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O modelo fechado de P&D tem deixado de prevalecer em organizações 

que reconhecem não deterem todo o conhecimento de que necessitam 

para serem constantemente inovadoras e competitivas. Dessa forma, 

essas organizações passam a adotar um modello aberto de inovação, 

conhecido como open innovation, o qual valoriza de maneira similar 

tanto o conhecimento interno quanto o conhecimento externo na 

execução das atividades de P&D. Uma das fontes de conhecimento 

externo à organização são as universidades, onde as pesquisas geram 

tecnologias que estão sendo cada vez mais aproveitadas pelas 

empresas do setor produtivo para gerarem inovações a serem 

comercializadas no mercado. Contudo a aproximação da universidade 

com a indústria está sujeita a entraves que dificultam ou até impedem a 

relação de cooperação entre esses dois atores. Para mediar essa 

relação existe o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), o qual tem se 

mostrado um eficiente interlocutor capaz de aproximar o meio 

acadêmico do setor produtivo. Assim, por meio desse ensaio foi 

possível verificar o alinhamento entre dos princípios da inovação 

aberta com a gestão de um NIT e as possibilidades de aprimorar o 

processo de transferência de tecnologia do meio acadêmico para o 

setor produtivo. 
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1. Introdução 

Diante das dificuldades em se sustentar altos investimentos para a manutenção da integração e 

controle de todas as atividades de P&D, algumas empresas têm buscado além de suas 

fronteiras opções para fortalecerem seus processos inovativos. A utilização de fontes externas 

no processo inovativo das empresas foi cunhado por Chesbrough de “open innovation”, termo 

que nesse trabalho será utilizado em português como “inovação aberta”. A inovação aberta 

assume que o conhecimento útil está amplamente distribuído e que, mesmo o mais capacitado 

setor de P&D de uma organização deve identificar, se conectar e explorar fontes de 

conhecimento externo como questão central no processo de inovação. Seria então, uma 

mudança de paradigmas: de um modelo fechado de inovação para um modelo aberto, para que 

ocorra a inovação e comercialização do conhecimento industrial. 

Um elemento dentro do modelo da inovação aberta é a maneira como indústrias e 

universidades podem juntar suas forças na geração de valor a ser transformado em produtos e 

serviços a serem levados ao mercado, mas que ainda apresenta diversos entraves que 

dificultam a relação entre o meio acadêmico e o setor produtivo. Apesar das dificuldades 

frequentemente relatadas em pesquisas a respeito das relações entre universidades e empresas 

do setor produtivo, há casos em que essa relação ocorreu de maneira positiva. Boa parte dos 

resultados satisfatórios tem sido observada quando há um interlocutor entre o setor acadêmico 

e o produtivo, como se nota na atuação dos Escritórios de Transferência de Tecnologia (ETT). 

No Brasil, os ETT ainda buscam um modelo de gestão e atuação condizente com a realidade 

brasileira, no que se refere às diferenças culturais, estruturais, marco legal e à própria falta de 

experiência adquirida e necessária para amadurecimento do processo de aproximação de 

universidades e empresas. Com a Lei da Inovação brasileira de 2004 o número de ETT no 

país sofreu um grande aumento com a instituição dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) 

das Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT).  

Quando as parcerias envolvem empresas e universidades, espera-se que a intermediação de 

um NIT facilite o processo de transferência de tecnologia. Contudo, há de se considerar que a 

universidade passa a ser parte do processo de inovação aberta da empresa, o que implica em 

compreender e fazer parte do modelo de negócio da empresa. Por outro lado, a empresa não 

pode exigir que a universidade abandone o seu modelo de geração e disseminação do 

conhecimento em prol de seus objetivos mais imediatos. De qualquer forma, mesmo o NIT 

sendo parte de uma ICT, ele também participará do processo de inovação aberta da empresa, 

uma vez que é o agente que tratará da comercialização das tecnologias geradas na 

universidade e que serão úteis aos negócios da empresa. Assim sendo, o NIT aparece como 

agente de moderação entre as duas esferas e, apesar de pertencer à academia, sua gestão deve 

estar atenta à aproximação e compreensão da forma de gestão dos negócios do setor 

produtivo. 

Apresentado o contexto e panorama em que as empresas recorrem a um modelo aberto de 

inovação e como as universidades se inserem nesse modelo, este artigo levanta o seguinte 

questionamento: Como os princípios da inovação aberta podem ser utilizados na gestão dos 

NIT em benefício do processo de transferência de tecnologias geradas em universidades para 

o setor produtivo? Para encaminhar a discussão da relação universidade-empresa, a partir do 

problema de pesquisa apresentado, esse ensaio teórico procurou verificar o alinhamento dos 
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princípios da inovação aberta com a gestão de um NIT e as possibilidades de aprimorar o 

processo de transferência de tecnologia do meio acadêmico para o setor produtivo. 

 

2. Revisão da Literatura 

2.1 Inovação Aberta 

Uma inovação pode ser definida como uma ideia, prática ou um bem material que é percebido 

como novo e de relevante aplicação (ZALTMAN et al., 1973). Envolve a busca, 

experimentação, descoberta, imitação, desenvolvimento e adoção de novos produtos, novos 

processos produtivos e novas configurações organizacionais (DOSI, 1988). Conforme consta 

no Manual de Oslo, a inovação pode ocorrer em qualquer setor da economia e tanto em 

empresas privadas quanto em empresas do governo que executam serviços públicos que 

atendem à população (OCDE, 2005). 

