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RESUMO 

 

 

A inovação tecnológica tem ganhado espaço progressivo e gradual na economia mundial desde a 

revolução industrial e o mesmo tem ocorrido na agricultura. No Brasil, o progresso tecnológico tem 

sofrido modificações substanciais em função do emprego de novas formas de produção, decorrentes, 

em sua maioria, da crescente adoção de técnicas oriundas do processo de inovação que tem sido 

implementado no setor agropecuário do país. Nesse contexto, a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária assume papel importante no cenário nacional por meio do desenvolvimento de 

soluções agropecuárias direcionadas para as várias regiões e segmentos de mercado do país, 

contribuindo para o desenvolvimento econômico das mesmas e para elevação da qualidade de vida 

de vários produtores rurais. No entanto, a trajetória do laboratório para o mercado, muitas vezes, se 

caracteriza por ser longa e difícil e as tecnologias desenvolvidas acabam não sendo transferidas nem 

social, nem comercialmente. Diante disso, esse trabalho teve como objetivo estudar os mecanismos 

de transferência de tecnologia, em especial o licenciamento e verificar o papel deste mecanismo no 

processo de transferência das tecnologias desenvolvidas pela Embrapa Agrobiologia, um dos centros 

de pesquisa da Embrapa. Para isso, fez-se uma análise qualitativa e quantitativa, assim como o uso 

da triangulação metodológica. Os dados foram coletados por meio de questionários, entrevistas e 

pesquisa documental  e permitiram a caracterização do processo de geração e transferência de 

tecnologias na na Embrapa e na Embrapa Agrobiologia, identificação das possibilidades da utilização 

do licenciamento como mecanismo de transferência, assim como os possíveis entraves desse 

processo. Os resultados apontaram o licenciamento como mecanismo importante, mas ainda muito 

incipiente na empresa, indicando a necessidade de realização de novos estudos, principalmente no 

que tange aos processos que antecedem a transferência de tecnologia. 

 

Palavras-Chave: transferência de tecnologia, licenciamento, inovação. 
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ABSTRACT 

 

 

Technological innovation has gained ground and gradually progressive in the world economy since the 

industrial revolution and the same has occurred in agriculture. In Brazil, technological progress has 

undergone substantial changes due to the use of new forms of production, arising mostly from the 

growing adoption of techniques from the process of innovation that has been implemented in the 

agricultural sector in the country. In this context, the brazilian agricultural research corporation 

(EMBRAPA), assumes an important role on the national scene by developing targeted solutions for 

the various agricultural regions and market segments in the country, contributing to the economic 

development of regions and to improve the quality of life of several farmers. However, the trajectory of 

the lab to the market often is characterized by long, difficult and not just the technologies developed 

and transferred neither social nor commercially. Therefore, this work aimed to study the mechanisms 

of technology transfer, licensing and in particular to determine the role of this mechanism in the 

process of transferring technologies developed by Embrapa Agrobiologia, one of the research centers 

of Embrapa. To this end, it was a qualitative and quantitative analysis, as well as the use of 

methodological triangulation. Data were collected through questionnaires, interviews and documentary 

research and allowed the characterization of the generation process and technology transfer in 

Embrapa and Embrapa Agrobiologia, identifying the possibilities of using licensing as a mechanism of 

transfer, as well as possible barriers this process. The results indicated that the licensing mechanism 

as important, but still very early in the company, indicating the need for new studies, especially in 

regard to the processes leading to technology transfer. 

 

Keywords: technology transfer, licensing, innovation. 
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INTRODUÇÃO 

As primeiras ocorrências do processo de transferência de tecnologias citadas na 

literatura precedem a Revolução Industrial. Nesta época havia uma predominância 

do trabalho artesanal e o conhecimento era transferido do artesão para o aprendiz, 

de modo que esse pudesse dar continuidade ao ofício, conforme Drucker (1993). No 

entanto, foi a partir da Revolução Industrial que a transferência de tecnologia ganhou 

força, especialmente a partir da década de 70, com a crescente importância do 

conhecimento para o avanço tecnológico e a busca de desenvolvimento de 

capacitações próprias dos países no que toca suas estruturas industriais, afirma 

Garnica (2007). 

