosos 

para os envolvidos, em especial para o mercado, exigindo gestão e cuidado por parte dos 

responsáveis. De acordo com o Manual de Oslo (OCDE, 2005) a gestão da inovação envolve 

o aspecto científico, tecnológico, organizacional, comercial e financeiro. Esta atividade 

demanda tempo, recursos financeiros, estando relacionada, muitas vezes, com o 

desconhecido.  

De acordo com O’connor et al. (2008) a gestão da inovação deve ser pensada como 

um sistema gerencial que possibilite as organizações inovarem de forma constante e 

sistemática. Conforme Bessant e Tidd (2009), o sistema gerencial fundamentado na inovação 

permite que as organizações sobrevivam e possam competir no longo prazo. Os autores 
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também comentam que a gestão da inovação envolve uma capacidade dinâmica. Assim, para 

estes autores, é através da gestão da inovação que a sociedade pode se beneficiar das 

mudanças e das diversas atividades consideradas e classificadas como inovações. Essa 

complexidade de envolvidos, de leis, normas e interessados exigem que essa relação seja 

construída de forma efetiva. Portanto, a geração de ideias e conhecimentos são ativos 

importantes para o país. Lotufo (2009), comenta sobre a necessidade do Brasil centrar 

esforços no desenvolvimento da inovação. 

Para que o Brasil efetive uma inserção bem-sucedida nos novos padrões de 

desenvolvimento que emergem na chamada Sociedade do Conhecimento, centrados 

na inovação, torna-se necessária a aceleração de processos que propiciem um 

ambiente favorável ao estabelecimento de um novo ciclo de expansão, integrado por 

fatores dinâmicos tais como: centros de pesquisa e desenvolvimento, ambiente 

cultural aberto, recursos humanos bem formados e organizações públicas e privadas 

flexíveis (LOTUFO, 2009, p. 41). 

De acordo com Arbix e Consoni (2011), mudanças recentes tornaram a economia 

brasileira mais amigável à inovação. As universidades brasileiras são as principais 

responsáveis pelo desenvolvimento da inovação. No entanto,  Segundo Arbix e Consoni 

(2011, p. 205), “é urgente ampliar a sinergia e os fluxos  de conhecimento entre universidade 

e sociedade”. Esse ambiente de pesquisa e geração de novidades não apresenta as mesmas 

regras e condições do setor privado.  

Arbix e Consoni, (2011) comentam que em países desenvolvidos as empresas e 

instituições estão preparados para  investir em inovações que determinam tendências. No caso 

brasileiro, as instituições públicas não têm expertise no processo de valoração da inovação e, 

apesar de serem os principais agentes da inovação do país, não possuem uma gestão da 

inovação consolidada. Ainda há muito por fazer, seja na implantação de normas e políticas de 

inovação, seja na gestão é transferência de tecnologia. Apesar dos avanços trazidos pela lei, as 

políticas de inovação ainda estão sendo construídas, pensadas e implantadas.  

A relevância do assunto tem sido amplamente discutida nestas instituições, que 

passam a ser avaliadas pela sua capacidade de gerar conhecimento e protegê-los. Os 

indicadores de inovação aferidos pelo RUF (Ranking Universitário Folha) têm sido utilizados 

para classificar, quão inovadora é a instituição. Neste ranking, por exemplo, é analisado a 

quantidade de patentes depositadas pelas universidades e trabalhos publicados em parcerias 

com empresas. Tal fato demonstra o tamanho do desafio que as universidades públicas 

brasileiras enfrentam para implantar suas políticas de inovação e, ao mesmo tempo, manter a 

relevância do país no campo da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico.   
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As políticas implementadas pelo Brasil têm incentivado à inovação, principalmente, 

por meio da estruturação de um sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação (CT&I). 

Estes mecanismos legais visam fortalecer e impulsionar as atividades ligadas à inovação 

(LOTUFO et al., 2009; SOUZA, 2011).  

Para Lotufo (2009) esse relacionamento, antes da edição da lei, não era vedado. No 

entanto, a Lei de Inovação trouxe mecanismos e legitimidade para facilitar, do ponto de vista 

jurídico, a relação entre setor público e privado. No que tange aos interesses da inovação 

desenvolvida nas instituições públicas de pesquisa, a referida lei criou um ambiente mais 

favorável para a possível relação universidade-empresa.  

No modelo brasileiro, os NIT são fundamentais para aproximar as universidades da 

sociedade e das empresas. Segundo Costa (2013, p. 14), “a atuação dos NIT torna-se essencial 

para que o setor de inovação do país seja capaz de promover a utilização do conhecimento e o 

uso de novas tecnologias brasileiras oriundas de universidades e institutos de pesquisa”.  

Nesse sentido, o governo vem adotando várias medidas para incentivar a inovação, 

publicando leis e financiando atividades de pesquisa. No modelo brasileiro, o setor público 

ainda é o principal financiador das pesquisas. É neste contexto, que o Estado é chamado à 

esfera econômica para conceber e implementar políticas públicas voltadas ao estímulo ao 

desenvolvimento de atividades relacionadas a inovação dentro das universidades 

(MIRANDA; SIDULOVICZ; MACHADO, 2016,  p. 398).  

Conforme Rauen (2016), que Lei 13.243/16 prevê a possibilidade dos NIT possuírem 

personalidade jurídica própria. De acordo com Rauen (2016, p.32), essa situação dá “maior 

flexibilidade na gestão de seus recursos financeiros (dissociados, portanto, dos orçamentos 

das ICTs), maior celeridade e possibilidade de atração de perfis e contratação de funcionários 

mais qualificados em relação às atribuições previstas”.  

Para avaliar como os NIT estão estruturados, o Ministério da Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações (MCTIC) realiza uma pesquisa nacional com as instituições 

públicas e privadas que desenvolvem pesquisa e inovação. Esta pesquisa resulta na publicação 

do Formulário para informações sobre a Política de Propriedade Intelectual das Instituições 

Científicas, Tecnológicas e de Inovação do Brasil (FORMICT). O FORMICT é uma 

importante ferramenta para conhecer a realidade dos NIT, apresentando dados consolidados 

pelas instituições públicas e privadas que trabalham com inovação. Assim, para entender 

melhor como os NIT estão estruturados, faz-se necessário identificar algumas informações 

apresentadas pelo referido documento.   



32 

 

 

De acordo com o Formict (2018), conforme apresentado no gráfico 1, pode-se 

identificar o grau de desenvolvimento que os NIT se encontram nas ICT Públicas, sendo 

relevante destacar que: 5,7% das ICT ainda não instalaram os NIT; em 13.4% das ICT os NIT 

encontram-se em fase de implantação. Já em 80,9% das ICT os núcleos de inovação foram 

implantados, algo imprescindível para melhorar os processos de gestão da inovação.  

 

Gráfico 1 ― Estágio de Implementação dos NIT das ICT Públicas –  

Fonte: Adaptado pelo autor com no base FORMICT/MCTIC  (2018) 

Ainda de acordo com o Formict (2018), com relação à distribuição geográfica dos NIT 

nas universidades públicas, o gráfico 2 demonstra que: 41% dos NIT estão instalados no 

sudoeste do Brasil; 22% estão no nordeste; 15% no sul; já 11% encontram-se na região norte 

e os outros 11% no centro-oeste. Nota-se que a região sudeste concentra quase metade dos 

núcleos de inovação do país, sendo um local importante para o desenvolvimento de pesquisas 

de ponta. 

 

Gráfico 2 ― Distribuição das ICT Públicas por Região 

Fonte: Adaptado pelo autor com base no FORMICT/MCTIC – 2018 
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Com relação à distribuição de ICT por natureza jurídica, segundo o Formict (2018), 

são: 141 ICT federais; 62 unidades estaduais e 6 municipais. Já no que diz respeito à 

existência de uma política de inovação, o Formict apresenta (Gráfico 3) que a maioria da ICT 

já implemetaram políticas para promoção da inovação. As normas que as instituições 

publicaram, segundo o Formict (2018), são: 

Por parte das instituições que informaram possuir a política de inovação 

implementada, verificou-se que Gestão da propriedade intelectual e de transferência 

de tecnologia foi uma das atividades que tiveram maior incidência na política de 

inovação das instituições. As atividades que tiveram menor incidência foram 

Empreendedorismo, gestão de incubadoras e participação no capital social de 

empresas seguida de compartilhamento e permissão de uso por terceiros de seus 

laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital intelectual 

(FORMICT/MCTIC, 2018, p.15). 

Com relação às políticas de inovação, gráfico 3, percebe-se que 28,3% dos NIT do 

Brasil ainda não implementaram ou estabeleceram suas políticas de inovação. Já 71,7% 

declararam que possuem política institucional de inovação. A política de inovação 

institucional é um elemento importante para incentivar o desenvolvimento da pesquisa e de 

tecnologias que possam resultar em inovação.   

 

Gráfico 3 ― Política de Inovação Implementada nas ICT Públicas 

Fonte: Adaptado pelo autor com base no FORMICT/MCTIC – 2018 

Vale ressaltar que um dos primeiros desafios que os NITs tiveram – e que alguns 

ainda vivenciam – é a elaboração das políticas de inovação e de propriedade 

intelectual da sua ICT. Ora, a lei quando criada lhes deu como diretriz primeira a de 

“gerir” a política de inovação. Mas qual política, se as instituições não as possuíam? 

Neste sentido, os NITs tiveram dois trabalhos bastante árduos em instituições que, 

em sua grande maioria, tem pouca tradição no tema, a saber: 1) Elaborar propostas 

para a política de inovação e de propriedade intelectual; 2) Disseminar tais propostas 

e sensibilizar todo ambiente acadêmico sobre a temática, para que tal política fosse 

efetivamente adotada pela instituição (ALVES; SEGUNDO; SAMPAIO, 2015, p. 

690). 
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Partindo dessas informações, percebe-se que as normas legais internas e externas estão 

sendo construídas. A implantação dessas normas colaboram com a construção da política de 

inovação, que é o maior desafio dos gestores.  Os NIT foram estruturados para promover a 

inovação e proteção das tecnologias, bem como facilitar a vida dos pesquisadores.  

Por exemplo, pode-se citar que, antes das publicações das leis que tratam sobre 

inovação, os pesquisadores também eram responsáveis pela interação com o setor produtivo 

(SOUZA 2013). Os autores Garnica e Torkomian (2009), comentam que, antes da lei,  várias 

universidades já contavam com um NIT, no entanto, as leis definiram regras importantes, 

resultando em avanço para as instituições de pesquisa.  

Conforme Rauen (2019, p. 23), “o Artigo 16 da Lei de Inovação estabelece as 

atribuições dos NITs, entre as quais tem destaque a gestão da política de propriedade 

intelectual, visando à proteção das criações, e a transferência de tecnologias produzidas pelas 

ICTs por meio de licenciamento”  

I  - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das 

criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de 

tecnologia; 

II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de 

pesquisa para o atendimento das disposições desta Lei; 

III - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na 

forma do art. 22; 

IV - opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas 

na instituição; 

V - opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na 

instituição, passíveis de proteção intelectual; 

VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de 

propriedade intelectual da instituição. 

VII - desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva 

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

da ICT; 

VIII - desenvolver estudos e estratégias para a transferência de inovação gerada pela 

ICT; 

IX - promover e acompanhar o relacionamento da ICT com empresas, em especial 

para as atividades previstas nos arts. 6o a 9o; 

 

X - negociar e gerir os acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT. 

(BRASIL, 2004; 2016). 

Após a análise das competências expressas na lei, segundo Lotufo (2009, p. 55), pode-

se notar ao menos três perfis presentes nos trabalhados dos NIT, em função das atividades a 

serem desenvolvidas, são elas: “as legais, administrativas e voltadas aos negócios”.  
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Figura 7 ― Perfil Profissional necessários nos NIT 

Fonte: Adaptado pelo autor com base em Lotufo (2009) e Lima (2018) 

De acordo com Lima (2018), esta classificação facilita a identificação do perfil 

profissional demandado pelos NIT. Outro ponto importante nesse quadro de perfis 

profissionais, é que as instituições podem orientar os gestores sobre as competências 

necessárias que os coordenadores dos NIT devem possuir para desempenhar sua função de 

forma eficiente.  

Dessa forma, a instituição pode ofertar cursos de capacitação aos coordenadores para 

desenvolver as competências jurídicas, administrativas e empreendedoras. Segundo Lotufo 

(2009), a estrutura profissional do NIT deve ser planejada para atuar como um modelo de 

negócios, sendo o meio mais eficiente para que as universidades e institutos possam, a partir 

das suas pesquisas, desenvolver parcerias e novos negócios através de transferência de 

tecnológica. De acordo com Lotufo (2009), os NIT podem ser caracterizados conforme suas  

categorias, a saber:  

Quadro 1 ― Categorias dos NIT.  
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trabalham com tecnologias que trazem um grande retorno financeiro. Normalmente estes NIT estabelecem um 

critério muito seletivo das tecnologias sujeitas à proteção e a relação entre número de licenciamento e número 

de patentes é usualmente alta.  

 

2) O segundo grupo de NIT busca o desenvolvimento de empresas nascentes baseadas em tecnologias 
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seu tempo a cada projeto. Suas atividades principais são a busca de recursos financeiros e estratégicos, 

procurando garantir o sucesso do empreendimento. Estes NIT possuem uma forte rede de relacionamentos 

formada por investidores “anjos”, de capital de risco e de empreendedores bem-sucedidos.  