Apesar de a inovação tecnológica ser vista como uma importante fonte de vantagem 

competitiva, nem sempre a adoção de uma nova tecnologia traz riqueza para a empresa, além 

de, às vezes, não estar alinhada à estratégia da organização (COMBS, 1996). Destaca-se então 

a importância de um gerenciamento estratégico para capitalizar as oportunidades provenientes 

de mudanças tecnológicas e reconhecer e evitar ameaças que as mesmas possam trazer. As 

decisões sobre investimentos em tecnologias são complexas e as estimativas que se podem 

fazer para prever seu sucesso são apenas parciais dentro de um universo de possibilidades 

(GOLD, 1980; GARUD; NAYYAR; SHAPIRA, 1997). Gold (1980) indica a necessidade de 

analisar os fatores técnicos, econômicos e institucionais para se ter uma base de informações 

relevantes para a definição de qual “trajetória tecnológica” seguir. Dosi (1988) destaca a 

incerteza do processo inovativo, pela dificuldade de se ter certeza do seu resultado, além de 

considerá-lo um processo de solução de problemas para as empresas, o qual envolve 

descoberta e criação, de caráter tácito e específico.  

Em um modelo de inovação considerado tradicional, ou seja, fechado e linear, as atividades 

de P&D das grandes empresas e membros de oligopólios estão concentradas em seus 

laboratórios e centros de pesquisa (RATTNER, 1984). Não se trata de um modelo de 

organização fechada, como tipicamente encontrado em estruturas mecanicistas, pois buscam 

interagir com o ambiente externo para orientar suas estratégias e operações, porém, há ênfase 

no controle e centralização das atividades de P&D. Ao agir dessa maneira, a capacidade de 

inovação da empresa fica limitada às competências da própria organização. 

No modelo fechado prevalece a integração vertical das áreas de P&D, onde novas tecnologias 

são desenvolvidas internamente para serem usadas dentro das organizações. Assim, entradas, 

processamento e saídas permanecem internos à organização até que o processo de inovação 

esteja concluído. No modelo tradicional, as empresas têm dificuldades em lidar com seus 

spillovers, ou seja, tecnologias que não se enquadram ao negócio. Embora haja casos em que 

essas tecnologias são licenciadas, o que ocorre normalmente é a espera por um 

desenvolvimento interno futuro ou então a saída dos pesquisadores que irão desenvolvê-las 

por conta própria. O modelo fechado de inovação é visto por Chesbrough (2003) como 

ineficiente devido a quatro novas situações às quais as organizações estão sujeitas: (a) a 

ampliação de acadêmicos e graduados capacitados que formam uma grande força de trabalho 

qualificada e ampliam o número de laboratórios de pesquisa competentes; (b) o crescimento 

da mobilidade das pessoas qualificadas que trocam de empregos com maior frequência; (c) a 

proliferação de empresas de venture capital especializadas em desenvolver novos negócios e 
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comercializar pesquisas; e (d) a redução da vida útil das tecnologias e acirramento da 

competição de empresas de diversas partes do mundo. 

No modelo da inovação aberta há várias formas das ideias fluírem dentro do processo e 

muitas maneiras de chegarem ao mercado externo. A inovação aberta é um paradigma que 

assume que as empresas podem e devem usar ideias externas assim como ideias internas, além 

de caminhos internos e externos para levarem suas tecnologias para o mercado 

(CHESBROUGH, 2006). Ao operarem nesse modelo, as organizações desenvolvem 

capacidade de adquirir e absorver conhecimento gerado a partir de grandes possibilidades de 

fontes. As fontes externas de ideias podem ser bastante diversas, como fornecedores, clientes, 

parceiros estratégicos, universidades, institutos de pesquisa e empresas start-ups 

(MINSHALL; SELDON; PROBERT, 2007). 

Ideias internas combinadas com ideias externas fazem parte de arquiteturas e sistemas 

definidos pelos modelos de negócios. Essas ideias utilizadas de maneira conjunta possibilitam 

a criação de valor, enquanto que mecanismos internos são definidos para se alcançar parte 

desse valor. A inovação aberta assume também que as ideias internas podem chegar ao 

mercado por canais externos, fora dos negócios atuais da empresa, o que leva à geração de 

valor adicional (CHESBROUGH, 2006). 

O modelo de negócio é apontado por Chesbrough (2003) como elemento fundamental dentro 

do paradigma da inovação aberta. É o modelo de negócio que será responsável pela ligação 

entre a inovação e o valor gerado pela sua comercialização no mercado. Na concepção de 

Hwang e Christensen (2008), inovações disruptivas necessitam de novos modelos de negócios 

para serem introduzidas no mercado e gerarem a lucratividade correspondente ao valor 

proposto para ser entregue aos clientes. Dessa forma, o potencial de lucro desse tipo de 

inovação é diminuído ao se utilizar o modelo de negócio já existente e praticado pela 

empresa.  

Uma mudança no modelo de negócio tem implicação no valor entregue junto com o produto 

que percorre toda a sua cadeia de valor, o que significa que a colocação de um novo produto 

no mercado está condicionada a aceitação do valor que é transmitido a cada membro da 

cadeia. Sendo assim, a partir da mudança do modelo de negócio, um mesmo produto ou 

serviço pode ter novo valor ao ser oferecido de uma maneira diferente da que era oferecido 

anteriormente (MAGRETTA, 2002). Produtos maduros e que já passaram por um processo de 

padronização podem ser revitalizados com a utilização de um novo modelo de negócio. Tanto 

Chesgrough (2003), quanto Ballon e Hawkins (2009) e Magretta (2002) defendem que nem 

sempre o insucesso de um produto ou serviço é devido a suas próprias falhas, mas sim por ter 

sido utilizado um modelo de negócio que não lhe agrega o correto valor que deveria ter.  