A transferência de tecnologia, de acordo com Autm (2005), pode ser compreendida 

como repasse de invenções e inovações resultantes de pesquisas científicas 

conduzidas em instituições de pesquisa, ensino ou ambientes industriais de 

pesquisa e desenvolvimento. 

Estas tecnologias, atualmente, são transferidas de várias formas, livres ou mediante 

licença, dentre as quais podem ser citadas a comercialização, a publicação de 

artigos, revistas, livros, vídeos, realização de cursos de capacitação para o mercado 

potencial ou efetivo da tecnologia, o licenciamento, entre outros. 

De todos estes mecanismos de transferência o licenciamento tem se destacado 

especialmente por disponibilizar produtos e processos que podem ser efetivamente 

utilizados pelo mercado consumidor e, ao mesmo tempo dar resultados financeiros 

para a empresa geradora da tecnologia sem lhe tirar o mérito da invenção (WIPO, 

2004). 

O licenciamento de tecnologia, de acordo com Macedo e Barbosa (2000, p.47), “é a 

permissão concedida pelo titular a terceiros, para que estes usem total ou 

parcialmente os direitos de sua patente ou de um pedido”.  De um modo geral, o 

licenciamento de tecnologia inclui entradas de royalties como forma de remuneração 

e em alguns casos, pode levar em consideração até mesmo a equidade na 
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distribuição de rendimentos, afirma Jensen e Thursby (2001).  

O licenciamento é visto por grande parte das empresas, principalmente por aquelas 

que se dedicam à pesquisa e não possuem infra-estrutura; objetivo e nem capital 

para iniciar uma produção em grande escala, como uma forma de levar as novas 

tecnologias desenvolvidas até o mercado e, ao mesmo tempo, garantir a 

manutenção dos projetos de pesquisa por meio da entrada permanente de recursos 

na forma de royalties, segundo Rocha, Sluzz e Campos (2009). 

É comum também a adoção do licenciamento por empresas especializadas na 

produção de bens com agregados tecnológicos, como empresas de eletro-

eletrônicos, equipamentos de informática, montadoras de veículos automotores, 

entre outras. Muitas vezes estas empresas licenciam componentes ou pequenos 

processos que compõem o produto final. 

Apesar de o licenciamento constituir uma forma de transferência de tecnologias e 

conhecimentos, este mecanismo possui várias especificidades e quando comparado 

a outros, pode ser mais demorado e oneroso para as empresas que fazem seu uso. 

Por ser um mecanismo de transferência limitado apenas às tecnologias passíveis de 

proteção, o licenciamento exige das empresas um portfólio tecnológico grande, bem 

como maior rapidez e constância no processo de geração de tecnologias, de modo 

que estas acompanhem a evolução e as demandas de mercado. 

1.1 Justificativa e relevância  

O desenvolvimento das nações, de acordo com Drucker (1994) está diretamente 

relacionado com suas inovações, quer estas sejam em produtos, processos ou 

serviços.  

Na agricultura brasileira, de acordo com Silva (1990), o progresso tecnológico vem 

sofrendo modificações substanciais em função do emprego de novas formas de 



21 

 

produção e tais modificações decorrem, principalmente, da crescente adoção de 

novas técnicas oriundas do processo de inovação tecnológica que vem sendo 

implementado no setor agropecuário do país. Aliás, o próprio conceito da agricultura 

tem evoluído, assim como o tratamento dos atores que fazem parte da cadeia 

produtiva. 

Nos últimos 35 anos, segundo Cribb (2004), o agronegócio brasileiro tem se 

comportado como um sistema produtivo altamente competitivo e eficiente e 

participado expressivamente do valor do PIB e no ajuste da balança comercial do 

Brasil.  