 

3) O terceiro grupo é mais generalista e procura atender à ICT de um modo geral, não importando muito se a 

tecnologia poderá trazer grandes retornos financeiros. Nestes NIT um novo inventor pesquisador é tão 

importante quanto um licenciamento de uma nova tecnologia. Estes NIT estão buscando a disseminação da 

cultura da inovação em todas as áreas e procuram beneficiar tanto a universidade como a sociedade como um 

todo. Estes NIT depositam um grande número de patentes e possuem uma parcela significativa de inventores 

dentre os acadêmicos de sua instituição. Similarmente à classificação das atividades do NIT descrita 

anteriormente, esta aqui também é didática e cada NIT tem uma parcela destas atividades e missões  

Fonte: Lotufo (2009, p. 55 e 56). 

Esta classificação é importante, visto que, permite identificar vários fatores que 

interferem na caracterização dos NIT, tornando-se relevante para o processo de formulação de 

estratégias que possam melhorar a gestão e a capacidade das instituições interpretarem a 

realidade local. Os NIT são responsáveis pela concretização dessa interação, tornando os 

benefícios sociais e econômicos mais intensos e eficazes.  

Portanto, as três categorias apresentas por Lotufo (2009) identificam os diversos 

interesses que os NIT podem apresentar, pois, seja buscando financiamento privado para 

pesquisas, seja focando em transferência de tecnologia ou, até mesmo, royalties, os NIT 

desempenham a importante missão de gerir as possíveis fontes de fomento.  Outro ponto 

importante nessa análise, é que as empresas brasileiras começam a entender que a 

transferência de tecnologia é um mecanismo significativo para gerar vantagem competitiva 

(RODRIGUEZ; DAHLAMAN; SALMI, 2008). 

Segundo Lima (2018), é importante destacar a necessidade de haver a transferência de 

tecnologia, momento no qual os interesses dos envolvidos são valorados pelas universidades e 

empresas, possibilitando um incremento de conhecimento, de capital intelectual e de renda 

para os agentes do processo. Conforme Santos (2005), as formas de relacionamentos de 

transferência de tecnologia entre universidades e empresas são dos seguintes tipos: serviços 

tecnológicos, de capacitação, de informação, P&D, projetos de incubadoras de empresas e 

empresas júniores.  

Nesse cenário, o Brasil, principalmente a partir do início do século XXI, começou a 

dar mais atenção às políticas que possam fomentar o desenvolvimento da inovação, utilizando 

para tanto, a estratégia de aproximação das universidades com as empresas. Hoje, a 

aproximação com o setor empresarial faz parte da agenda de uma parcela significa de 

instituições de pesquisa, gerando novos desafios. De acordo com Pires e Quintella (2015, 

p.188), “a Propriedade Intelectual assume o papel de proteger os resultados de pesquisa dos 
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acadêmicos e a possibilidade de gerar recursos e novos negócios”. Assim, as parcerias com a 

iniciatica privada podem melhorar a capacidade do país no desenvolvimento da inovação.   

2.3 A RELAÇÃO ENTRE UNIVERSIDADES E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE 

PESQUISA COM AS EMPRESAS 

As universidades e institutos de pesquisa fundamentam suas atividades em ensino, 

pesquisa e extensão. A investigação científica gera conhecimento novo, o qual acumulado 

pode resultar em inovação. Esse pensamento é apoiado por Takeuchi e Nonaka (2008, p. 166), 

estes autores afirmam que “o patrimônio indispensável para as empresas de hoje não é a 

fábrica e o equipamento, mas o conhecimento acumulado e as pessoas que o possuem”. Ainda 

com relação à percepção do papel das universidades, Toledo (2015), afirma que: 
 

Nas últimas três décadas, com a percepção de que sua missão pode ser mais 

abrangente do que a produção e a disseminação do conhecimento e das atividades 

tradicionais de extensão universitária, as universidades passam a exercer um papel 

mais proativo nos sistemas de inovação, ampliando as formas de atender às 

demandas da sociedade sem comprometer os valores acadêmicos (TOLEDO, 2015, 

p.31) 

Na visão de Borges (2006, p. 54), a universidade,  bem como as demais instituições da 

sociedade são “influenciadas pelos mais diversos aspectos econômicos, políticos sociais, 

ideológicos entre outros”. Assim, segundo este autor, as universidades vêm sofrendo 

constantes transformações em suas estruturas, objetivos, conteúdos e na forma como se 

relaciona com a comunidade e o setor produtivo.  

 Segundo Baldini e Borgonhoni (2007), a universidade  passa por uma fase de 

mudança nas suas relações com a comunidade,  estabelecendo uma interação mais intensa 

com o setor produtivo por meio do tripé ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, é no 

momento em que a universidade se aproxima do setor produtivo, que o tripé ensino, pesquisa 

e extensão fica alicerçado. Contemporaneamente, as relações entre a universidade e a 

indústria contribuem para o desenvolvimento econômico e social; através de transferências de 

conhecimento, envolvendo as instituições públicas de pesquisa em uma nova missão, que vai 

além da extensão (ETZKOWITZ, 2009; PERKMANN et al., 2013).  

Estas instituições têm que desenvolver políticas internas que facilitem a relação com 

os demais atores do processo. Percebe-se que a missão institucional ganhou mais uma 

variável. A sociedade espera mais do que o tripé ensino, pesquisa e extensão. Espera que 
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esses conhecimentos cheguem ao mercado, melhorando a qualidade de vida dos usuários que 

utilizam a  inovação.  

De acordo com Etzkowitz e Leydersdorff (2000), a partir da década de 1970 as 

universidades passaram a interagir com mais intensidade com as empresas. Porém, a 

transferência de tecnologia ainda é um desafio para gestores, que não tem experiência para 

avaliar o potencial das inovações geradas nas universidades. Segundo Cysne (2005) a 

transferência de tecnologia envolve diversas organizações e vários profissionais que ocupam 

lugares importantes nessas empresas, estes ficam responsáveis por coordenar o processo de 

interação. Segundo Ferreira, Amaral e Leopoldi (2013), o papel da universidade é cada vez 

mais importante para o desenvolvimento social e econômico.   

Essa relação passou a gerar recursos econômicos para o pesquisador, universidade, 

governo e empresas, despertando maior interesse das partes. Esse cenário tem causado uma 

mudança de cultura nas empresas e instituições que buscam inovar. A crescente importância 

da inovação no âmbito empresarial e a busca por vantagens competitivas demandam, na 

atualidade, uma cultura organizacional que promova a inovação (SARTORI; SPINOSA; 

NOGAS, 2017, p. 379).  

Nesse contexto, desenvolver políticas que facilitem a relação com empresas e a 

sociedade é uma necessidade crescente nas universidades modernas, visto que, o 

conhecimento é o principal produto gerado pela universidade, existindo para servir a 

coletividade e contribuir com a geração de riqueza. Segundo Temaguide (1998), a gestão da 

inovação deve estar alinhada com a estratégia da empresa/instituição e possuir uma 

abordagem multidisciplinar. As empresas sabem que os resultados das pesquisas podem gerar 

potencial econômico “Em outras palavras, a principal motivação da firma para interagir é 

identificar e explorar oportunidades tecnológicas” (GIELFI, 2017, p.27).  

É importante considerar que a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias 

influenciam as pesquisas e o ensino, o inverso também ocorre.  Esta relação deve ser 

considerada pelos gestores e formuladores de políticas de inovação. A visão tradicional do 

tripé ensino, pesquisa e extensão ganhou um novo conceito, que é o olhar para a inovação.      

Quando a inovação começa ser de fato um objetivo da universidade, percebe-se que a 

missão institucional é ampliada. A inovação e o avanço tecnológico passam a interferir nas 

atividades de ensino e pesquisa, influenciando a forma como as universidades e institutos 

fazem extensão. Nessa perspectiva, alguns modelos foram apresentados por estudiosos da 

área. Como exemplo, pode-se citar o modelo da Tríplice Hélice (Figura 8), que, de acordo 

com Etzkowitz e Leydesdorff (1998; 2000) visa demostrar a relação universidade-empresa-
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governo, explicando a evolução estrutural das economias baseadas no conhecimento. O autor 

Etzkowitz et al. (2000), comenta que: 

O modelo Hélice Tríplice da Universidade-Indústria-Governo tenta capturar a 

dinâmica de comunicação e organização, introduzindo a noção de uma sobreposição 

de relações de troca que realimenta os arranjos institucionais. As instituições e suas 

relações fornecer uma infraestrutura de conhecimento que carrega a base de 

conhecimento. Cada uma das hélices desenvolve internamente, mas também 

interagir em termos de trocas de bens e serviços, e em termos de suas funções. 

Papéis funcionais e institucionais podem ser negociados fora da base de 

conhecimento baseadas em expectativas, como no caso da ‘universidade 

empreendedora’. (ETZKOWITZ et al., 2000, p. 314). 

 

 

Figura 8 ― Representações dos Estágios de Desenvolvimento da Tríplice Hélice.  

Fonte: Adaptado de Dossa e Segatto (2010) 

Segundo Villela e Magacho (2009), o estado desempenha um papel importante no 

conceito da hélice tríplice, bem como no sistema de inovação. De acardo com Etzkowitz e 

Leydesdorff (1998; 2000), a cooperação entre comunidade acadêmica, governo e empresa é 

um processo vantajoso para os interessados e envolvidos. Para estes autores, as inovações 

desenvolvidas pelas universidades e institutos geram interesse na iniciativa privada, 

consequentemente, uma aproximação das universidades e empresas. Assim, fica evidente que 

as instituições de pesquisa desenvolvem, o governo financia e a iniciativa privada explora 

comercialmente as inovações e tecnologias. Esta cooperação é demonstrada pelos modelos da 

Tríplice Hélice. Para explicar esta relação e a evolução dos conceitos, os referidos autores 

apresentam três modelos, a saber:  

Para Etzkowitz (2009), na Tríplice Hélice modelo estático, há uma dependência de 

organizações especializadas, conectadas hierarquicamente por um governo central. As 

universidades, em geral, ficam distantes do setor produtivo, dificultando o fluxo de 

conhecimento. Nesse caso, o referido autor comenta que o estado centraliza as 
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regulamentações, haja vista que as iniciativas de aproximação entre os agentes ficam 

subordinados aos interesses do estado. Neste modelo, os agentes são definidos 

institucionalmente. A universidade, empresa e governo se relacionam, principalmente, através 

de organizações de transferência de tecnologia, ligações industriais e escritórios de contratos.   

Com relação à segunda forma de organização, o modelo Laissez-faire, pode-se 

destacar  a separação entre os agentes. Conforme Etzkowitz (2009), a estrutura Laissez-faire é 

caracterizada por uma diminuição acentuada da influência do governo. Nesse caso, o autor 

comenta que o governo deixa de controlar os rumos da inovação, limitando-se a estabelecer as 

regulamentações e demais competências legais. Segundo, Arantes e Serpa (2012), o ambiente 

Laissez-faire não gera integração entre os agentes, ou seja, as esferas não atuam em 

cooperação de forma contínua, somente quando necessário.   

A teoria avançou, surgindo a Tríplice Hélice, redes trilaterais e organizações híbridas. 

Nesse caso, os agentes interagem de forma mais intensa, podendo haver sobreposição entre os 

agentes. As esferas institucionais da universidade, indústria e governo transcendem suas 

funções (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000). A relação se torna mais intensa, exigindo 

leis e normas que facilitem as atividades de interesse comum das partes envolvidas. Ainda 

segundo Etzkowitz e Leydesdorff (2000), ao longo do tempo, a sobreposição pode sofrer 

alterações parciais, podendo haver substituições e mudanças no nível de interesse das partes, 

ocasionando novas abordagens estruturais. Como é um modelo híbrido, o grau de 

sobreposição, ao longo do tempo, pode mudar de acordo com os interesses das partes. O 

modelo Tríplice Hélice é considerado pelos referidos autores uma estrutura não estável.   

De acordo com Etzkowitz e Leydesdorff (2000), essa abordagem é baseada na 

eficiência que os indivíduos e grupos possuem para se organizarem, sem que haja a 

necessidade do governo interferir. Para Pimentel (2010) a tríplice hélice trata da seguinte 

relação: as universidades realizam a formação de recursos humanos e geração de 

conhecimentos; o governo define políticas, financia as pesquisas e estrutura as instituições 

públicas de pesquisa; as empresas comercializam a inovação, colaborando com o 

financiamento e geram riqueza.     

Para Smith e Leydesdorff (2013), as “universidades empreendedoras” estão 

fortalecendo a terceira missão das instituições, integrando o ato de empreender aos papeis já 

desempenhados de ensino e pesquisa. Nesse contexto, o papel que a universidade desempenha 

vai além do ensino e da pesquisa. Para os referidos autores, hoje, existe uma visão 

empreendedora nas universidades. O empreendedorismo pode ser compreendido como: “(...) a 

arte de fazer acontecer com criatividade e motivação. Consiste no prazer de realizar com 
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sinergismo e inovação qualquer projeto pessoal ou organizacional, em desafio permanente às 

oportunidades e riscos” (BAGGIO; BAGGIO, 2014, p. 26).  