Ao criar um novo empreendimento, seu idealizador também define seu modelo de negócio, 

contudo, essa prática ficou bem mais estruturada com o avanço da tecnologia e o uso de 

micro-computadores (MAGRETTA, 2002). Atualmente, ao se fazer o plano de negócio, o 

empreendedor tem acesso a softwares que já lhe permitem elaborar e delinear também o 

modelo de negócio, algo que antes, em grande parte dos casos, só iria ocorrer com a prática, 

ou seja, com o decorrer dos fatos, entre erros e acertos. Ainda assim, mesmo com a definição 

do modelo de negócio antes do início das atividades da empresa, Magretta (2002) ressalta que 

a avaliação da eficiência do modelo de negócio no mercado pode ser contínua, ou seja, no 

início são lançadas hipóteses que são testadas durante a operação da empresa e revisadas 

quando necessário.  
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2.2 A transferência de tecnologia a partir da relação universidade-empresa 

A transferência de tecnologia das universidades para o setor produtivo é vista por Lipinsk, 

Minutolo e Crothers (2008) como um processo complexo, com possibilidade de utilização de 

grande número de estratégias (ARVANITIS; SYDOW; WOERTER, 2008) e está sujeito às 

especificidades de cada setor da economia A transferência de tecnologia pode ocorrer entre 

diversos atores, como entre empresas, entre universidades, da universidade para a empresa e 

vice-versa (CUNHA; FISCHMANN, 2003). Há transferência de conhecimento e tecnologia 

tanto no sentido de entrada quanto de saída das universidades. Segundo Arvanitis, Sydow e 

Woerter (2008), a transferência de conhecimento e tecnologia ocorre por várias vias, como 

troca de informações técnicas e científicas, formação de profissionais qualificados em P&D, 

cursos de doutorado para funcionários das empresas, cursos específicos, consultorias, uso de 

infra-estrutura técnica e cooperação em pesquisas. Plonski (1998) observa que a cooperação 

universidade-empresa não pode ser vista como o único caminho capaz de proporcionar 

maiores orçamentos às universidade públicas ou de gerar inovação tecnológica nas empresas. 

Todavia, o autor considera que esse deva ser o eixo estrutural de uma sociedade 

contemporânea sustentável, superando a característica da competitividade atual 

Dentre os diversos meios de transferência de conhecimento e tecnologia, Costa e Torkomian 

(2008) destacam a criação de empresas, as spin-offs acadêmicas advindas dos resultados de 

pesquisas acadêmicas. Dessa forma, há a geração de empregos altamente qualificados com 

geração de riqueza para a sociedade e intensifica a capacidade inovativa da indústria nacional. 

Segundo Moraes e Stal (1994), ao interagir com a empresa, a universidade transfere não 

apenas a tecnologia que resulta de suas pesquisas, mas também a criatividade de seus 

pesquisadores, induzindo ao desenvolvimento de um processo criativo na indústria no lugar 

de uma relação de dependência. Moraes e Stal (1994, p.112) não são favoráveis à adesão de 

pesquisadores da universidade exclusivamente às necessidades de curto prazo, tanto do setor 

público quanto privado, preservando a orientação de projetos de longo prazo “para que a 

pesquisa científica não perca sua característica fundamental de inovação e crítica”. 

Os papéis das universidades, empresas e governos variam ao se comparar países 

desenvolvidos com países em desenvolvimento e países menos desenvolvidos. Variações 

também são observáveis entre os países democráticos, países com poder centralizado e 

regimes militares. Para Lipinski, Minutolo e Crothers (2008), os papéis das universidades 

incluem a educação, a pesquisa, a troca de ideias entre acadêmicos e, em alguns casos, o 

desenvolvimento de inovações tecnológicas como benefício público, além de formação de 

spin-offs para criação de novas empresas e geração de empregos. Segundo Leydesdorff (2003) 

o Estado não deve apenas financiar a ciência, mas participar da discussão sobre o que e onde 

deve ser desenvolvido na área da ciência e qual a sua relevância na economia. Segatto-

Mendes e Mendes (2006) vêem como polêmica a questão da adequação das ações do governo, 

seja federal, estadual ou municipal, na relação universidade-empresa, assim como Rodriguez, 

Diniz e Ferrer (2007) que apontam que o papel do Estado e de suas instituições tem sido 

tratado na literatura de maneira controversa na promoção de desenvolvimento econômico.  

O Estado tem assumido o papel de facilitador para a obtenção de recursos e aprovação de 

projetos de cooperação entre os institutos de ciência e tecnologia e o setor produtivo 

(SEGATTO-MENDES; MENDES, 2006). O governo brasileiro tem se mostrado atento à 

necessidade da aproximação entre os pesquisadores das universidades e as empresas para 

melhorar a capacitação do setor produtivo em gerar inovações e tornar o país mais 

competitivo no cenário internacional (CALLIGARIS; TORKOMIAN, 2003). Destacam-se as 
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fundações de apoio criadas pelo governo federal e governos estaduais, as quais auxiliam no 

processo de desenvolvimento da capacidade inovativa das empresas a partir da aproximação 

do setor produtivo com universidades e institutos de pesquisa (NUNES; DOSSA; SEGATTO, 

2009). O processo de transferência de tecnologia deve ser vantajoso para as universidades e 

para as empresas, tanto em termos econômicos quanto comerciais, algo que implica na 

participação do governo federal por meio da criação de leis e regulamentações, de tal forma 

que os recursos governamentais aplicados em P&D retornem para a sociedade. O 

desenvolvimento de políticas públicas aparece como elemento fundamental para que as 

empresas se sintam necessitadas de ciência e tecnologia, o que estimula investimentos do 

setor privado (COSTA; CUNHA, 2001).  

As relações envolvendo universidades e empresas foram por muito tempo vistas como 

pertencentes a um modelo linear, em que realizavam-se pesquisas isoladamente e, após uma 

tecnologia ter sido desenvolvida, buscava-se sua aplicação em um novo produto ou processo 

que pudesse ser introduzido no mercado. As políticas públicas eram então estabelecidas sob a 

perspectiva de tecnologia empurrada ou demanda puxada, algo que se mostrou ineficiente na 

promoção do processo de inovação em um ambiente dinâmico e globalizado. Assim, 

Leydesdorff e Etzkowitz (1998) propuseram um modelo não linear e que contempla a 

lateralidade das relações entre os atores, em que há uma dinâmica como o movimento de uma 

hélice, ao qual deram o nome de Hélice Tripla (Triple Helix).  Pelo modelo da Hélice Tripla 

ocorrem combinações e recombinações de tecnologias e inovações organizacionais que 

surgem da interação criativa entre as esferas institucionais e os sistemas tecnológicos. 