Em razão da importância da tecnologia no crescimento econômico, as empresas 

agroindustriais, de acordo com Wang e Chien (2007), têm-se encontrado numa 

posição de permanente necessidade por recursos tecnológicos necessários ao 

enfrentamento dos desafios da competição internacional. Frente a esta realidade, 

existem, no Brasil, assim como em outros países, organizações públicas de 

pesquisa e desenvolvimento para assistir científica e tecnologicamente as empresas 

agroindustriais, dentre as quais a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa) se destaca. 

Nos últimos anos a Embrapa criou sua própria política de gestão da inovação, traçou 

estratégias para proteger o direito de propriedade intelectual da Embrapa sobre as 

criações intelectuais geradas no âmbito de seus projetos de pesquisa e criou o 

PROETA, um programa que visa transferir tecnologias, produtos e serviços gerados 

pela Embrapa para a iniciativa privada; contribuir para a geração de empresas de 

base tecnológica agropecuária; apoiar a disseminação de uma cultura de inovação e 

empreendedorismo e contribuir para a geração de emprego e renda, segundo 

Embrapa (2009). 

No ano de 2008, o Governo Federal lançou o Programa de Fortalecimento e 

Crescimento (PAC), que contempla disponibilização de recursos para a ampliação 

da Embrapa e de suas contribuições para o agronegócio, por meio da reforma dos 

seus laboratórios e aquisição de máquinas e equipamentos que contribuam para 

elevação da qualidade e confiabilidade dos resultados de pesquisa. Já em 2010, 
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dando continuidade ao PAC, recursos foram liberados para manutenção das 

atividades de transferência de tecnologias sociais e comerciais geradas pelas várias 

Unidades Descentralizadas da Embrapa. Mas, mais importante que investimentos e 

políticas públicas para o desenvolvimento de novas tecnologias e conhecimentos 

são as formas utilizadas para que esse conhecimento seja efetivamente transferido 

para a sociedade e utilizado com vistas a obtenção de maior vantagem competitiva e 

desenvolvimento econômico.  

A Embrapa Agrobiologia, Centro de Pesquisa de Temas Básicos da Embrapa, é uma 

unidade que desenvolveu muitas tecnologias, dentre as quais podem ser destacadas 

os inoculantes1 para soja, técnicas para recuperação de áreas degradadas, 

utilização de capim como biocombustível, entre outras. Atualmente está trabalhando 

no inoculante para cana-de-açúcar, no inoculante para milho e no desenvolvimento 

de um polímero que substituíra a turfa2, servindo como veículo para o inoculante, um 

produto capaz de promover a fixação biológica de nitrogênio; aumentar a 

produtividade e reduzir custos com compostos nitrogenados sem danificar o 

ambiente e o solo. (EMBRAPA AGROBIOLOGIA, 2010) 

Infelizmente, grande parte da tecnologia e do conhecimento desenvolvido ao longo 

dos processos de pesquisa fica limitada à Embrapa ou é transferida aos pequenos 

produtores e comunidades acadêmicas por meio de cursos, treinamentos, 

publicação de livros, artigos, comunicados técnicos, dias de campo, entre outros, 

enquanto poderia ser repassada à indústria e transformada em produtos que 

efetivamente contribuiriam para o desenvolvimento do agronegócio.  

Surge então a necessidade de estudar e implementar mecanismos que permitam a 

efetiva transferência destas tecnologias ao mercado e/ou a indústria, dentre os quais 

merece destaque o licenciamento, pois já é bastante utilizado por instituições de 

pesquisa, principalmente da rede privada, e cuja finalidade é exatamente a 

                                                 
1
 Material contendo bactérias fixadoras de nitrogênio, chamadas rizóbios, que quando em contato 

com as raízes das leguminosas induzem a formação de pequenas bolinhas, chamadas de nódulos. 
Esses nódulos são capazes de aproveitar o nitrogênio do ar, um dos nutrientes mais importantes para 
as plantas. 
 