Na literatura sobre inovação, já existem referências a modelos com quatro hélices e até 

cinco hélices. Assim, o modelo hélice tríplice passou por algumas evoluções, envolvendo 

novos agentes no processo de inovação. Com relação ao modelo hélice quádrupla (Quadruple 

Helix Model), a quarta hélice é caracterizada pela participação da sociedade civil em um 

contexto de democracia, ou seja, a coletividade passa a ser um agente que influência os 

interesses dos agentes da inovação. Nessa abordagem, a participação democrática da 

sociedade civil interfere diretamente na relação entre os atores da inovação. Portanto, a 

participação da sociedade forma uma nova hélice. (CARAYANNIS;CAMPBELL, 2012; 2014 

apud RIBEIRO, 2016, p. 41). De acordo com Pires (2014, p. 49), “a hélice quadrupla 

incentiva a perspectiva da sociedade do conhecimento para a produção do conhecimento e 

inovação”. Para este autor, os interesses dessa sociedade resultam em produção do 

conhecimento, inovação e tecnologia.  

Considerando o processo evolutivo nos modelos de inovação, as estruturas Triple 

Helix e Quadruple Helix avançaram para o modelo mais recente, sendo incluído um novo 

agente nesse método organizacional.  O novo modelo adiciona, aos conceitos anteriores, uma 

quinta hélice, representada pela ecologia social (CARAYANNIS; BARTH; CAMPBELL, 

2012, apud MINEIRO et al. 2018, p. 79). Esse novo elemento também seria capaz de 

influenciar a produção do conhecimento e da inovação. Ainda segundo estes autores, políticas 

e propostas de desenvolvimento regionais devem ser inseridas nas dicussões e relações entre 

os agentes. 

De acordo com Lydesdorff (2012) os processos de inovação que envolvem n-hélices 

dependem de indicadores, dados e informações, haja vista que nesse caso o desenvolvimento 

da inovação é uma ação complexa. Dessa forma, caso não haja tais elementos, deve-se 

prevalecer o modelo da Hélice Tríplice. Conforme Lima (2018), independentemente do 

modelo escolhido, os relacionamentos das instituições de pesquisa com as empresas são 

cruciais para a geração de riqueza para o país. Nesse ambiente, os NIT ficam responsáveis por 

administrar esse ambiente de intensa transformação (CASSIOLATO; SZAPIRO, 2002). As 

universidades acabam ganhando ainda mais relevância, pois as funções destas instituições são 

ampliadas. Outro exemplo dessa relação, é a implantação de parques tecnológicos, 

incubadoras de empresas e estruturas internas, visando facilitar e coordenar a transferência de 

tecnologia.  
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Segundo Toledo (2015, p. 47), “com as transformações no entendimento do processo 

de inovação, os resultados das pesquisas universitárias começaram a ser vistos não só como 

avanços do conhecimento na fronteira, mas como uma rica fonte de novas ideias que podem 

gerar inovações”. Conforme Etzkowitz (2009, p. 207), os atores da inovação “desempenham 

seus papéis tradicionais e também os dos outros, em várias combinações, é a base da 

criatividade social. A hélice tríplice resultante é um novo sistema global de inovação”. 

Portanto, em qualquer dos modelos citados, as universidades e instituições de pesquisa 

participam intensamente do processo de inovação, seja desenvolvendo projetos em parcerias 

com empresas, seja transferindo tecnologia para organizações interessadas.  

Segundo Rauen (2016, p. 31), “os NITs foram concebidos com o objetivo de serem a 

entidade responsável pela gestão da política de inovação de ICTs e pela aproximação entre 

ICTs e empresas em atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico”. Portanto, os NIT 

são responsáveis por comercializar resultados de pesquisa que possam resultar em inovação, 

ficando evidente que, hoje, as universidades brasileiras atuam também no campo do 

empreendedorismo.   

2.4 POSSIBILIDADES DE RELACIONAMENTO ENTRE UNIVERSIDADE E 

EMPRESA 

Estabelecer normas que favoreçam o relacionamento das universidades com as 

empresas são um desafio para os gestores. Este relacionamento pode ser efetivado de várias 

maneiras. Segundo Tigre (2006), é importante identificar os fatores que envolvem a relação 

entre os agentes, partindo deles pode-se projetar os contratos de parcerias, licenciamentos e 

transferência de tecnologia, sendo a forma como as inovações podem chegar ao mercado mais 

rapidamente.   

Ainda de acordo com Tigre (2006, p. 93), “as empresas inovadoras recorrem a uma 

combinação de diferentes fontes de tecnologia, informação e conhecimento tanto de origem 

interno ou externa”. Assim, segundo o autor, estas combinações podem influenciar os 

interesses e as  parcerias com as universidades e centros de pesquisa. Para Montenegro 

(2011), os principais mecanismos para transferência de tecnologia são: 

Os principais mecanismos de transferência de tecnologia são: i) spin-offs, onde a 

transferência de uma inovação tecnológica ocorre para um novo empreendimento 

constituído por um indivíduo oriundo de uma organização-mãe; ii) licenciamento, 

onde ocorre a permissão ou uso de direitos de certo produto, desenho industrial ou 



43 

 

 

processo; iii) publicações , através de artigos publicados em periódicos acadêmicos; 

iv) encontros , através da interação face a face, na qual uma informação técnica é 

trocada; e v) projetos de P&D cooperativos, onde assinam-se acordos para 

desenvolvimento conjunto de projetos, onde há o compartilhamento de pessoas, 

equipamentos, custos e direitos de propriedade intelectual, geralmente, entre 

institutos públicos de pesquisa e empresas privadas (ROGERS, TAKEGAMI e YIN, 

2000, apud MONTENEGRO, 2011, p.61). 

Nas economias baseadas no conhecimento as universidades e organismos de 

investigação contribuem em três sentidos: a) produção de conhecimento mediante as 

atividades de inovação e desenvolvimento; b) transmissão do conhecimento mediante a 

informação; c) transferência do conhecimento mediante sua difusão e proporcionando 

soluções aos problemas completos (CABRERA, 2012, p. 60). No caso da transferência de 

tecnologia, identifica-se que ela pode correr de maneira formal ou informal, ou simplificada.  

Hoje, no Brasil, há previsão legal para que a transferência de tecnologia ocorra. São 

várias as formas pelas quais a transferências de tecnologia pode ocorrer, entre elas destacam-

se: transferência pura do conhecimento, de informações, processo, funções ou, até mesmo, 

com a criação de novas empresas (FABRIS, 2015). Este ambiente traz oportunidades para os 

envolvidos nas pesquisas universitárias, isto é, professores e estudante podem aproveitar o 

interesse do setor privado, levando suas tecnologias e inovações para a sociedade através da 

transferência de tecnologia.  

De acordo com Baêta (2014), a literatura que trata sobre a transferência de tecnologia 

entre universidade e indústria foca na capacidade acadêmica de geração e exploração dos 

direitos de propriedade intelectual, utilizando para tanto os acordos de registros de patentes, 

spin offs acadêmicos e os fluxos de renda, gerados através de licenças e royalties. Existe um 

incentivo político, implementado pelas leis de inovação, para que os pesquisadores e 

universidades se envolvam com estes mecanismos.  

No entanto, os referidos autores afirmam que a relação universidade-empresa traz 

aspectos muito mais amplos do que a simples comercialização da inovação. Segundo estes 

autores, as características individuais dos pesquisadores possuem uma influência forte no 

processo de transferência, interferindo na interação entre os atores. Portanto, é fundamental 

conhecer e entender estas características.  

É importante salientar que a interação entre a universidade e empresa precede a 

transferência de tecnologia. Dessa forma, entender os mecanismos de interação torna-se 

imprescindível. A literatura sobre este assunto é vasta. No quadro 2 apresenta-se, segundo 

Soria e Ferreira (2012),  alguns exemplos de formas de interação entre universidade-empresa. 
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Quadro 2 ― Classificação da Interação entre Universidade e Empresa a Partir da Revisão da 

Literatura 

Interação Formas Autores 

 

 

Relações pessoais 

informais 

 

Consultoria individual por acadêmicos, 

fóruns de integração, workshops, 

contato informal, 

Landry et al. (2010); Grimpe e Fier (2009); 

Cruz e Segatto (2009); Arvanitis, Kubli e 

Woerter (2008); Santos (2008); Cunha e 

Neves (2008); Botelho, Carrijo e Kamasaki 

(2007); Bonaccorsi e Piccaluga (1994). 

Relações pessoais 

formais 

Intercâmbio de pessoal, especialização 

de funcionários nas universidades, 

prestação de serviço especializado. 

Cruz e Segatto (2009); Santos (2008); 

Segatto-Mendes e Mendes (2006); 

Bonaccorsi e Piccaluga (1994). 

Compartilhamento 

de infraestrutura 

Laboratórios conjuntos,

 centros de pesquisa 

Arvanitis, Kubli e Woerter (2008); Carayol 

(2003) 

 

Acordos formais com 

objetivos específicos 

Pesquisas contradas, treinamento 

periódico, projetos de

 P&D conjunto, 

desenvolvimento de protótipos e testes. 

Cruz e Segatto (2009); Cunha e Neves 

(2008); Botelho, Carrijo e Kamasaki (2007); 

Segatto-Mendes e Mendes (2006); Carayol 

(2003); Bonaccorsi e 

Piccaluga (1994). 

Acordos formais com 

objetivos guarda-

chuvas 

Sem objetivos específicos; patrocínios 

da indústria para P&D nos 

departamentos universitários; doações 

privadas para a pesquisa. 

Segatto-Mendes e Mendes (2006); Carayol 

(2003); Bonaccorsi e Piccaluga (1994). 

 

 

Resultado de 

pesquisa 

 

 

Publicação conjunta, spin-off 

Landry et al. (2010); Grimpe e Fier (2009); 

Costa e Torkomian (2008), Rasmussen, 

Moen, Gulbrandsen (2006); Gulbrandsen 

(2006), 

Araújo et al. (2005); Carayol (2003); 

Bonaccorsi e Piccaluga (1994) 

 

 

 

Atividades ligadas à 

educação 

Contato com graduandos empregados 

no setor privado, contato com 

colaboradores das empresas, 

participação de estudantes nos projetos 

de P&D conjuntos, projetos de 

mestrado e doutorado em colaboração 

com empresas, cursos ou programas 

em conjunto, capacitação para  o 

pessoal do setor empresarial 

 

 

 

 

Arvanitis, Kubli e Woerter (2008) 

Atividades de 

propriedade 

intelectual 

Patenteamento, licenciamento, 

transferência de know-how 

Davis, Larsen e Lotz (2011); Landry et al. 

(2010); Amadei e Torkomian (2009); 

Grimpe e Fier (2009); Santos 

(2008); Fujino e Stal (2007) 

Fonte: Soria e Ferreira (2012, p. 5 e 6) 

Conforme quadro 2, pode-se identificar várias formas de interação entre universidade-

empresa. Essas formas de relacionamento são apresentadas pela literatura da área como 

importantes mecanismos de interação. Para que se concretizem, é fundamental que os gestores 

estabeleçam regras claras, facilitando as trocas de conhecimento e equacionando os interesses 

das partes. Cada instituição têm as suas peculiaridades, sendo necessário formular as normas 

internas, complementando as leis federais que tratam sobre inovação.  

Com relação aos fatores que podem motivar a interação universidade-empresa, 

diversos autores já identificaram elementos importantes nas negociações entre estes agentes. 
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É importante que os gestores responsáveis pela inovação conheçam estes fatores para 

potencializar o estabelecimento de parcerias.  

Entre os autores que já publicaram sobre este assunto, destacam-se: Bonnacorsi e 

Piccaluga (1994), Segatto (1996), Segatto-Mendes e Sbragia (2002),  Reis (2008), Fabiano 

(2012), Silva (2015) e Lima (2018). É consenso entre os autores citados que, conhecer as 

motivações dos agentes interessados em inovação, podem favorecer a cooperação entre as 

partes, facilitando o desenvolvimento da inovação e a chegada da mesma ao mercado. 

Partindo da visão de Reis (2008), os fatores considerados motivadores para a relação 

universidade-empresa estão relacionados no Quadro 3.   

Quadro 3 ― Fatores Motivadores para Relação Universidade-Empresa. 

Motivações para as empresas Motivações para a universidade 

 Aquisição de novos conhecimentos; 

 Acesso à inovação, estar a par de novas 

descobertas; 

 Obtenção de opiniões independentes e diferentes; 

 Identificação dos melhores alunos para 

contratação; 

 Melhora da imagem e do prestígio da empresa aos 

olhos dos clientes; 

 Obtenção de apoio técnico para solução de 

problemas; 

 Redução dos custos de pesquisa; 

 Acesso aos recursos humanos da universidade; 

 Acesso aos laboratórios e equipamentos. 

 Realização da função social da universidade ao 

transferir conhecimento que promova a melhoria da 

qualidade de vida da população; 

 Divulgação de uma boa imagem da universidade; 

 Aplicação de conhecimentos teóricos à realidade; 

 Obtenção de conhecimento da realidade 

empresarial úteis ao ensino e à pesquisa; 

 Facilitação à inserção de graduandos e graduados 

no mercado de trabalho; 

 Obtenção de casos reais para aplicação nas aulas; 

 Facilitação para o estabelecimento de contatos 

entre alunos e empresas; 

 Obtenção de recursos financeiros adicionais; 

 Obtenção de equipamentos, matérias-primas, 

serviços, etc., fornecidos pela empresa; 

 Obtenção de benefícios para a carreira acadêmica 

do professor 

 Aquisição de prestígio pelo professor/pesquisador 

aos olhos da comunidade empresarial e acadêmica; 

 Possibilidades de emprego fora da universidade. 