Para que o funcionamento da Hélice Tripla seja eficiente, Leydesdorff (2003) aponta que três 

funções são necessárias: produção de conhecimento, geração de riqueza e controle das 

relações. Apesar de existir o movimento constante das três hélices do modelo, não é comum 

estar explícito a divisão dos papéis, isto é, prevalece uma perspectiva dinâmica em que os 

papéis podem mudar de ator, como consequência de interesses em jogo no momento. Isso 

leva à necessidade do estabelecimento de um sistema específico de mensuração do 

desempenho dessa cooperação, não se fixando em indicadores únicos ou simplificados, uma 

vez que os interesses e objetivos são distintos e mutáveis. 

2.3 Escritórios de Transferência de Tecnologia (ETT) 

Como resultado do aumento das relações de cooperação das universidades com o setor 

produtivo, novas demandas administrativas surgiram na universidade e levaram ao 

desenvolvimento de unidades responsáveis em mediar essas relações, verificar a validade de 

descobertas, registrar patentes e negociar licenças das novas tecnologias para as empresas 

interessadas (SCHUETZE, 2001). Essas unidades são escritórios de transferência de 

tecnologia (ETT) que fazem parte da estrutura administrativa central da universidade ou, em 

alguns casos, constituem uma unidade periférica ou externa à universidade. 

Os ETT foram desenvolvidos a partir da necessidade de dar suporte ao desenvolvimento de 

patentes de tecnologias desenvolvidas na universidade, ao licenciamento para o setor 

produtivo e criação de spin-offs como resultado da orientação empreendedora (LIPINSKI; 

MINUTOLO; CROTHERS, 2008). O processo de transferência de tecnologia é complexo e 

inclui aspectos legais, técnicos, financeiros e marketing. 

Os ETT funcionam como intermediários entre os pesquisadores universitários e as empresas 

já estabelecidas, empresas nascentes, investidores de capital de risco, entre outros, ou seja, 

aqueles com potencial para desenvolvimento e comercialização de inovações. Nunes, Dossa e 

Segatto (2009) apresentam os ETT como núcleos pertencentes às universidades ou institutos 
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de pesquisa com a função de levar à sociedade os resultados do trabalho científico dos 

pesquisadores e fazerem a gestão dos recursos financeiros recebidos para pesquisas internas. 

O fluxo de tecnologias provenientes de laboratórios de pesquisas para a indústria é apontado 

por Wolson (2007) como pobre e necessita de agentes intermediadores como os ETT, que 

agem como um pivô no processo de transferência de tecnologia. 

Conforme relatado por Schuetze (2001), é possível observar uma diversidade na maneira 

como agem os ETT, mesmo entre universidades de um mesmo país. Áreas do conhecimento 

mais clássicas como engenharia em geral, mecânica e química, estão mais maduras em 

relação à transferência de tecnologia, enquanto novas áreas emergentes, mas com potencial 

econômico como microbiologia e ciências da saúde estão focadas no modelo tradicional de 

universidade orientado para a pesquisa pura. 

Segundo Nunes, Dossa e Segatto (2009), o Ministério da Ciência e Tecnologia do Brasil 

constatou no final da década de 1990 um grande distanciamento entre a pesquisa científica 

brasileira e o setor produtivo, revelada por um elevado desconhecimento a respeito dos 

direitos de propriedade intelectual e estruturas deficitárias para prestação de serviços de 

transferência de tecnologia. Com a finalidade de diminuir esse distanciamento, o MCT passou 

a dar apoio à criação de ETT especializados em questões da propriedade intelectual e 

comercialização de tecnologias, facilitando as relações entre as empresas e instituições de 

pesquisa e desenvolvimento. Esse movimento se intensificou com a criação dos ETT 

denominados Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) dentro das Instituições Científicas e 

Tecnológicas cumprindo o que determina a lei brasileira de inovação n.º 10.973 de 2004 e 

regulamentada em 2005 (TORKOMIAN, 2009).  

Um dos ETT mais atuantes no Brasil é o da Universidade de Campinas (UNICAMP), onde 

uma política de inovação e a aproximação com a indústria se dão desde 1984 (LOTUFO, 

2009). O ETT articula o processo de transferência de tecnologia recebendo as demandas do 

setor produtivo e oferecendo a tecnologia da universidade a potenciais interessados, com o 

suporte técnico e jurídico que for necessário. Como o ETT opera como um interlocutor entre a 

universidade e a empresa, os pesquisadores participam apenas quando são imprescindíveis e 

não se envolvem na discussão jurídica e comercial, concentrando-se em sua principal 

competência que é a pesquisa científica e o ensino.  

É necessário que os funcionários dos ETT tenham um perfil que combine experiência com 

pesquisas acadêmicas e visão comercial, com fomento à cultura empreendedora e de 

capacitação (CUNHA; FISCHMANN, 2003). Também é importante ressaltar o uso de uma 

linguagem comum por pessoas que sejam interlocutoras e desencadeiem o processo de 

interação compreendendo as distinções das duas instituições. 

3. Metodologia 

Na revisão da literatura, foram pesquisados dois grandes temas, a inovação e a transferência 

de tecnologia, os quais foram aprofundados com o objetivo de dar subsídios para o 

direcionamento da pesquisa. Com essa orientação, foram determinados os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Compreender o processo de transferência de tecnologia entre universidade e 

empresa intermediado por um NIT brasileiro; 

b) Identificar os princípios da inovação aberta que podem ser utilizados como práticas 

de gestão em NIT brasileiros; 
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c) Verificar oportunidades de implantação de princípios da inovação aberta à gestão 

dos NIT para redução de barreiras potenciais na relação universidade-empresa. 