2
 Composto por mais de 70% de matéria orgânica, a turfa é resultado da semi-decomposição de 

produtos vegetais, cujo processo ocorre em áreas alagadiças em intervalos de tempo que variam 
entre 6.000 e 10.000 anos. 
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transferência de tecnologias a empresas capazes de reproduzi-las e comercializá-las 

junto ao público alvo.  

Além do exposto, o estudo do licenciamento de tecnologias permitirá a avaliação das 

potencialidades tecnológicas da Embrapa Agrobiologia, assim como, auxiliará o 

início das atividades de negócio e transferência comercial de tecnologias que estão 

sendo cada vez mais exigidas pela Embrapa Sede e farão parte dos critérios de 

avaliação de desempenho das Unidades Descentralizadas da Embrapa a partir de 

2011, conforme SGE (2010a). 

1.2 Questão Orientadora da Pesquisa 

Não obstante o fato de os estudos feitos nas empresas de pesquisa agropecuária de 

um país ser a fonte de rico potencial de tecnologia nova e capaz de contribuir 

efetivamente para seu desenvolvimento, o uso de seus resultados na atividade 

econômica não se processa automaticamente.  

A trajetória do laboratório para o mercado pode ser longa e difícil e, mesmo diante 

da existência de várias formas de transferir tecnologias, as empresas podem atrasar 

o processo em função dos entraves culturais, econômicos, tecnológicos, sociais e 

financeiros. 

Assim, algumas inquietações decorrentes da complexidade e incipiência do 

processo de transferência de tecnologia por meio da utilização da propriedade 

intelectual no âmbito das empresas brasileiras de pesquisa agropecuária, que 

motivaram a presente proposta de pesquisa.  

Mais apropriadamente, a necessidade de uma avaliação do licenciamento como 

forma de transferir as tecnologias desenvolvidas no Centro Nacional de Pesquisa em 

Agrobiologia da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, sugeriu a seguinte 

pergunta de pesquisa:  
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“qual é o papel do licenciamento no processo de transferência de tecnologia na 

Embrapa?” 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Para responder a este questionamento, traçou-se como objetivo geral do presente 

estudo “identificar o papel do licenciamento no processo de transferência das 

tecnologias desenvolvidas pelo Centro Nacional de Pesquisa de Agrobiologia, uma 

empresa pública de pesquisa agropecuária”. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Para possibilitar o alcance do objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos 

específicos: 

 caracterizar os participantes do processo de geração e transferência de 

tecnologia; 

 caracterizar o processo de geração de tecnologias da Embrapa e da Embrapa 

Agrobiologia 

 qualificar as tecnologias desenvolvidas no Centro Nacional de Pesquisa de 

Agrobiologia;  

 verificar as formas de transferência adotadas pela Embrapa e pela Embrapa 
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Agrobiologia; 

 levantar os facilitadores e dificultadores do processo de transferência de 

tecnologias na Embrapa e na Embrapa Agrobiologia; e 

 levantar as vantagens e os entraves do processo de licenciamento de 

tecnologias. 

1.4  Estrutura do Trabalho 

Este trabalho está dividido em seis capítulos. Após essa introdução, o capítulo 2 

desenvolve uma revisão teórica acerca do processo de inovação e transferência de 

tecnologias desenvolvidas, especialmente, em empresas públicas de pesquisa.  Tem 

início com uma exposição do conceito, tipos e modelos de inovação tecnológica, dos 

fatores que interferem no processo e das ocorrências da inovação tecnológica na 

agricultura. 

Em seguida, foca a transferência de tecnologias, passando por seu conceito, pela 

diferenciação de difusão e transferência de tecnologias, descrição das fases do 

processo de transferência, pelos mecanismos existentes e pela forma como esta 

ocorre dentro das empresas públicas de pesquisa. O capítulo faz ainda uma 

exposição do conceito de licenciamento de tecnologias, mecanismo de transferência 

foco deste estudo. Além de expor brevemente os tipos de contrato de licenciamento 

e as vantagens e desvantagens do mecanismo para o licenciado e para o 

licenciador. 