Fonte: Reis (2008, p. 134) 

O autor Sbragia (2006) também comenta sobre fatores que favorecem a relação 

universidade-empresa. Para este autor os fatores considerados facilitadores do processo de 

interação e cooperação são diversos, mas um em especial, merece destaque. Para Sbragia 

(2006) os recursos humanos altamente capacitados e qualificados seria um grande motivador 

para as empresas buscarem as parcerias com as universidades. O meio acadêmico realiza 

pesquisas importantes e que podem ter potencial de mercado.  Os fatores elencados por 

Sbragia (2006) são apresentados no quadro 4.  
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Quadro 4 ― Fatores Facilitadores da Cooperação entre Universidade-Empresa. 

Universidade Empresa 

 Obtenção de novos recursos para pesquisa; 

 Aumento da relevância da pesquisa acadêmica, ao 

lidar com necessidades da indústria ou da sociedade, 

e o consequente impacto no ensino; 

 Possibilidade de emprego para estudantes graduados; 

 Possibilidade de futuros contratos de consultoria para 

pesquisadores; 

 Possibilidade de futuros contratos de pesquisa. 

 Acesso a recursos humanos qualificados; 

 “Janela ou antena tecnológica” (conhecer os 

avanços em sua área de atuação); 

 Acesso precoce a resultados de pesquisa; 

 Solução de problemas específicos; 

 Acesso a laboratórios e instalações; 

 Formação de funcionários; 

 Melhoria de sua imagem e prestígio dentro da 

sociedade; 

 Necessidade de aumentar sua competitividade; 

 Parte de sua estratégia tecnológica (padrão de 

competição em seu setor); 

 Redução de riscos e custos de pesquisa 

Fonte: Sbragia (2006) 

Segundo Sartori, Spinosa e Nogas (2017, p. 384), entre os facilitadores da interação 

universidade-empresa, destacam-se:  “equipe profissional capacitada; enfatizam a diversidade; 

integração com o ambiente externo em construção e arcabouço legal”. Compreender como 

estes facilitadores podem aproximar os agentes, resultando em desenvolvimento da inovação, 

se torna uma atividade essencial para implementar políticas de inovação.  

2.5 PRINCIPAIS BARREIRAS ENCONTRADAS NA RELAÇÃO ENTRE 

UNIVERSIDADE E EMPRESA. 

Na relação universidade-empresa também pode haver barreiras que, segundo Segatto 

(1996), podem dificultar o processo de cooperação. Rosa (2015) também identificou algumas 

dimensões consideradas intervenientes na relação entre universidades, empresas e escritórios 

de transferência de tecnologia. De acordo com os demais autores já citados, as principais 

obstáculos identificados, são: barreiras que afetam as empresas, os pesquisadores e os NIT. 

Com relação as principais dificuldades para as empresas, a literatura identifica, conforme 

Quadro 5, os seguintes fatores.  



47 

 

 

Quadro 5 ― Barreiras para Empresas que Dificultam a Relação com as Universidades. 

Para a empresa Para a universidade 

 Aplicação prática reduzida dos trabalhos 

acadêmicos; 

 Falta de um órgão de gestão do processo; 

 Complexidade dos contratos; 

 Necessidade de confidencialidade; 

 Inexistência de canais adequados para as relações 

com a empresa; 

 Falta de uma estratégia da empresa para as relações 

com a universidade; 

 Falta de uma estratégia da universidade para o 

relacionamento com a empresa; 

 Falta de uma estratégia da empresa para o 

relacionamento com a universidade; 

 Burocracia da universidade; 

 Inexistência de canais adequados para a 

interação; 

 Aplicação prática reduzida os trabalhos 

acadêmicos; 

 Existência de preconceito, em ambas as partes. 

Fonte: Reis (2008, p. 135) 

Os NIT também encontram barreiras na condução do gerenciamento da inovação. O 

trabalho desempenhado pelo órgão apresenta certo grau de complexidade, tendo em vista que 

envolve interesses de vários agentes. Santos (2005), cita os serviços que estão sob 

responsabilidades dos NIT, tais como: elaboração de contratos para transferência de 

tecnologia; o relacionamento com as empresas interessadas na inovação e tecnologia; 

gerenciamento da política de inovação da instituição, valoração das inovações e tecnologias; 

além de outras competências já citadas neste estudo.  

No que diz respeito as barreiras, diversos autores identificaram fatores que dificultam 

o processo de desenvolvimento dos NIT, entre esses autores, destacam-se os estudos de 

Garnica e Torkomian (2009); Santana e Porto (2009); Silva, Kovaleski e Gaia (2013); 

Desidério e Zilber (2014), Lima (2018), entre outros. Segundo Rosa (2015), as dimensões 

identificadas como importantes, são: estrutura, política, capital humano,  processos de 

comunicação e custos de transação. Na Figura 9 são apresentados, segundo a literatura da 

área, as principais barreiras relacionadas aos NIT. 
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Figura 9 ― Principais Barreiras Vinculadas aos NIT. 

Fonte: Adaptado pelo Autor com Base em Lima (2018) e Rosa (2015). 

É importante destacar que a gestão da inovação nas universidades e institutos de 

pesquisas públicos exige uma mudança de cultura. Nesse sentido, destaca-se o estudo 

realizado por Sartori, Spinosa e Nogas (2017), que pesquisaram sobre as práticas de gestão de 

um núcleo de inovação tecnológica. Estes autores identificaram algumas características 

consideradas como facilitadores ao processo de inovação; e outras consideradas como 

barreiras culturais a inovatividade.  

Como barreiras culturais, destacam-se: excessiva carga de trabalho; controle de 

decisões e de informações; ausência de comunicação adequada; estruturas 

hierárquicas rígidas; excesso de burocracia; culturas focadas no poder e na função; 

resistência a mudanças; legislação interna; clientes internos e externos com 

diferentes expectativas e não valorização do colaborador (SARTORI; SPINOSA; 

NOGAS, 2017, p. 384).   

Após a revisão bibliográfica, percebe-se que, seja no ambiente interno ou externo, o 

processo de gestão da inovação é uma atividade complexa, que exige constante planejamento 

de boas práticas, considerando a peculiaridade de cada instituição, ou seja, é necessário 

construir um ambiente que favoreça e fortaleça a cultura institucional voltada para a 

promoção da inovação. Segundo Silva, Bagno e Salerno (2014), a gestão da inovação é um 

desafio que vai além do desenvolvimento de produtos.   
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Outro ponto importante nesta análise, diz respeito as pesquisas que as universidades e 

institutos realizam e suas políticas de avaliação da produção intelectual. A política de 

priorizar as publicações científicas, prática comum nas universidades até pouco tempo atrás, 

deixou de ser um fator principal. Hoje, as universidades têm mais cuidado em divulgar os 

resultados de pesquisas, haja vista que podem perder o direito  de explorar os benefícios 

econômicos destas tecnologias, comprometendo a proteção intelectual. 

De acordo Andreassi (2006) há um conflito de interesse na relação universidade e 

empresa, quando o pesquisador deseja publicar o resultado da pesquisa e as companhias 

almejam o sigilo. Neste cenário, os gestores dos NIT devem atuar para evitar prejuízos para as 

partes, buscando equacionar as negociações com os atores, efetivando a transferência de 

tecnologia, à proteção do conhecimento ou o licenciamento da propriedade intelectual. 
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3 METODOLOGIA 

A metodologia é responsável por orientar a construção das pesquisas. Nesta seção são 

apresentados os procedimentos metodológicos que foram utilizados para desenvolver este 

trabalho, visando o atingimento dos objetivos propostos.   

3.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA 

A classificação desta pesquisa é caracterizada como qualiquantitativa, exploratória e 

aplicada. Assim, após o levantamento das informações identificadas, pretende-se avaliar os 

estágios de implementação das atividades essenciais nos NIT do IFPR, areas de atuação e 

possíveis ligações das inovações desenvolvidas pela instituição com a aptidão profissional 

local, bem como as diretrizes e objetivos estabelecidos pela política de inovação.  

Dessa forma, será possível verificar se a política de inovação do IFPR está 

contribuindo para melhorar a relação da instituição com as empresas privadas e os indicadores 

de inovação. Após a realização deste estudo, o produto entregue é um relatório relativo à 

proposição ou a avaliação de programas, projetos e políticas institucionais ou públicas. Em 

resumo, foi possível elaborar um diagnóstico de como a inovação está sendo conduzida pela 

instituição.  

Este trabalho, quanto a pesquisa qualitativa, fundamenta-se pela utilização de 

protocolos de pesquisa aplicados via Google Docs. A pesquisa qualitativa visa descobrir as 

opiniões e expectativas dos coordenadores dos NIT do IFPR, colaborando para entender as 

motivações e tendências dos comportamentos dos envolvidos na gestão da inovação 

institucional. Os dados obtidos através destes formulários permitiram levantar informações 

relevantes junto aos coordenadores de cada NIT do IFPR. Segundo Creswell (2007, p. 184), 

“a investigação qualitativa emprega diferentes alegações de conhecimento, estratégias de 

investigação e métodos de coleta e análise de dados”. A pesquisa qualitativa permite ao 

pesquisador coletar dados e informações abertas, permitindo que a pesquisa desenvolva temas 

a partir dos dados coletados. Ainda sobre pesquisa qualitativa, Deslauriers (1991, p. 58) 

afirma que:  

Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas 

pesquisas. O desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. O conhecimento do 

pesquisador é parcial e limitado. O objetivo da amostra é de produzir informações 
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aprofundadas e ilustrativas: seja ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja 

capaz de produzir novas informações. 

Com relação à pesquisa quantitativa, esclarece Fonseca (2002, p. 20): 

 Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa quantitativa 

podem ser quantificados. Influenciada pelo positivismo, considera que a realidade só 

pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos com o 

auxílio de instrumentos padronizados e neutros. A utilização conjunta da pesquisa 

qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que se poderia 

conseguir isoladamente.  

A pesquisa é classificada como aplicada por produzir conhecimento para uma 

aplicação prática, ou seja, a referida instituição poderá utilizar as diretrizes e resultados do 

estudo para conhecer e, eventualmente, solucionar problemas de procedimentos e 

gerenciamento da inovação, nos fluxos e atividades do dia a dia. Com relação aos resultados, 

espera-se que sejam aplicados, visto que são dirigidos para a elaboração de diretrizes que 

possam apoiar a interação do IFPR com as empresas.  

A pesquisa exploratória também é utilizada, visto que tem por anseio proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas de torná-lo mais explícito e evidente. Na 

maior parte das vezes, de acordo com Gil (2002), este tipo de pesquisa envolve levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado e análise de exemplos que proporcionem a compreensão.  

Quanto aos meios, esta pesquisa configura-se como bibliográfica, documental e de 

campo. A pesquisa bibliográfica justifica-se tendo em vista que se buscou identificar em 

livros, periódicos internacionais e nacionais, teses e dissertações, estudos que tratem de 

assuntos relativos à relação universidade-empresa, NIT, gestão da inovação e transferência de 

tecnologia. Para Creswell (2007, p. 45), a revisão da literatura  “compartilha com o leitor os 

resultados de outros estudos que estão proximamente relacionados ao estudo que está sendo 

relatado”.   

De acordo com Fonseca (2002, p. 32)  

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas, já 

analisadas e publicadas, qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa 

bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o 

assunto”.  

A revisão da literatura proporcionou conhecer a visão dos principais autores sobre 

gestão da inovação e da relação universidade empresa. Esse tema que tem sido explorado na 
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literatura atual, possibilitando assim, fornecer, os pressupostos para apoiar o alcance dos 

objetivos propostos. Portanto, a pesquisa bibliográfica foi utilizada para fundamentar a análise 

e levantar conhecimentos publicados por autores da área de estudo, fornecendo uma estrutura 

teórica do objeto estudado. 

 No que lhe concerne, a pesquisa documental foi utilizada para identificar nas normas 

e documentos do IFPR que tratam sobre inovação, considerando os procedimentos que a 

instituição executa nas relações entre a universidades e as empresas. Segundo Fonseca (2002, 

p. 32) a referida pesquisa é importante porque:  

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, não 

sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes 

constituídas por material já elaborado, constituído basicamente por livros e artigos 

científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre a fontes mais 

diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: tabelas estatísticas, 

jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, 

tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de programas de televisão, etc.  

Para concluir o estudo foi realizada uma pesquisa de campo com o objetivo de 

identificar as principais barreiras e dificuldades encontradas pelos gestores dos NIT dos 

diversos campi da IFPR. Segundo Gonçalves (2001, p. 67), a pesquisa de campo é o “tipo de 

pesquisa que pretende buscar a informação diretamente com a população pesquisada. Ela 

exige do pesquisador um encontro mais direto”.  

 Segundo Filho (2006, p. 64) “o ato de pesquisar traz em si a necessidade do diálogo 

com a realidade a qual se pretende investigar e com o diferente, um diálogo dotado de crítica, 

canalizador de momentos criativos”. Dessa forma, a pesquisa de campo possibilitou entender 

a realidade do dia a dia da gestão da inovação do IFPR, por meio da coleta de informações 

junto aosvidades realizadas pelos coordenadores dos NIT, que responderam aos 

questionamentos da pesquisa e expressaram suas interpretações da política de inovação da 

instituição.   

3.2 ETAPAS DA PESQUISA 

As etapas metodológicas contribuem para alcançar o objetivo deste trabalho – que é 

avaliar os estágios de implementação das atividades essenciais nos NIT do IFPR, areas de 

atuação e possíveis ligações das inovações desenvolvidas pela instituição com a aptidão 

profissional local, bem como as diretrizes e objetivos estabelecidos pela política de inovação. 
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Este trabalho permite  entender como os NIT estão atuando, como o gerenciamento da 

inovação e o processo de interação da instituição estão sendo conduzidos no IFPR.   