Compreender como os princípios da inovação aberta aplicados à gestão de um NIT podem 

interferir sobre o processo de transferência tecnológica entre universidade e empresa, exige, 

em primeiro lugar, identificar e definir operacionalmente as variáveis constantes no problema 

de pesquisa que norteia esse artigo, como apresentado abaixo: 

• Variável Independente => Princípios da inovação aberta aplicados à gestão dos 

núcleos de inovação tecnológica: Trata-se de uma gestão dos escritórios de transferência de 

tecnologia, denominados núcleos de inovação tecnológica (NIT), em que se valoriza o fluxo 

do conhecimento em um processo de entrada e saída para a geração de novas ideias. Como os 

NIT não são empresas e, portanto não é o local onde ocorrerão as inovações, as novas ideias 

envolvem identificação de mercados para comercialização de tecnologias, assim como 

captação de novas necessidades das empresas para co-desenvolvimento de novas tecnologias 

com potencial de serem patenteadas e licenciadas. Também há a procura por parceiros de 

capital de risco para lançamentos de novos negócios como spin-offs originados de pesquisas 

acadêmicas e a colaboração no processo de seleção de start-ups para incubadoras. Ainda 

como fluxo de entrada no processo de desenvolvimento de novas tecnologias e a aproximação 

entre universidade e empresas, há o contínuo monitoramento das políticas públicas de 

incentivo à inovação, disponibilização de informação a respeito dos canais de acesso às 

agências de fomento à pesquisa e incentivos fiscais do governo às atividades de P&D. 

• Variável Dependente => Processo de transferência de tecnologias geradas em 

universidades para o setor produtivo: É o processo de proteção, licenciamento e 

comercialização de tecnologias geradas no ambiente acadêmico, com ou sem a participação 

de parceiros, para empresas que as utilizam para desenvolvimento de inovações em produtos 

e/ou processos. Envolve ainda, o processo de criação de novos negócios, sejam spin-offs 

acadêmicos ou empresas incubadas ou residentes em parques tecnológicos, em que a 

universidade proporciona condições para que tais empresas utilizem novas tecnologias para 

desenvolverem seus produtos e os comercializarem no mercado.   

Para que a discussão proposta tivesse caráter analítico, de tal forma que a análise seguisse a 

uma estrutura baseada na da revisão literatura, elaborou-se o esquema conceitual de pesquisa 

apresentado na Figura 1. Como é possível observar, o NIT aparece como mediador entre o 

ambiente de pesquisa da ICT e o ambiente externo que contém o setor produtivo e outros 

agentes com os quais há uma relação tanto no sentido de saída quanto no sentido de entrada, 

caracterizando um ambiente de inovação aberta 
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Figura 1: Esquema conceitual de pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O esquema conceitual de pesquisa apresentado na Figura 1 orientou a definição das categorias 

de análise. Dessa forma, com as categorias definidas, a análise foi realizada considerando-se o 

alinhamento dos elementos contidos na definição operacional das variáveis do problema de 

pesquisa com cada uma das categorias. 

4. Análise e discussão 

A atuação dos NIT foi analisada a partir de uma gestão delineada sob a perspectiva dos 

princípios da inovação aberta, como demonstrado na Figura 1. Para isso foram definidas 

categorias de análise que se alinham ao modelo da inovação aberta e representam agentes 

externos que interagem com os NIT, tanto no sentido de entrada quanto de saída, em sua 

atuação como interlocutor entre as ICT e o setor produtivo.  

As categorias que atuam no sentido de entrada e repercutem na gestão dos NIT são: (a) 

Pesquisas Concluídas e em Andamento nas ICT; (b) Agências de Fomento; (c) Marco Legal; 

(d) Novos Empreendedores; (e) Venture Capital; e (f) Novos Modelos de Negócios. 

As categorias que atuam no sentido de saída e repercutem na gestão dos NIT são: (a) 

Propriedade Intelectual; (b) Licenciamento; (c) Start-ups; (d) Contratos de Parcerias; e (e) 

Novas Demandas de Pesquisas para as ICT 

4.1 Pesquisas Concluídas e em Andamento nas ICT 

Dentro das ICT há uma série de pesquisas em andamento e que serão concluídas no curto ou 

longo prazo, enquanto que outras já foram concluídas e também podem servir como insights 

para novos estudos. Neste ambiente de pesquisa o movimento é contínuo com a participação 

de pesquisadores, professores e alunos de graduação e pós-graduação, atendendo a demandas 

internas e externas. O monitoramento deste ciclo de pesquisas possibilita ao NIT buscar e 

avaliar possibilidades de aplicação de novas tecnologias que surgem dentro da ICT para o 

ambiente externo. Sugere-se que o conhecimento que está sendo gerado internamente em uma 

ICT pode ter aplicação para agentes externos que necessitam de conhecimento complementar 

para desenvolverem inovações tecnológicas. Dessa forma, a busca realizada pelo NIT é 

focada nas oportunidades do ambiente externo com base no que se tem no ambiente interno. 

O contato com os pesquisadores da ICT sustenta o banco de dados do NIT que organiza as 
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novas tecnologias geradas a fim de possibilitar a apreciação de empresas que tenham 

necessidades alinhadas a essas tecnologias. Enquanto as pesquisas se desenvolvem, o 

conhecimento interno da ICT é reforçado com a contribuição de novos pesquisadores e alunos 

que podem vislumbrar novas possibilidades de aprofundamento dos temas em estudo. 

4.2 Agências de Fomento 

O NIT, sendo o interlocutor da ICT com o ambiente externo, toma conhecimento dos editais 

de financiamento e apoio à interação das universidades com o setor produtivo. Sugere-se que 

as linhas temáticas dos editais sirvam de parâmetros para o NIT consultar o ambiente interno 

de pesquisa para avaliar a possibilidade de pesquisas da ICT com empresas interessadas. As 

chamadas das agências de fomento podem também estimular o interesse dos pesquisadores 

em direcionar suas pesquisas para uma aplicação em uma empresa que deseje transformar o 

conhecimento que está se desenvolvendo em uma inovação tecnológica. 

 4.3 Marco Legal 

A Lei de Inovação brasileira levou a instituição dos NIT como o gestor da política de 

inovação de uma ICT. Com a Lei do Bem, os NIT aumentaram suas possibilidades de 

interagir com o setor produtivo e intensificar a interação universidade-empresa. Assim, cabe 

ao NIT ter colaboradores com conhecimento desse marco legal que traz vantagens à ICT e às 

empresas que busquem a cooperação da ICT, para que os benefícios sejam de fato usufruídos 

por ambas as partes a partir do estabelecimento de contratos de parcerias.  