O capítulo 3 trata do histórico, missão, visão, distribuição geográfica e 

funcionamento da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e foca a unidade de 

pesquisa na qual o estudo foi desenvolvido, o Centro Nacional de Pesquisa em 

Agrobiologia. 
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O capítulo 4 explicita os aspectos metodológicos da pesquisa, sendo composto 

pelos tópicos: tipologia da pesquisa; fase teórica; fase empírica; unidade de análise 

e unidade de observação; universo e amostra; elaboração dos instrumentos de 

coleta de dados; e aplicação, tratamento e análise dos dados. 

O capítulo 5 consiste na apresentação e análise dos resultados alcançados por meio 

da entrevista realizada junto à chefia de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa 

Agrobiologia, dos questionários aplicados aos pesquisadores da Unidade e dos 

questionários aplicados aos supervisores e/ou chefes da área de comunicação e 

negócios das unidades descentralizadas da Embrapa, setor responsável pelo 

processo de transferência de tecnologias da empresa. 

Finalizando, o capítulo 6 aponta as principais conclusões do trabalho; as limitações 

da pesquisa; as contribuições do estudo para a empresa estudada, para a 

comunidade acadêmica e para o autor; assim como proposições para futuros 

estudos relativos ao objeto de pesquisa. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Inovação Tecnológica 

O mercado atual, turbulento e de crescente taxa de mudanças tecnológicas, requer 

inovação das empresas, dinamicidade tecnológica e organizacional, de modo que 

estas possam sobreviver no ambiente competitivo em que estão inseridas, segundo 

Archibugi et all (1999). 

Em concordância com a visão de Archibugi et all (1999), Pacagnella Júnior (2006) 

menciona que o mercado tem exigido competitividade cada vez maior das empresas 

e que a mesma só pode ser obtida por meio da capacidade de inovação tecnológica. 

Afirma ainda que essa capacidade de inovação permite às organizações a 

colocação de produtos e processos novos a disposição dos consumidores com 

preços menores, qualidade superior e velocidade maior do que a apresentada pelos 

concorrentes.  

Diante das exigências impostas pelo mercado, Porter (1993), Drucker (1994) e 

Freeman (1994) partilham da opinião de que a inovação tecnológica é a ferramenta 

específica e efetiva da competitividade, pois permite a exploração das mudanças 

como oportunidades para desenvolvimento de negócios e serviços diferenciados que 

contribuem para o desenvolvimento econômico e transformação da sociedade. 

A inovação tecnológica, apesar de ter sido definida por Schumpeter já em 1934, 

ainda é um tema relativamente novo no contexto empresarial, uma vez que passou a 

fazer parte desse contexto de forma efetiva apenas na década de 80, tendo ganhado 

força e importância desde então. De acordo com o referido autor, citado por 

Andreassi (1999), a inovação tecnológica inclui inovações de produtos e processos, 

assim como a abertura de novos mercados, a conquista de novas fontes de 

suprimento de matéria prima e reestruturação organizacional. 
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Em concordância com a proposta de Shumpeter, Dosi (1988) afirma que a inovação 

tecnológica está diretamente relacionada com a descoberta, com o 

desenvolvimento, com a experimentação e com a adoção de novos produtos, 

processos e estruturas organizacionais.  

Rogers (1995), por sua vez, apresenta uma percepção distinta e define a inovação 

como uma idéia ou objeto que é percebido como algo novo por um indivíduo. Numa 

abordagem simples e mais completa Barbieri e Álvares (2005, p.59), concordam 

com Rogers (2005), Shumpeter (1934) e Dosi (1988), e conceituam inovação 

tecnológica como “introdução de uma invenção ou novidade de caráter tecnológico 

ou a introdução de produtos e processos que incorporem novas soluções técnicas”. 