A pesquisa permite ainda: avaliar os estágios de implentação das atividades essenciais 

nos NIT do IFPR e os indicadores de inovação; identificar as atividades de inovação 

desenvolvidas em cada Campi; elaborar uma publicação técnica instrucional para apoiar o 

processo de Gestão da Inovação do IFPR e disseminar conhecimento sobre inovação. A 

pesquisa foi dividida em quatro etapas e está representada pela Tabela 1. 

Tabela 1 ― Etapas da pesquisa 

Etapa Tipo de pesquisa Objetivos Atendidos 

Etapa 1 Revisão bibliográfica 
Na primeira etapa foi realizada a revisão bibliográfica. 

Para tanto, foram consultadas publicações nas áreas de 

inovação e de gestão da inovação. A referida pesquisa foi 

realizada em livros, artigos científicos, dissertações e 

teses. Dessa forma, a pesquisa foi realizada utilizando 

algumas palavras-chave, tais como: inovação; relação 

universidade-empresa; gestão da inovação; transferência 

de tecnologia e núcleos de inovação tecnológica. 

 

 Elaborar uma publicação 

técnica instrucional para 

apoiar o processo de 

Gestão da Inovação do 

IFPR e disseminar 

conhecimento sobre 

inovação.  

 

Etapa 2 Pesquisa documental 
A segunda etapa da pesquisa consistiu em uma pesquisa 

documental com o objetivo de identificar no IFPR, as 

normativas que tratassem da gestão da inovação e da 

relação universidade-empresa no âmbito da Instituição. 

Assim, no Quadro 9 estão relacionados os documentos 

relativos ao processo de inovação emitidos pela 

instituição, e demais leis e decretos federais. Os Quadros 

10 e 11 trazem os depósitos de patentes e programas de 

computador realizados pelo IFPR ao longo de sua 

história 

 Elaborar uma publicação 

técnica instrucional para 

apoiar o processo de 

Gestão da Inovação do 

IFPR e disseminar 

conhecimento sobre 

inovação.  

 

Etapa 3 Pesquisa de campo  
Com relação à terceira etapa foi aplicado o questionário 

junto aos coordenadores dos NIT. O referido documento 

também foi respondido pelo diretor da Agência de 

Inovação do IFPR (AGIF). O questionário foi construído 

através do Google Forms. O formulário foi enviado para 

os coordenadores dos NIT do IFPR pelo e-mail e demais 

mídias sociais. O documento continha 23 perguntas, 

algumas abertas e outras fechadas. As respostas dos 

questionários da pesquisa foram enviadas no e-mail do 

pesquisador, que analisou e interpretou os dados 

levantados. Nesta etapa, participaram da entrevista 21 

coordenadores dos seguintes campi: Barracão; Ivaiporã; 

Foz do Iguaçu; Goioerê; Palmas; Avançado Quedas do 

Iguaçu; Telêmaco Borba; Umuarama; Campo Largo; 

Jaguariaíva; União da Vitória; Cascavel; Paranavaí; 

Capanema; Irati; Jacarezinho; Astorga; Paranaguá; 

Curitiba; Londrina; Agência de Inovação – Reitoria.  

Após a aplicação dos questionários, a fase seguinte 

consistiu em analisar os dados obtidos. O próprio Google 

 

 Avaliar os estágios de 

implementação das 

atividades essenciais nos 

NIT do IFPR 

 Identificar as atividades 

de inovação 

desenvolvidas nos 

Campi e as diretrizes e 

objetivos da Política de 

Inovação 

 

. 
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Etapa Tipo de pesquisa Objetivos Atendidos 
Forms possibilitou gerar os gráficos quantitativos, 

resultando em planilhas do Excel (Apêndice C). Após 

este levantamento, os dados foram analisados e 

interpretados, de modo a identificar as ações empregadas 

em cada NIT, resultando em um diagnóstico geral da 

gestão da inovação no IFPR e sua relação com a 

iniciativa privada. 

Etapa 4 Pesquisa documental 
Na quarta etapa consistiu em pesquisa no site do INPI 

(Instituto Nacional de Propriedade Industrial). Nesta 

fase, foi realizada uma busca no banco de dados do INPI 

para levantar a quantidade de pedidos de patentes e 

programas de computador realizados pelas universidades 

e instituições públicas. Para tanto, foi utilizado o CNPJ 

(Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) para realizar as 

buscas. O CNPJ foi encontrado no site do MEC 

(Ministério da Educação).  

Dessa forma, foi possível quantificar a Taxa de 

Produção Intelectual. Conforme Ribeiro et al. (2018), 

esse indicador considera o ano do primeiro registro no 

INPI de cada instituição e a quantidade de pedidos 

protocolados neste referido órgão. Esses parâmetros 

foram consolidados em uma métrica denominada “Taxa 

de produção intelectual registrada no INPI” por anos de 

atuação. Considerando p(x) a taxa de produção 

intelectual registrada no INPI, identifica-se, 

matematicamente, o ranking das universidades e 

institutos públicos, [x], que desenvolvem inovação.  

Após este levantamento, foi comparada a taxa de 

produção intelectual com o indicador de inovação 

publicado no ranking universitário da folha, que publica 

os indicadores de inovação de universidades públicas e 

privadas. Nessa comparação foram considerados, 

somente, os indicadores das universidades públicas do 

Paraná. O Ranking Universitário Folha (RUF) relaciona 

o número de patentes pedidas pela universidade em dez 

anos (2007-2016) e as parcerias com empresas, ou seja, 

quantidade de estudos publicados pelas universidades em 

parceria com o setor produtivo, de 2011 a 2015, nos 

periódicos da Web Of Science. 

Por fim, foi utilizado um programa que gera uma “nuvem 

de palavras”. Esse mecanismo permite e facilita a 

visualização dos principais arranjos produtivos que 

interagem com os campi do IFPR.  

 

 Auferir os indicadores de 

inovação  

 

 Identificar as atividades 

de inovação 

desenvolvidas nos 

Campi e as diretrizes e 

objetivos da Política de 

Inovação.  

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

O quadro 6 apresenta as principais normas que regem a inovação no IFPR. A partir da 

instituição da AGIF, foram publicadas resoluções, instruções normativas e portarias que 

visam regular os processos de desenvolvimento de tecnologias e incentivar a inovação. Entre 

elas, destacam-se: A resolução Consup (Conselho Superior do IFPR) nº 6 de janeiro de 2017, 

que dispõe sobre a criação do Núcleo de Inovação Tecnológica do Instituto Federal do Paraná 

– IFPR e trata de sua organização, implementação e funcionamento; e a Instrução Interna nº 5 
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de março de 2017, que dispõe sobre os procedimentos do NIT para fomentar e explorar a 

inovação e proteger a propriedade intelectual gerada no âmbito do IFPR e a respectiva 

transferência à iniciativa privada, com vista ao desenvolvimento sociocultural e tecnológico 

local, regional ou nacionalmente. É importante destacar que a política de inovação foi 

estabelecida recentemente, com a publicação da Resolução nº 77 de 21 de dezembro de 2018, 

que também instituiu o estímulo ao empreendedorismo no âmbito do Instituto Federal do 

Paraná.  

Quadro 6 ― Normativas do IFPR Relativas à Gestão da Inovação e à Relação Universidade- 

Empresa. 

Documento Assunto 

Lei Nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Intelectual) 

Lei Nº 9.456/97 (Lei de Proteção de Cultivares) 

Lei Nº 9.609/98 (Propriedade Intelectual de Programas de Computador) 

Lei Nº 9.610/98 (Legislação de Direitos Autorais) 

Lei Nº 10.973/04 (Lei de Inovação) 

Lei Nº 13.243/16 (Altera a Lei de Inovação) 

A Resolução CONSUP Nº6 de janeiro de 2017 

Dispõe sobre a criação do Núcleo de Inovação Tecnológica 

do Instituto Federal do Paraná – IFPR e trata de sua 

organização, implementação e funcionamento. 

 

A Instrução Interna de Procedimentos IIP Nº5 

de março de 2017: 

Dispõe sobre os procedimentos do NIT para fomentar e 

explorar a inovação e proteger a propriedade intelectual 

gerada no âmbito do IFPR e a respectiva transferência à 

iniciativa privada, com vista ao desenvolvimento 

sociocultural e tecnológico local, regional ou nacionalmente. 

Resolução nº74 de 21 de dezembro de 2018 

Aprova as Normas relativas aos Programas de Olimpíada de 

Robótica, Mostra de Lançamento de Foguetes e Feira de 

Inovação Tecnológica (IFTECH), no âmbito do Instituto 

Federal do Paraná. 

Resolução nº77 de 21 de dezembro de 2018 

Aprova as normas relativas ao Programa Institucional ao 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PRADI), no 

âmbito do Instituto Federal do Paraná. 

Resolução nº 78 de 21 de dezembro de 2018: 

Aprova as normas relativas ao Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação (PIBITI), no Âmbito do Instituto Federal do Paraná. 

Resolução Nº 04/2019 de 28 de março de 2019: 

Aprova e institui a Política de Inovação e de estímulo ao 

Empreendedorismo no âmbito do Instituto Federal do Paraná 

e dá outras orientações. 

Portaria nº 10 de 12 março de 2019: 

Disciplina, no âmbito do IFPR, o formato do evento 

Workshop de Tecnologias Agroindustriais do Instituto 

Federal do Paraná – IFAgroTEC 

Fonte: PROEPPI/AGIF  - 2019 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

Nesta etapa são apresentados os resultados obtidos a partir da aplicação dos 

questionários de pesquisa e levantamentos de dados junto aos NIT do IFPR. A referida 

pesquisa foi publicada na Revista Sodebras, publicação de janeiro de 2020, edição nº 169. O 

artigo publicado encontra-se nos apêndices deste documento.  Desse modo, os resultados são 

apresentados na revista citada, trazendo alguns indicadores relevantes para entender os 

avanços e desafios que a instituição apresenta.  Também foi possível conhecer a estrutura para 

apoiar a gestão da inovação. Após esta etapa, são descritos os processos que a instituição 

executa na gestão da inovação e, principalmente, na relação entre os agentes envolvidos, na 

transferência de tecnologia entre a instituição e empresas interessadas.   

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO IFPR E SUA ESTRUTURA PARA A GESTÃO DA 

INOVAÇÃO 

Segundo a Lei de criação do IFPR, lei nº 11.892 de dezembro de 2008, a instituição 

pode atende alunos do ensino médio e superior. Esta característica é um diferencial 

importante para a educação brasileira, tendo em vista que integra jovens estudantes em 

projetos de ensino, pesquisa, extensão e inovação.   Esta característica permite verticalizar o 

ensino, ou seja, no IFPR o aluno pode cursar o ensino médio, fazer um curso superior e, até 

mesmo, mestrado e doutorado. Este modelo de educação é praticado com sucesso em países 

desenvolvidos como, por exemplo, a Alemanha. 

A missão da instituição é “Promover a educação profissional, científica e tecnológica, 

pública, gratuita e de excelência, por meio do ensino, pesquisa e extensão, visando à formação 

integral de cidadãos críticos, empreendedores, comprometidos com a sustentabilidade e com o 

desenvolvimento local e regional”. Sua visão é “tornar-se uma instituição de referência em 

educação profissional, científica e tecnológica no Brasil, comprometida com o 

desenvolvimento social”.  

O IFPR está instalado em 26 municípios pelo interior do Estado do Paraná, a saber:  

Arapongas; Assis Chateaubriand; Astorga; Barracão; Campo Largo; Capanema;  Cascavel; 

Colombo; Coronel Vivida; Curitiba; Foz do Iguaçu; Goioerê; Irati; Ivaiporã; Jacarezinho; 

Jaguariaíva; Londrina; Palmas; Paranaguá; Paranavaí; Pinhais; Quedas do Iguaçu; Telêmaco 

Borba; Umuarama; União da Vitória.  
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Ao completar uma década de existência, o Instituto Federal do Paraná anunciou duas 

novas unidades: o Campus Avançado Arapongas e o Centro de Referência São José dos 

Pinhais. Com a nova configuração administrativa, a instituição passa a ter 26 campi, sendo 

seis deles avançados, e um Centro de Referência. Na Figura 10 mostra-se o mapa do Estado 

do Paraná com a localização dos 26 campi do IFPR. 

 

Figura 10 ― Mapa Estado do Paraná com a Localização dos Campi do IFPR. 

Fonte: IFPR (2019). 

Em geral, os campi do IFPR estão em regiões com características agroindustriais. Os 

arranjos Produtivos locais estão ligados ao agronegócio, agroindústria, agricultura familiar, 

comércio e Indústria. Essa informação permite verificar se a inovação gerada até o momento 

recebeu alguma influência das demandas locais.  Este conceito é importante para entender se a 

inovação gerada é puxada ou empurrada.  

A pesquisa identificou que a inovação no IFPR, em grande parte, nasce das 

necessidades e demandas apresentadas pelas comunidades em que a instituição interage. A 

figura 11 identifica a aptidão profissional local em que o IFPR atua. A referida figura 

colabora para entender as atividades de inovação desenvolvidas em cada Campi.  

Na nuvem de palavras é possível verificar que a palavra agricultura foi a mais evocada 

pelo público pesquisado. É importante conhecer o contexto em que a instituição atua, 

permitindo direcionar seus pesquisadores e alunos para atuarem no desenvolvimento de 
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inovação, especialmente, para o agronegócio e para a agricultura familiar. Portanto, 

respeitando as características locais, o IFPR pode contribuir no processo de desenvolvimento 

econômico e social das regiões onde interage.  