4.4 Novos Empreendedores 

Muitas universidades apóiam o surgimento de novos negócios por meio de incubadoras, onde 

novos empreendedores se instalam e iniciam as atividades de suas empresas. Neste caso, o 

NIT pode atuar no processo de seleção de planos de negócios, colaborando com a incubadora 

na análise da viabilidade do novo empreendimento. Esse seria de fato um papel interessante 

do NIT, uma vez que mantém contato tanto com os acadêmicos quanto com outros 

empresários, o que possibilita uma visão mais precisa do potencial da aplicação de novas 

tecnologias que os candidatos à incubação têm ideia de desenvolver. Além disso, o NIT pode 

contribuir na própria construção do modelo de negócio do novo empreendimento, 

identificando os elos a serem estabelecidos, tanto a jusante quanto a montante, na cadeia de 

valor da empresa que se instala na incubadora. 

4.5 Venture Capital 

Conforme destacado por Chesbrough (2003) o número de empresas de venture capital tem 

crescido, o que leva a um maior volume de recursos financeiros disponíveis para a criação de 

novos negócios com potencial de elevados retornos em curtos períodos de tempo. Significa 

que melhoram, em consequência, as condições para a criação de empresas que estruturam seu 

modelo de negócio com base na inovação tecnológica. O NIT pode agir como um captador 

desses recursos financeiros tanto para spin-offs acadêmicas quanto para empresas que 

procuram a incubadora da ICT, pois sua rede de contatos e seu conhecimento do potencial de 

aplicação de novas tecnologias lhe atribuem maior credibilidade para investidores de risco. 

4.6 Modelo de Negócio 

A definição do modelo de negócio é fundamental desde a elaboração do plano de negócios de 

um novo empreendimento, para que se possa compreender como será o funcionamento da 

empresa. Todavia, quando se trata de inovações, novos modelos de negócio também são 

desenvolvidos para que novos produtos cheguem ao mercado com geração e apropriação do 
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valor desejado e compatível ao que se entrega aos clientes. O NIT, mantendo contato com o 

setor produtivo, toma conhecimento de novos modelos de negócio criados e colocados em 

operação, que podem abrir as possibilidades para a aplicação de tecnologias geradas no 

ambiente de pesquisa da ICT. Assim, a análise da aplicabilidade de uma tecnologia e sua 

valoração a partir do valor potencial a ser agregado em toda a cadeia, pode ser aprimorada, 

possibilitando maiores chances de retornos financeiros para a ICT e seus pesquisadores. 

4.7 Propriedade Intelectual 

A literatura aponta que a grande parte dos NIT existentes tem como papel fundamental a 

proteção do conhecimento gerado na ICT à qual está vinculado. Contudo, esse é um processo 

que demanda tempo, cautela e recursos financeiros, o que implica em uma seleção, não 

apenas baseada nas características técnicas das tecnologias desenvolvidas na ICT, mas 

também no seu potencial de geração de retornos financeiros. Como colocado por Chesbrough 

(2006), as patentes devem deixar de ser apenas um meio de proteção da propriedade 

intelectual contra a ação de concorrentes e passar a ter função estratégica para a empresa, 

possibilitando geração de receita com a comercialização das tecnologias sob sua propriedade, 

mesmo aquelas que não se alinham ao seu modelo de negócio. 

4.8 Licenciamento 

Como comentado no item anterior, a patente pode ser algo estratégico para a empresa que 

detém tecnologias que podem ser comercializadas. Em se tratando de uma ICT, o produto 

final de suas pesquisas não é uma inovação que será comercializada no mercado, uma vez que 

a inovação não ocorre na universidade, mas na empresa (DOSI, 1988). Todavia, a tecnologia 

desenvolvida na ICT, caso seja patenteada, pode ser licenciada para que uma empresa a utilize 

para sua incorporação em uma inovação tecnológica. Portanto, o NIT seria o agente comercial 

dessa transação com o setor produtivo, determinando quais seriam os ganhos obtidos pela 

comercialização da tecnologia, para que a ICT e seus pesquisadores compartilhem com a 

empresa dos ganhos provenientes da aplicação dessa tecnologia. Ainda assim, como apontado 

por Plonski (1998), é preciso cuidado para não se creditar aos recursos obtidos por meio de 

licenciamentos como a solução financeira para as universidades. 

4.9 Start-ups 

Novas empresas que são geradas a partir de resultados de pesquisas no ambiente de uma ICT, 

as spin-offs acadêmicas representam um eficiente caminho para as tecnologias desenvolvidas 

em uma universidade chegar ao mercado (COSTA; TORKOMIAN, 2008). O NIT pode 

auxiliar essas novas empresas a encontrarem mercados potenciais, que desejem adquirir o 

valor proporcionado por seus produtos inovadores. Uma start-up ainda tem grandes 

dificuldades para encontrar o melhor mercado de atuação e passaria a contar com o apoio do 

NIT para ganhar força comercial no cenário competitivo. 

4.10 Contratos de parcerias 

O NIT pode facilitar o processo de estabelecimento de contratos, que envolvem 

estabelecimento de metas, prazos, elaboração de cronograma, etc. Nota-se então, o exercício 

do papel do NIT como interlocutor da universidade com as empresas, como apontado por 

Moraes e Stal (1994), Torkomian (2009) e Nunes, Dossa e Segatto (2009). Dessa forma os 

pesquisadores não são envolvidos em questões burocráticas que podem causar restrições ao 

andamento dos trabalhos. Também por meio do NIT, os professores podem prestar serviços 

de consultoria que são úteis para a empresa para problemas bastante específicos e pontuais, 

mas que fazem parte de uma interação entre a empresa e a universidade. 
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4.11 Novas Demandas de Pesquisas para as ICT 

Como o ambiente competitivo é dinâmico, as mudanças tecnológicas são constantes e 

demandam novas pesquisas que levem a inovações tecnológicas. As empresas que buscam 

conhecimento externo aos seus centros de P&D podem encontrar nas universidades o que lhes 

falta para seu processo inovativo como apontado por Chesbrough (2006). O NIT recebendo 

essas novas demandas, as transfere para o ambiente de pesquisa da ICT, que pode se 

transformar em insight para novas pesquisas a serem incorporadas no portfólio dos 

pesquisadores. São pesquisas orientadas a uma aplicação no mercado, ou seja, focadas na 

inovação e que podem render recursos financeiros para manutenção das pesquisas em 

andamento, assim como financiar novos projetos. 