 

Figura 11 ― Nuvem de Palavras - Principais áreas produtivas das 

localidades em que o IFPR atua. 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa 

Com relação à política de inovação, identificou-se que 14,3% dos pesquisados não 

conhecem as normas internas de inovação do IFPR. O gráfico 4 apresenta esses dados. É 

importante destacar que esses profissionais estão à frente dos NIT e têm a função de apoiar e 

incentivar o desenvolvimento da inovação no seu respectivo campus. No entanto, 85,7% 

responderam que conhecem a política de inovação institucional. A política de inovação foi 

implementada pela Resolução nº 04/2019 de 28 de março de 2019. A referida resolução 

instituiu um importante estímulo ao empreendedorismo no âmbito do Instituto Federal, 

influenciando positivamente os resultados institucionais de pedidos de proteção intelectual 

junto ao INPI.  
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Gráfico 4 ― Conhecimento da Política de Inovação Tecnológica do IFPR? 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa 

O IFPR ainda não possui uma política de incentivo para bolsista produtividade 

tecnológica. O gráfico 5 apresenta o resultado da pesquisa sobre a existência de bolsista 

produtividade tecnológica nos campi. Identificou-se que, em sua grande maioria, os NIT não 

possuem bolsistas. A instituição pode melhorar seus processos de gerenciamento da inovação, 

implantando uma política de bolsas focadas na tecnologia e inovação. 

 

Gráfico 5 ― Percentual de Bolsista produtividade tecnológica no IFPR 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa 

É consenso que para desenvolver conhecimentos e habilidades é necessário capacitar 

os recursos humanos. Desenvolver pessoas faz parte da gestão de recursos humanos. O 

gráfico 6, apresentado abaixo, demonstra o percentual de servidores que participaram de 

cursos de capacitação oferecidos pela Instituição. É possível perceber que uma parcela 

significativa dos coordenadores dos NIT, no momento da pesquisa, ainda não havia recebido 

adequada capacitação para as atividades de gestão dos NIT.  

Contudo, a AGIF realizou no dia 28 e 29 de agosto/2019, curso de capacitação, 

visando disseminar conhecimento e capacitar os chefes dos NIT do IFPR. Portanto, como a 
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pesquisa foi realizada antes da capacitação, estes percentuais, provavelmente já se 

modificaram. É importante que os novos gestores dos NIT sejam capacitados antes de 

exercerem de fato sua função. Dessa forma, a instituição poderia criar cursos on-line e 

materiais de divulgação visando capacitar todos os servidores envolvidos na gestão dos NIT. 

 

 

 

Gráfico 6 ― Capacitação Institucional para Inovação 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa 

Com relação ao grau de formação, o gráfico 7 apresenta o grau de instrução dos 

coordenadores dos NIT. Pode-se identificar que os pesquisados, em sua maioria, possuem 

mestrado ou doutorado. São 85,7% dos pesquisados, formados em áreas, como: Física; 

Informática; Biologia; Matemática e Administração. Portanto, os recursos humanos que 

atuam nos NIT são um ponto forte da instituição devido ao fato que estes profissionais podem 

colaborar tanto na gestão da inovação, como no desenvolvimento de pesquisa e novas 

tecnologias. 

 
 

Gráfico 7 ― Grau de Formação dos Coordenadores dos NIT do IFPR 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa 
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A tabela 2 demonstra que, após a instituição da AGIF e da política de inovação, o 

IFPR conseguiu incentivar seus pesquisadores e alunos a protegerem seus projetos de 

inovação. Os dados da referida tabela demonstram a quantidade de pedidos de patentes, 

programas de computador e registros de marcas que foram solicitados junto à AGIF. É uma 

mudança cultural importante, visto que, em um passado recente os pesquisadores priorizavam 

publicações cientificas. Muitas vezes essas publicações impediam a proteção intelectual. 

Portanto, percebe-se que a instituição está desenvolvendo uma cultura voltada para inovação.  

Tabela 2 ― Pedidos de Patentes, Programas de computador e pedidos de registro de Marcas 

protocolados na AGIF/IFPR 

Instituição 
Tipo de 

pedido 

Ano Quantidade 

 

 

 

IFPR/Proeppi/AGIF 

 

Patentes 

2017 14 

2018 20 

2019 21 

Registros de 

Programas de 

Computador 

2017 8 

2018 5 

2019 17 

 

Marcas 

2017 - 

2018 1 

2019 7 

Total (Pedidos protocolados na AGIF) 93 

Fonte: AGIF/IFPR-2019 

Na tabela 2, verifica-se que os pedidos de patentes aumentaram, significativamente, 

nos últimos dois anos. Para calcular a taxa de aproveitamento dos pedidos de patente, 

programas de computadores e marcas, tabela 3, foi dividido o total de pedidos protocolados 

pelo IFPR no INPI, pelo total de pedidos realizados pelos campi do IFPR na AGIF, o 

resultado multiplicado por 100. 

Com relação ao pedido de patentes, foram feitos 55 pedidos de proteção para a AGIF; 

desses 36 foram protocolados no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Intelectual), 

representando um aproveitamento de 65,45% das solicitações de patentes protocoladas na 

AGIF. Já com relação aos registros de Marcas, chegaram 8 pedidos de registro na AGIF, 

sendo que 2 foram protocolados no INPI, resultando em 25% de aproveitamento de pedidos 

enviados para AGIF. Estes dados referem-se aos três últimos anos. No que diz respeito a 

Programas de Computador, foram solicitados 30 pedidos de proteção para AGIF, desses, 
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quatorze foram protocolados no INPI, isto é, 46,67% dos programas desenvolvidos pelos 

pesquisadores tiveram o pedido de proteção. Portanto, percebe-se que a referida agência faz 

um trabalho de busca de anterioridade nos bancos de dados do INPI, evitando assim que 

recursos públicos sejam gastos desnecessariamente. 

Tabela 3 ― Resultados do IFPR 

 Pedidos 

realizados pelos 

campi do IFPR 

na AGIF 

 

Protocolados no INPI 

Patentes 55 36 

Programas de 
Computadores 

30 14 

Marcas 08 02 

Total 93 52 

Fonte: AGIF/ IFPR - 2019  

A tabela 4 apresenta o indicador de inovação das universidades públicas do Paraná. 

Tabela 4 ― Taxa de produção intelectual registrada no INPI 

Tipo de 

pedido 
Instituição Total Anos Taxa Ranking 

 

 

 

 

Patente 

UNIOESTE 56 15 3,73 8º 

IFPR 36 3 12 2º 

UEL 167 20 8,35 4º 

UEM 139 35 3,97 7º 

UEPG 110 15 7,33 5º 

UFPR 495 19 26,05 1º 

UNICENTRO 60 11 5,45 6º 

UFFS 4 6 0,66 10º 

UTFPR 198 17 11,64 3º 

UENP 1 1 1 9º 

UNESPAR 1 1 1 9º 

 

 

 
 

Programas de     

Computador 

UNIOESTE 24 10 2,4 5º 

IFPR 14 1 14 2º 

UEL 39 11 3,54 4º 

UEM 29 19 1,52 7º 

UEPG 12 6 2 6º 

UFPR 53 12 4,75 3º 

UNICENTRO 2 6 0,33 9º 

UFFS 1 6 0,16 10º 

UTFPR 250 9 27,77 1º 

UENP 1 1 1 8º 

UNILA 2 1 2 6º 

Fonte: Reditec (2018); INPI (2019) / Adaptado pelo autor. 

Para a elaboração da tabela 4 foi considerado o ano do primeiro registro no INPI de 

cada instituição e a quantidade de pedidos. Esses parâmetros foram consolidados, segundo 

Ribeiro et al. (2018), em uma métrica denominada “Taxa de produção intelectual registrada 
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no INPI” por anos de atuação. Considerando p(X) a taxa de produção intelectual registrada no 

INPI, identifica-se, matematicamente, o ranking das universidades e institutos públicos, [x], 

que desenvolvem inovação. Portanto, esta métrica permitiu atender ao objetivo específico 

desta pesquisa que, entre outros, visa aferir os indicadores de inovação do IFPR.  

 

p(X) 

 

p(UFPR)>p(IFPR)>p(UTFPR)>p(UEL)>p(UNICENTRO)>p(UEM)>p(UNIOESTE)>p(UEN

P)=p(UNESPAR)>p(UFF S). 

 

No caso do IFPR, o primeiro pedido de patente depositado foi feito em 2017. Nesse 

período foram 36 pedidos, uma média de 12 pedidos por ano. O IFPR foi superado, somente, 

pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) que depositou 495 pedidos em 19 anos, o que 

representa uma média de 26,05 pedidos de patente por ano. 

Com relação aos programas de computador, o IFPR fez junto ao INPI o pedido de 

registro de 14 programas (software), sendo a primeira solicitação realizada em 2018. No que 

diz respeito ao registro de programas, o IFPR ocupa a segunda colocação no ranking de 

avaliação, que compara as instituições públicas que trabalham com tecnologia e inovação. A 

instituição melhor ranqueada é a UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), que 

possui 250 pedidos de patentes solicitadas junto ao INPI em 9 anos, o que resulta em uma 

taxa de produção intelectual registrada de 27,77. Entre as instituições públicas, no quesito 

pedido de programas de computador, o IFPR é superado, somente, pela UTFPR. Nesse 

sentido, hoje, o IFPR ocupa um lugar de destaque no cenário estadual, mesmo sendo uma 

instituição com apenas 11 anos de existência. A tabela 5 apresenta o Ranking Universitário da 

Folha. O referido ranking também aferi o indicadores de inovação.  

Tabela 5 ― Ranking universitário folha - RUF 

Ranking Nome Indicador de inovação 

2º UFPR 3.59 

20º UNICENTRO 3.05 

22º UTFPR 3.04 

32º UNIOESTE 2.75 

35º UEPG 2.61 

37º UEL 2.60 

50º UEM 2.33 

90º UNILA 1.66 

105º UFFS 1.37 

Fonte: RUF- Ranking universitário folha – 2018/Adaptado pelo autor. 
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O IFPR ainda não aparece no RUF 2018 devido ao fato que suas patentes foram 

depositadas recentemente, tendo em vista que relaciona o número de patentes pedidas pela 

universidade em dez anos (2007-2016) e as parcerias com empresas, ou seja, quantidade de 

estudos publicados pela universidade em parceria com o setor produtivo, de 2011 a 2015, nos 

periódicos da Web of Science. Portanto, como a métrica do RUF 2018 utiliza parâmetros 

anteriores ao ano de 2017, não há como o IFPR, por este indicador, estar entre as instituições 

mais inovadoras. Segundo Silva et al. (2018) a capacidade que as estruturas organizacionais 

têm de inovar colaboram para melhorar o processo de gestão da inovação e o atingimento dos 

objetivos estratégicos. 

É importante destacar o desempenho da UFPR e da UNICENTRO, respectivamente 

federal e estadual, classificadas em 1.º e 2.º no ranking em relação às IES (Instituições de 

Ensino Superior) do Estado do Paraná, instituições públicas que fazem um trabalho de 

fomento da inovação relevante. 

Com relação às sugestões dos coordenadores para melhorar o gerenciamento da 

inovação no IFPR, a figura 12 apresenta uma série de ideias relevantes para aperfeiçoar a 

gestão da inovação. Entre as mais citadas, destacam-se: a necessidade de maior interação 

entre os campi e o compartilhamento de experiências e ideias entre os mesmos. Percebe-se 

que os NIT dos campi não interagem de maneira adequada, dificultando a coordenação das 

atividades de gestão.   
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Figura 12 ― Sugestões dos coordenadores dos NIT do IFPR para melhorar a gestão da inovação  

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa 

Outro ponto relevante apresentado pelos coordenadores diz respeito as parcerias com 

outras instituições federais e empresas que possuem experiência na produção tecnológica. 

Essas parcerias, se formalizadas, poderiam melhorar a capacidade de desenvolver inovação no 

IFPR. Outra sugestão interessante foi o desenvolvimento de capacitações no modo ensino à 

distância (EAD) para servidores e estudantes que desejam investir na inovação tecnológica. 

Esta ideia é importante para reduzir os custos com capacitação e facilitar o processo de 

disseminação do conhecimento sobre tecnologia e inovação.   
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4.2 PATENTES DEPOSITADAS PELO IFPR 

O quadro 7 são apresentadas as patentes depositadas pelo IFPR no INPI, ao longo dos 

últimos três anos, também permite identificar as atividades de inovação desenvolvidas em 

cada Campi. Após a instituição da AGIF houve um avanço considerável em relação aos 

pedidos de proteção intelectual. Segundo levantamento nas bases de dados do INPI, antes de 

2017, não havia sido realizado nenhum pedido de patente pelo IFPR, ou seja, a referida 

instituição começou a solicitar proteção, somente, após a instituição da AGIF. Este quadro 

apresenta o campus de origem do pedido de patente, o título do pedido, o número de registro 

junto ao INPI, bem como a data de protocolo no referido órgão.  