5. Considerações Finais 

A procura por tecnologias em fontes externas indica que a empresa percebe não possuir todo o 

conhecimento necessário para suas atividades de P&D. São formadas redes entre parceiros 

com competências complementares que juntos contribuem para o desenvolvimento de 

inovações. A complementaridade das competências se estende aos modelos de negócios, visto 

que a proposição de valor definida para atender as necessidades dos clientes, a maneira como 

esse valor será alcançado e entregue aos clientes, são elementos essenciais para que as 

empresas parceiras que compõem a cadeia de valor alcancem os resultados desejados. 

Apesar dos NIT estarem se revelando como eficiente elemento intermediador na transferência 

de tecnologias para o setor produtivo, os resultados em âmbito nacional ainda são bastante 

tímidos em relação ao desempenho dos ETT semelhantes de países desenvolvidos. Sem 

dúvida, é necessário considerar a experiência ainda pequena dos NIT brasileiros, mas 

observa-se que esse processo poderia ser enriquecido se, além da visão acadêmica, fosse 

fortalecida a atuação desses agentes por meio de uma gestão que se apóie em uma visão de 

negócios que o mercado exige. Não significa deixar de lado os princípios que norteiam a 

geração do conhecimento nas universidades, porém enfatiza-se a necessidade de reconhecer a 

realidade do ambiente competitivo em que estão inseridas as empresas que buscam 

desenvolver suas inovações em um modelo aberto com participação de parceiros. 

Acredita-se que o ambiente de pesquisa das ICT comporta tanto pesquisas básicas que são 

necessárias para a construção do conhecimento para o longo prazo, quanto pesquisas 

direcionadas a objetivos mais específicos cujos resultados podem ser disponibilizados para 

comercialização e utilização em um tempo mais breve. Espera-se dessa maneira aumentar as 

possibilidades de selecionar melhor as opções de tecnologias a serem protegidas e licenciadas 

a partir de uma melhor avaliação de sua viabilidade comercial. 

Outro aspecto que se considera importante é o fato de serem crescentes os incentivos 

governamentais para as parcerias entre universidades e empresas, assim como o surgimento 

de fundos de investimento e venture capital no país, os quais, em muitos casos, não são de 

conhecimento dos pesquisadores. Os NIT mantendo-se vigilantes a esse movimento externo, 

assim como identificando necessidades do setor produtivo e modelos de negócios potenciais 

para aplicação das tecnologias resultantes das pesquisas acadêmicas, podem, dessa forma, 

contribuir para que os pesquisadores não se desviem de sua principal competência que é a 

pesquisa e a formação dos alunos das ICT. 

Por outro lado, nem todas as práticas dos ETT de países desenvolvidos podem ser aplicadas 

aos NIT brasileiros devido a questões como estrutura, ambiente e marco legal. Assim, espera-

se que o presente trabalho possa também contribuir para melhor avaliação das políticas 
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públicas que porventura possam ser melhoradas ou reformuladas para que a competitividade 

nacional na área da inovação tecnologia possa ser fortalecida. 

Por se tratar de um ensaio, este estudo tem suas limitações, ressaltando-se a necessidade de 

pesquisas empíricas posteriores que verifiquem o que fora proposto teoricamente na análise 

apresentada. Espera-se que esse artigo seja propício para estimular outros estudos envolvendo 

a cooperação universidade-empresa, especialmente no que se refere à gestão dos NIT. 

6. Referências Bibliográficas 

ARVANITIS, Spyros; SYDOW, Nora, WOERTER, Martin. Is there any Impact of University-Industry 

Knowledge Transfer on Innovation and Productivity? An Empirical Analysis Based on Swiss Firm Data. Review 

of Industrial Organization. V.32, n.2, p.77-94. Boston: Mar., 2008. 

BALLON, Pieter; HAWKINS, Richard. Standardization and Business Models for Platform Competition: The 

Case of Mobile Television. International Journal of IT Standards and Standardization Research. v.7, n.1, 

p.1-12. Jan/Jun, 2009. 

CALLIGARIS, Aline B.; TORKOMIAN, Ana Lucia V. Benefícios do Desenvolvimento de Projetos de Inovação 

Tecnológica. Revista Produção. v.13, n.2, p.21-32. São Paulo: 2003. 

CHESBROUGH, Henry W. Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from 

Technology. Boston: Harvard Business School Press, 2003. 

CHESBROUGH, Henry. Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation. In 

CHESBROUGH, Henry; VANHAVERBEKE, Wim; WEST, Joel. (Eds.) Open Innovation: Research a New 

Paradigm. Oxford: Oxford University Press, 2006. 

COOMBS, Rod. Technology and Business Strategy. In: DODGSON, Mark (Editor). Handbook of industrial 

innovation. Cheltenham: Eduard Elgar, 1996. 

COSTA, Lucelia B, TORKOMIAN, Ana L. V. Um Estudo Exploratório sobre um Novo Tipo de 

Empreendimento: os Spin-offs Acadêmicos. Revista de Administração Contemporânea. v.12, n.2, p.395-427. 

Abr./Jun., 2008. 

COSTA, Vânia M. G.; CUNHA, João C. A Universidade e a Capacitação Tecnológica das Empresas. Revista de 

Administração Contemporânea. v.5, n.1, p.61-81. Jan./Abr., 2001. 