Quadro 7 ― Patentes depositadas pela AGIF/PROEPPI/IFPR até 03.04.20 

Campus Título 
Nº Registro no 

INPI 

Data pedido no 

INPI 

Paranaguá 
Dispositivo de proteção para processos de 

soldagem e corte com indicação visual de 

ruídos e outras condições operacionais 

BR 10 2018 004856 2 12/03/18 

Telêmaco Borba 
Sistema de monitoramento e alarme de 

passagens de entrada e saída 
BR 10 2017 015488-2 19/07/17 

Telêmaco Borba 
Dispositivo para monitoramento de 

alimentos. 
BR 10 2018 076107 2 14/12/18 

Cascavel 
Briquetes de lodo de esgoto sanitário 

estabilizado e aditivado. 
BR 10 2018 009824 1 22/05/18 

Goioerê 

Um método de monitoramento para 

ativação de comunicação dispositivo-para-

dispositivo (D2D) sem pareamento na 

ocorrência de falha ou inoperância na rede 

de comunicação 

BR 10 2017 021647 0  09/10/17 

Paranavaí 
Cerveja com substituição parcial do malte 

por resíduo da industrialização da fécula de 

mandioca ( bagaço de mandioca) . 

BR 10 2017 026492 0 08/12/17 

Capanema/ 

Pinhais 

Sistema automatizado de monitoramento de 

temperatura e acionamento de ventiladores 

de modo sequencial. 

BR 10 2018 001575 3 25/01/18 

Londrina 
Sistema Visualizador de Veias para 

Dispositivos Móveis 
BR 10 2017 026024 0 03/12/17 

Colombo 
Massa Comestível com Grão de Bico e sem 

Glúten e sem Lactose 
BR 10 2018 007766 0 18/04/18 

Telêmaco Borba Simulador inclusivo para cadeirantes BR 20 2018 006331 1 28/03/18 

Londrina Escova dentária com sucção-adulto BR 20 2018 015902 5 03/08/18 

Londrina 
 

Escova dentária com sucção-infantil 
BR 20 2018 015942 4 03/08/18 

Palmas 

Cerveja e Fermentado alcoólico a base de 

malte com adição de quinina e efeito de 

fluorescência em presença de luz 

ultravioleta. 

BR 10 2018 076150 1 17/12/18 

Palmas 
Cerveja e Fermentado alcoólico a base de 

malte enriquecidos com bioativos presentes 

na pitanga (Eugenia uniflora L.) 

BR 10 2018 076151 0 17/12/18 
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Campus Título 
Nº Registro no 

INPI 

Data pedido no 

INPI 

Palmas 
Cerveja e Fermentado Alcoólico a Base de 

Malte Enriquecidos com Bioativos 

Presentes na Romã (Punica granatum L.). 

BR 10 2018 076152 8 17/12/18 

Palmas 

Cerveja e fermentado alcoólico a base de 

malte com adição de riboflavina e efeito de 

fluorescência em presença de iluminação 

ultravioleta. 

BR 10 2018 076153 6 17/12/18 

Palmas 
Otimização do Processo de obtenção de 

vinho base e de vinho Espumante de 

Amora-preta (Rubus sp.) 

BR 10 2018 076154 4 17/12/18 

Assis 

Chateaubriand 
Controle de Ambientes por central de 

comando distribuída 
BR 10 2019 009358 7 08/05/19 

Paranavaí 
Composição herbicida com mecanismos de 

ação sobre a via dos fenilpropanoides. 
BR 10 2018 076340 7 18/12/18 

Palmas / 

Unicentro/ 

NOVATEC 

Processo de adição de extrato de Baccharis 

dracunculifolia em diferentes etapas da 

produção de cerveja enriquecida com 

bioativos presentes no extrato. 

 

BR 10 2019 026462-4 
07/03/19 

Assis 

Chateaubriand 

Jogo de tabuleiro para o ensino e 

aprendizagem no âmbito da Segurança do 

Trabalho. 

BR 10 2019 009286 6 07/07/19 

Cascavel Sistema para análise de gasolina BR 10 2019 009255 6 07/05/19 

Telêmaco Borba Triciclo para cadeirante BR 20 2019 027064 6 18/12/19 

Paranaguá 
Máquina de brochamento com ferramenta 

monocortante e avanço automatizado e 

processo de brochamento 

BR 10 2019 009320 0 07/05/19 

Ivaiporã 
Jogo de tabuleiro, cartas, cartões de 

recursos de conhecimento e dinheiro para o 

ensino de Astronomia e Astrofísica. 

BR 10 2019 009326 9 07/05/19 

Paranaguá 
Molde para fabricação de tijolo com 

passagem para tubos e fiações. . 
BR 10 2019 009334 0 07/05/19 

Telêmaco Borba Mancal Magnético com apoio na tampa. BR 10 2019 009345 5 08/05/19 

Ivaiporã 
Válvula de escoamento para laboratórios 

com leitura de pH para descarte 

em três vias. 

BR 10 2019 009347 1 08/05/19 

Ivaiporã 

Gotejador automático ácido-base para 

controle da coloração das flores de 

Hydrangea macrophylla utilizando como 

referência o pH do solo. 

BR 10 2019 009349 8 08/05/19 

Ivaiporã 

Gotejador automático com 

microcontrolador para titulação ácido-base 

com sensor para verificação de mudança de 

cor da solução 

BR 10 2019 009350 1 08/05/19 

Paranaguá 

Dispositivo computacional para 

programação de computadores baseado em 

reconhecimento de objetos de instruções em 

imagens. 

BR 10 2020 005726 0 23/03/20 

Telêmaco Borba 
Sistema de Segurança Automotivo para 

Bebês 
BR 20 2019 019237 8 16/09/19 

Palmas 
Elaboração de Hidromel com adição de 

folhas de pitanga. 
BR 10 2020 006465 7 31/03/20 

Telêmaco Borba 

Aferição precisa da quantidade de 

combustível no tanque de um veículo 

automotor por meio de densidade, usando 

um processador. 

BR 10 2019 021392 2 11/10/19 

Telêmaco Borba 
Simulador de realidade virtual com 3 graus 

de liberdade 
BR 20 2019 019286 6 17/09/19 
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Campus Título 
Nº Registro no 

INPI 

Data pedido no 

INPI 

Telêmaco Borba 
Identificador da qualidade de combustível 

no painel do carro em escala de cores 

digital. 

BR 10 2019 021422 8 11/10/19 

Telêmaco Borba 
Conector elétrico com engate rápido para 

iluminação pública. 
BR 10 2019 019292 5 17/09/19 

Telêmaco Borba 
Sistema para troca de luminária pública 

por meio de engate rápido possuindo 

contatos elétricos a base de rolete. 

BR 10 2019 021428 7 11/10/19 

Telêmaco Borba 
Conector Elétrico para troca de luminária 

pública por meio de engate rápido fixo no 

poste. 

BR 20 2019 027308 4 19/12/19 

Jaguariaíva/ 

UFPR / SEC DE 

SAÚDE PR 

Processo de produção de aditivo probiótico 

e composição probiótica 
BR102019016031-4 02/08/19 

Telêmaco Borba 
Implemento para instalação de postes de luz 

em empilhadeira 
BR 10 2020 004026 0 28/02/20 

Telêmaco Borba 
Cortador de grama solar movido por 

celular 
BR 10 2020 004844 9 11/03/20 

Fonte: AGIF/INPI – 2020 

4.3 PROGRAMAS DE COMPUTADOR COM REGISTROS CONCEDIDOS PELO INPI 

No quadro 8 são apresentados os  pedidos de registros de programas de computador, 

bem como o campus que solicitou o pedido, o título do programa, o número de registro e a 

data da solicitação de registro protocolada junto ao INPI. Os programas de computador 

desenvolvidos nos campi do IFPR também são recentes, ou seja, todos os pedidos datam de 

2017 em diante, demonstrando que houve uma melhora significativa na produção de novas 

tecnologias.  

Quadro 8 ― Programas de Computador com Registros Concedidos pelo INPI. 

Campus Título Nº de Registro no INPI 
Data Pedido no 

INPI 

 
Sistema de Gerenciamento de Eventos para o 

Instituto Federal do Paraná. 
BR 51 2019 002967 4 19/12/2019 

Foz do Iguaçu 
Sistema Gamificado na forma de jogo 

eletrônico para auxiliar o controle do 

mosquito Aedes aegypti. 

 

BR 51 2018 052426 5 

 

14/12/2018 

Londrina Game of Termos. BR 51 2018 052427 3 14/12/2018 

Londrina Histolossário. BR 51 2018 052434 6 18/12/2018 

Assis 

Chateaubriand 
Baconware. BR 51 2018 052429 0 17/12/2018 

Assis 

Chateaubriand 
SGE-IFPR – Sistema de Gestão Educacional. BR 51 2018 052433 8 18/12/2018 

Assis 

Chateaubriand 
SGBAIF – Sistema de Gerenciamento de 

Assistência Estudantil do IFPR. 
BR 51 2018 052438 9 18/12/2018 

Assis 

Chateaubriand 
Hyperlife. 

BR 51 2018 052439 7 

 
18/12/2018 
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Campus Título Nº de Registro no INPI 
Data Pedido no 

INPI 

 
Sistema de Gerenciamento de Eventos para o 

Instituto Federal do Paraná. 
BR 51 2019 002967 4 19/12/2019 

 

 

Ivaiporã 

 

 

Gamapi – Uma API de Gamificação para 

Ambientes Virtuais de Treinamento. 

 

 

BR 51 2018 052428 1 

 

 

17/12/2018 

 

 

Londrina 

 

 

Arquitetura Web para criação e 

Ediçao de Chatbots baseados em AIML. 

 

 

BR 51 2018 052436 2 

 

 

18/12/2018 

Londrina 
Siglabre-Sistema Web de Gerenciamento de 

Estoque de Laboratório de estoque do 

Robótica Educacional. 

BR 51 2019 000259 8 15/02/2019 

Ivaiporã 
Perguntas e respostas de Química sobre 

metais pesados. 
BR 51 2019 000951 7 17/05/2019 

 Mindshare BR 51 2019 000536 8 27/03/2019 

Ivaiporã 
Geometria Molecular a partir da Fórmula 

Molecular. 

BR 51 2019 000952 5 

 
17/05/2019 

 
Entomos - Aplicativo Didático para 

Aprendizagem de Entomologia 
BR 51 2019 002424 9 24/10/2019 

Londrina 

Buscaperto - Software para Android: busca 

de produtos em estabelecimentos mais 

próximos aplicado na cidade de londrina 

BR 51 2019 002270 0 09/10/2019 

 
Sistema de Gerenciamento do Comitê de 

Pesquisa e Extensão do IFPR – SISCOPE 
BR 51 2019 002203 3 04/10/2019 

 Japango BR 51 2019 002049 9 16/09/2019 

Fonte: AGIF/INPI – 2020 

Os quadros 7 e 8 apresentam os pedidos de patentes e os programas de computador 

protocolados junto ao INPI pelo IFPR. Percebe-se que nos últimos três anos a instituição 

melhorou seu indicador de inovação. Todos os pedidos de patentes e registro de computador 

foram realizados neste período, demonstrando o esforço da instituição na busca por gerar e 

desenvolver inovação e tecnologia. É importante lembrar que estes processos de proteção 

geram custos. Assim, a instituição tem o desafio de manter o andamento dos pedidos, que 

começam a gerar despesas.  Outra questão relevante,  diz respeito ao método de escolha da 

viabilidade comercial da inovação, ou melhor, se a instituição vai manter ou não os 

pagamentos das anuidades. Como o IFPR não possui recursos financeiros para manter todas 

as despesas destes pedidos, é necessário escolher quais processos terão suas despesas pagas 

pela instituição. Hoje, o critério utilizado é o interesse do mercado, ou seja, se as inovações 

despertam atenção do setor privado. Caso haja interesse, as anuidades destes processos serão 

pagas pelo IFPR, as demais têm sua titularidade transferida integralmente para o inventor. A 

instituição não utiliza análise do nível de maturidade tecnológica.  
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4.4 ATRIBUIÇÕES, POLÍTICA DE INOVAÇÃO, DIRETRIZES E OBJETIVOS 

IMPLEMENTADAS PELA AGIF 

A Agência de Inovação do IFPR é a unidade responsável pelo planejamento, 

orientação, coordenação e avaliação das ações de inovação do IFPR. Segundo a AGIF, as 

competências da referida agência, são: 

- Cumprir e fazer cumprir as normas e procedimentos institucionais; 

- Elaborar, planejar e coordenar a política de inovação para a instituição, observando 

a legislação vigente; 

- Elaborar atualizar normas e procedimentos que forneçam diretrizes e orientação 

para o desenvolvimento das ações de inovação no âmbito da instituição; 

- Propor para discussão, e posterior aprovação em conselho superior, 

regulamentações pertinentes à política de inovação no IFPR; 

- Articular a política de inovação com as políticas de ensino, pesquisa e extensão no 

IFPR; 

- Fomentar o desenvolvimento de projetos inovadores que promovam o 

empreendedorismo; 

- Analisar a viabilidade para programas de inovação de acordo com a demanda do 

arranjo produtivo, cultural, social e regional, atendendo à demanda do plano de 

desenvolvimento institucional; 

- Atuar de maneira colaborativa com as direções de ensino, pesquisa e extensão dos 

campi, visando a implementação e manutenção da política de inovação; 

- Fomentar a criação e estruturação do núcleo de inovação tecnológica – NIT nos 

campi do IFPR; 

- Elaborar e atualizar diretrizes e procedimentos visando orientar a atuação dos NIT; 

- Planejar e supervisionar atividades de inovação em articulação com as demais 

diretorias da PROEPI; 

- Emitir pareceres, elaborar minutas, anteprojetos e instruções no âmbito da 

inovação no IFPR; 

- Prestar assessoria aos demais órgãos do IFPR em matéria da sua competência; 

- Organizar e controlar a execução das atividades desenvolvidas pelas 

coordenadorias subordinadas à AGIF; 
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- Acompanhar, supervisionar e avaliar a execução dos planos, programas e projetos 

de inovação da instituição, propondo, com base em avaliação dos resultados, a 

adoção de providências relativas a reformulação; 

- Elaborar e divulgar indicadores relativos à inovação no IFPR, que levem em conta 

as funções pedagógica, científica e social e os impactos locais e regionais das 

ações, bem como a articulação da inovação com o ensino, a pesquisa e a extensão; 

- Elaborar proposta de aplicação de recursos financeiros na área de inovação; 

- Responsabilizar-se pela coordenação das atividades referentes à organização de 

editais de inovação; 

- Representar a Pró-Reitoria de extensão, pesquisa e inovação, ou indicar 

representantes, em eventos, reuniões, fórum, congressos nacionais e internacionais; 

- Representar e/ou substituir o(a) pró-reitor(a) de extensão, pesquisa e inovação 

quando solicitado, em atividades administrativas, financeiras e outras correlatas ao 

referido cargo; 

- Executar por determinação direta do pró-reitor, outras atribuições; 

- Desempenhar outras atividades inerentes à unidade, função ou cargo, não previstas 

neste manual, mas de interesse da Administração. 