CUNHA, Neila V.; FISCHMANN, Adalberto A. Alternativas de Ações Estratégicas para promover a Interação 

Universidade-Empresa através dos Escritórios de Transferência de Tecnologia. In: X Seminario de Gestión 

Tecnológica – México: ALTEC, 2003. 

DOSI, G. Sources, Procedures and Microeconomic Effects of Innovation. Journal of Economic Literature, vol. 

XXVI, n. 3, p. 1120-1171, Sep: 1988. 

ETZKOWITZ, H.; LEYDESDORFF, L. The Future Location of Research and Technology Transfer. Journal of 

Technology Transfer.v.24, n.2-3, p.111-123. Ago, 1999. 

ETZKOWITZ, H.; LEYDESDORFF, L. The Dynamics of Innovation: from national systems and “mode 2” to a 

triple helix of university-industry-government relations. Research Policy. v.29, n.2, p.109-123. Feb., 2000. 

GARUD, Raghu; NAYYAR, Praveen R.; SHAPIRA, Zur B. Technological choices and the inevitability of 

errors. In: GARUD, Raghu; NAYYAR, Praveen R.; SHAPIRA, Zur B. (Editores). Technological innovation: 

oversights and foresights. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. 

GOLD, Bela. On the Adoption of Technological Innovations in Industry: Superficial Models and Complex 

Decision Process. Omega. v.8, n.5, p.505-516. Oxford: Mar, 1980. 

HWANG, Jason; CHRISTENSEN, Clayton M. Disruptive Innovation In Health Care Delivery: A Framework 

For Business-Model Innovation. Health Affair. v.27, n.5, p.1329-1335. Sep/Oct, 2008.  

LEYDESDORFF, L. A Methodological Perspective on the Evaluation of the Promotion of University–Industry–

Government Relations. Small Business Economics. v.20, p.201–204, 2003. 

LEYDESDORFF, L.; ETZKOWITZ, H. The Triple Helix as a Model for Innovation Studies. Science & Public 

Policy. v.25, n.3, p.195-203, 1998. 



 

 
 

 

 

 

14 

LIPINSKI, John; MINUTOLO, Marcel C.; CROTHERS, Laura M. The Complex Relationship Driving 

Technology Transfer: The Potential Opportunities Missed by Universities. Institute of Behavioral and Applied 

Management. v.9, n.2, p.112-133. Jan., 2008. 

LOTUFO, Roberto A. A institucionalização de Núcleos de Inovação Tecnológica e a experiência da Inova 

Unicamp. In: SANTOS, Marli E. R.; TOLEDO, Patricia T. M.; LOTUFO, Roberto A. (orgs). Transferência de 

Tecnologia: estratégias para estruturação e gestão de Núcleos de Inovação Tecnológica. Campinas: Komedi, 

2009. 

MAGRETTA, Joan. Why business models matter. Harvard Business Review. v.80, n.5, p.86-92. Maio, 2002. 

MINSHALL, Tim; SELDON, Stuart; PROBERT, David. Commercializing a Disruptive Technology Based 

Upon University IP Through Open Innovation: A Case Study of Cambridge Display Technology. International 

Journal of Innovation and Technology Management. v.4, n.3, p.225-239. Set, 2007. 

MORAES, Ruderico; STAL, Eva. A situação atual e as perspectivas futuras do relacionamento universidade-

empresa no Brasil – algumas experiências concretas. Revista de Administração de Empresas. v.34, n.4, p.98-

112. São Paulo: FGV, Jul./Ago., 1994. 

NUNES, André L. S.; DOSSA, Álvaro A.; SEGATTO, Andréa P. Papéis de um escritório de transferência de 

tecnologia: comparação entre universidade privada e pública. In: Anais do XII Simpósio de Administração da 

Produção, Logística e Operações Internacionais. São Paulo: FGV-EASP, 2009. 

OCDE. Manual de Oslo: Diretrizes para coleta e interpretação de dados sobre inovação. 3ª Edição. FINEP, 

2005. 

PLONSKI, Guilherme A. Cooperação Empresa-Universidade no Brasil: um novo balanço prospectivo. In: 

BRASIL. Ministerio da Ciencia e da Tecnologia. Interação: universidade empresa. Brasilia: IBCT, 1998. 

RATTNER, Henrique. Inovação Tecnológica e Pequenas Empresas: uma questão de sobrevivência. Revista de 

Administração de Empresas. v.24, n.3, p.70-73. Rio de Janeiro: jul/set, 1984. 

RODRIGUEZ, Carlos L.; DINIZ, Eduardo H.; FERRER, Florencia. Influência governamental e estratégias 

institucionais na difusão de inovações em economias emergentes. Revista de Administração de Empresas. 

v.47, n.1, p.10-21. São Paulo: Jan./Mar., 2007. 

SCHUETZE, Hans G. Issues of organisation and management of knowledge transfer between universities 

and industry in North America, Europe and Japan. In: OECD/japanese high-level forum on managing 

university/industry relationships: the role of knowledge management. Tokio, 2001. 

SEGATTO-MENDES, Andréa P.; MENDES, Nathan. Cooperação Tecnológica Universidade-Empresa para 

Eficiência Energética: um estudo de caso. Revista de Administração Contemporânea. Edição Especial. p.53-

75, 2006. 

TORKOMIAN, Ana L. V. Panorama dos Núcleos de Inovação Tecnológica no Brasil. In: SANTOS, Marli E. 

R.; TOLEDO, Patricia T. M.; LOTUFO, Roberto A. (orgs). Transferência de Tecnologia: estratégias para 

estruturação e gestão de Núcleos de Inovação Tecnológica. Campinas: Komedi, 2009. 

WOLSON, Rosemary A. The role of technology transfer offices in building the South African biotechnology 

sector: an assessment of policies, practices and impact. Journal of Technology Transfer. v.32, n.4, p.343-365. 

Indianapolis: Aug., 2007. 

ZALTMAN, G.; DUNCAN, R.; HOLBEK, J. Innovations and Organizations. New York: Wiley, 1973. 