 

Figura 13 ― Campi Vinculados a AGIF 

Fonte: AGIF -2020 
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No IFPR os NIT estão vinculados à Agência de Inovação. Por sua vez a AGIF está 

vinculada à PROEPPI (Pró-reitoria de Extensão, pesquisa, pós-graduação e inovação). A 

referida Pró-reitoria tem como objetivo planejar e estruturar o desenvolvimento das políticas 

de incentivo às atividades de extensão social e tecnológica, pesquisa científica e aplicada, 

inovação e propriedade intelectual. A citada pró-reitoria também é responsável pela pós-

graduação.  

É importante destacar que o NIT está presente em quase todos os campi do IFPR. No 

entanto, em alguns campi avançados não há nenhuma estrutura ou responsável pelo NIT, 

ficando sob responsabilidade do campus matriz as atividades de fomento à inovação. A 

instituição não possui uma estrutura organizacional ou diretoria de relações empresariais e 

comunitária, cabendo a cada campi desenvolver ações de interação empresarial e comunitária.  

O IFPR começou, recentemente, constituir sua política de Pré-incubação, Incubação de 

Inovações, parque tecnológico e Empresa Júnior.  

 

Figura 14 ― Organograma da AGIF-IFPR  

Fonte: AGIF -2020 

Observa-se que o IFPR conta com diversos órgãos e instrumentos normativos internos 

que apoiam e regulam a gestão da inovação. É importante destacar que as normas 

institucionais (quadro 6) são construídas de forma democrática. Em geral, quando há 

necessidade de alteração ou publicação de novas regras, os gestores da agência convocam os 

coordenadores dos NIT para participarem da discussão e construção das mesmas. Esse 

processo é realizado de forma remota através de compartilhamento de documentos via Google 
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Drive. Em algumas oportunidades são realizadas reuniões presenciais ou por 

videoconferência.  

A construção das resoluções e portarias internas visam complementar  a legislação 

vigente sobre inovação. É importante destacar que a Agência de Inovação (AGIF) foi 

constituída recentemente, exigindo um grande esforço da instituição para criar um ambiente 

favorável para a inovação. Apesar dos enormes desafios que a instituição apresenta, tem 

demonstrado seu comprometimento com a inovação e com a sociedade. 

Com relação à política de inovação, o quadro 9 apresenta as diretrizes e objetivos que 

já estão sendo executadas, bem como os ainda não implementados no IFPR. Percebe-se que 

ainda não foram estabelecidas parcerias para o desenvolvimento de tecnologias com 

inventores independentes, empresas e outras entidades. Também não foram implementadas 

ações institucionais concretas de capacitação de recursos humanos em empreendedorismo, 

gestão  da inovação, transferência de tecnologia e propriedade Intelectual.  

Quadro 9 ― Política de Inovação do IFPR- Diretrizes e Objetivos Estabelecidos 

Política de Inovação do IFPR – Diretrizes e Objetivos 

Estabelecidos 

Implentado Não Implementado 

Gestão da propriedade intelectual e de transferência de 

tecnologia   

Institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação 

Tecnológica   

Estabelecimento de parcerias para desenvolvimento de 

tecnologias com inventores independentes, empresas e 

outras entidades 
  

Estratégias de atuação institucional no ambiente produtivo 

local, regional ou nacional   

Para orientação das ações institucionais de capacitação de 

recursos humanos em empreendedorismo, gestão  da 

inovação, transferência de tecnologia e propriedade 

Intelectual 

  

Extensão tecnológica e prestação de serviços técnicos   
Compartilhamento e permissão de uso por terceiros de 

seus laboratórios, equipamentos, recursos humanos e 

capital intelectual 
  

Empreendedorismo, gestão de incubadoras e participação 

no capital social de empresas   

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa - AGIF –  2020  
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4.5 ESTÁGIO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS DOS NIT DO 

IFPR 

O quadro 10 apresenta os estágios de implementação das atividades consideradas 

essenciais nos NIT do IFPR.  

Quadro 10 ― Estágio de implementação das atividades essenciais dos NIT do IFPR 

Atividades 
 

Implementado 

Em 

Implementação 

Não 

Implementado 

  Não se 

Aplica 

Acompanha o 

processamento dos pedidos 

e a manutenção dos títulos 

de PI 

    

Zela pela manutenção da 

política institucional de 

estímulo à proteção de  PI 
    

Opina pela conveniência e 

promove a proteção das 

criações desenvolvidas na 

instituição 

    

Opina quanto à 

conveniência de divulgação 

das criações desenvolvidas 

na instituição 

    

Promove e acompanha o 

relacionamento da ICT com 

empresas 
    

Avalia e classifica os 

resultados decorrentes de 

atividades e projetos de 

pesquisa 

    

Avalia solicitação de 

inventor independente para 

adoção de invenção 
    

Negocia e geri os acordos 

de transferência de 

tecnologia oriunda da ICT 
    

Desenvolve estudos de 

prospecção tecnológica e de 

inteligência competitiva no 

campo da PI 

    

Desenvolve estudos e 

estratégias para a 

transferência da inovação 

gerada pela ICT 

    

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados da pesquisa - AGIF – 2020 

Segundo a AGIF, com relação aos estágios de implementação das atividades essências 

dos NIT (quadro 10), os NIT do IFPR não realizam, somente, as atividades de 

desenvolvimento de estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no 
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campo da propriedade intelectual. As demais funções essenciais são realizadas pelos NIT nos 

campi, ou pela equipe da AGIF.  

As informações dos quadros 9 e 10 identificam quais atividades já foram implantadas 

na instituição, atendendo assim o objetivo específico desta pesquisa, que é avaliar os estágios 

de implementação das atividades essenciais nos NIT do IFPR. Observa-se que o IFPR 

avançou em sua gestão da inovação, principalmente, após a instituição da AGIF. Em geral, as 

principais atividades de gereciamento são compartilhadas entre os coordenadores dos NIT e a 

AGIF. Esta última conduz a política de inovação institucional.  
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5 CONCLUSÃO 

A missão do Instituto Federal do Paraná também está ligada à tecnologia e inovação. 

Por meio desta pesquisa junto os gestores dos NIT, nos distintos campis do IFPR, foi possível 

identificar alguns sugestões para melhorar o gerenciamento da inovação, bem como alguns 

gargalos e barreiras que dificultam a gestão da inovação. Apesar de ser uma instituição jovem, 

nos últimos anos, o IFPR melhorou significativamente sua produção intelectual.  

A Agência de Inovação (AGIF) foi estruturada e vários atos normativos foram 

publicados. Hoje, a instituição começa a colher os frutos dos investimentos feitos em 

treinamento e capacitação, materiais e equipamentos adquiridos através dos editais internos de 

incentivo à inovação. A AGIF, com a participação democrática dos NIT dos campi, instituiu a 

política de inovação da instituição, melhorando o ambiente e a gestão da inovação.  

A revisão bibliográfica permitiu identificar as principais barreiras que dificultam o 

relação universidade-empresa, bem como os fatores facilitadores da cooperação entre estes 

agentes. O NIT é o principal órgão dentro da estrutura da instituição para proteger e fomentar 

a inovação desenvolvida por professores e alunos, sendo responsável pela aproximação com o 

setor privado e transferência de tecnologia.  

Com relação aos pedidos de patentes já realizados, o IFPR está preparando as 

primeiras transferências de tecnologias para a iniciativa privada. Essa é uma etapa importante 

para a instituição, demonstrando que as inovações e tecnologias desenvolvidas por seus 

servidores e estudantes possuem relevância comercial.  

Nesta pesquisa foi possível identificar o grau de formação e as áreas de conhecimento 

das pessoas que trabalham nos NIT do IFPR, informação importante para o processo de 

planejamento da capacitação dos recursos humanos. Identificou-se também que existem 

coordenadores que necessitam de treinamento para gerir a relação universidade-empresa, 

visando desenvolver conhecimentos e habilidades para executarem adequadamente os 

objetivos da política institucional de inovação.  

Com relação aos estágios de implementação das atividades essenciais nos NIT do 

IFPR, um dos objetivos específicos deste estudo, identificou-se que, das dez atividades 

essenciais dos NIT, a instituição já implantou nove, conforme quadro 10. Dentre elas, 

destacam-se:  acompanhamento dos pedidos de patente e manutenção dos títulos de PI; 

promoção e acompanhamento do relacionamento da ICT com empresas; negociação e 

gerenciamento dos acordos de transferência de tecnologia oriunda da ICT; desenvolvimento 

de estudos de prospecção tecnológica e de inteligência competitiva no campo da PI. A 
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atividade de prospecção tecnológica e de inteligência competifiva no campo da PI, encontra-

se em fase de implementação.  

O indicador de inovação denominado “Taxa de Produção Intelectual” foi aferido. 

Identificou-se, no momento da pesquisa, que nos últimos três anos o IFPR solicitou trinta e 

seis pedidos de patente, quatorze pedidos de registro de programas de computador e dois 

pedidos de registro de marcas. A taxa de produção intelectual para patentes, verificada no 

período, foi de doze pedidos por ano, fazendo o IFPR ocupar a segunda colocação no ranking 

de produção intelectual das instituições públicas do estado do Paraná.   

O referido estudo indentificou as areas de atuação e possíveis ligações das inovações 

desenvolvidas pela instituição com a aptidão profissional local. Neste aspecto, percebe-se que 

os pedidos de proteção realizadas pela instituição, em grande parte, têm ligação com o setor 

agroindústrial, como é possível visualizar na figura 11 e no quadro 7. Como exemplo: pode-se 

citar as inovações na produção de cerveja e ventilação para aviários.  

As diretrizes e objetivos da política de inovação do IFPR foram verificadas. Dentre as 

já colocadas em prática, destacam-se: gestão da propriedade intelectual e de transferência de 

tecnologia; institucionalização e gestão do Núcleo de Inovação Tecnológica; estratégias de 

atuação institucional no ambiente produtivo local, regional ou nacional; extensão tecnológica 

e prestação de serviços técnicos; compartilhamento e permissão de uso por terceiros de seus 

laboratórios, equipamentos, recursos humanos e capital intelectual; empreendedorismo, gestão 

de incubadoras e participação no capital social de empresas.  

Ainda não foram implementadas as seguinte diretrizes e objetivos: estabelecimento de 

parcerias para desenvolvimento de tecnologias com inventores independentes, empresas e 

outras entidades;  diretrizes para orientação das ações institucionais de capacitação de 

recursos humanos em empreendedorismo, gestão  da inovação, transferência de tecnologia e 

propriedade Intelectual 

Em resumo, apesar dos desafios para incentivar e melhorar sua gestão da inovação, 

quando avaliada pela “Taxa de Produção Intelectual registrada no INPI”, indicador aferido 

neste estudo, a instituição ocupa um lugar de destaque no cenário estadual da inovação. No 

entanto, é importante destacar que se tornou um desafio para a instituição manter os 

pagamentos das taxas cobradas pelos serviços prestados pelo INPI, ou seja, a instituição pode 

não possui recursos suficientes para sustentar o pagamento das anuidades.  

Outro ponto importante, diz respeito aos critérios que os gestores utilizam para decidir 

sobre quais patentes serão mantidas pela instituição. Hoje, o critério utilizado para tomada de 

decisão sobre os pagamentos das anuidades é o interesse comercial pelo setor produtivo,  isto 
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é, somente as inovações com maior chance de ganhar mercado têm suas taxas pagas e 

mantidas pela AGIF. Os demais pedidos são transferidos para os inventores, que ficam 

responsáveis por eventuais encargos futuros. Portanto, a instituição não utiliza análise do 

nível de maturidade tecnológica para avaliar suas inovações. 

Conclui-se que os objetivos deste estudo foram devidamente atendidos. O IFPR têm se 

esforçado para estruturar e organizar os NIT, publicando normas para melhorar a gestão das 

atividades relacionadas à gestão da inovação, bem como aquelas atinentes à interação da 

Instituição com o setor produtivo. É importante destacar que uma parcela significativa das 

inovações registradas pela IFPR junto ao INPI estão ligadas ao setor agroindustrial, o que 

demonstra a interação da instituição com a aptidão profissional local. Portanto, apesar de ser 

uma instituição jovem e estar diante de vários desafios e incertezas, o IFPR vêm cumprindo 

sua missão.  
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