Afirmam que “nem toda invenção se transforma em inovação, pois esta só se efetiva 

se o mercado aceitá-la”, afinal as inovações tecnológicas dizem respeito ao binômio 

tecnologia-mercado, sendo o segundo o árbitro final a que todo o processo de 

inovação será julgado, conforme menção de Barbieri e Álvares (2005, p.59). 

Apesar das diversas propostas de conceituar a inovação tecnológica, a definição 

mais utilizada é a do Manual de OSLO, principal fonte internacional de diretrizes 

para coleta e uso de dados sobre atividades inovadoras na indústria. A OSLO define 

inovação como a introdução de um novo produto ou processo, assim como qualquer 

melhoria significativa introduzida nos mesmos, segundo OECD, 1992. 

Na percepção de Dosi (1988), a inovação tecnológica tem origem na necessidade de 

solução de um problema que os conhecimentos até então existentes e gerados pela 

pesquisa ainda não conseguiram resolver, conforme demonstrado na FIG. 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Problema tecnológico levando à inovação tecnológica 
Fonte: Pacagnella Júnior (2006, p.20) 
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Já para Caraynnis e Roy (2000), a inovação consiste numa resposta a uma 

demanda de mercado e não necessariamente a um problema. É uma espécie de 

feedback dado pela pesquisa às sinalizações fornecidas pelo mercado 

potencialmente consumidor, conforme mostra a FIG. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Inovação Tecnológica como resposta a demanda de mercado 
Fonte: Pacagnella Júnior (2006 p.21) 

 

O conceito de “feedback tecnológico”, segue a mesma linha de pensamento de 

Freeman (1994), que afirma que a inovação tecnológica acontece em conjunto de 

eventos semelhantes que são tecnicamente e economicamente inter-relacionados. 

Pereira (1995) afirma que tais eventos são decorrentes da sinergia entre 

pesquisadores, empresas, agentes econômicos, grupos sociais, indivíduos e 

organismos governamentais, o que gera potencialidades científicas e soluções para 

as necessidades emergentes. 

Sinteticamente, a inovação tecnológica depende do funcionamento sinérgico de um 

conjunto de elementos que, impulsionados por uma demanda do mercado ou por um 

problema tecnológico, possibilitam o desenvolvimento e a introdução de inovações 

de caráter tecnológico, bem como de produtos e ou processos capazes de 

incorporar novas soluções técnicas.  
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2.1.1 Tipos de inovação 

As inovações tecnológicas, caracterizadas como introdução de novidade ou de 

melhorias em produtos e processos, usualmente são classificadas em função de sua 

abrangência e em relação ao grau de novidade que podem abarcar. Sendo assim, 

inicialmente serão expostas as classificações sob o ponto de vista da abrangência e, 

em seguida, sob o grau de novidade da inovação.  

Levando em consideração a abrangência da inovação, o Manual da Oslo (1997) 

aponta a inovação sob o foco de produtos e processos. A inovação de produtos, de 

acordo com Santana (2005, p.24), pode ser definida como “a 

implantação/comercialização de um produto com características de desempenho 

aprimoradas, de modo a fornecer objetivamente ao consumidor produtos novos ou 

aprimorados”. Já a inovação de processos consiste “na implantação/adoção de 

métodos de produção/adoção de métodos de produção e/ou comercialização novos 

ou significativamente aprimorados”. (Ibidem, p.25). 

Utterback e Abernathy (1975) apud Santana (2005) apresentam a mesma 

classificação para as inovações e mencionam que a inovação em produtos consiste 

nas novas saídas ou serviços que são introduzidos para o benefício do cliente final e 

que a inovação em processos consiste na inserção de novas ferramentas, aparelhos 

e conhecimentos entre as entradas e saídas. Rosenkranz (2003) complementa tal 

classificação ao analisar a inovação de produtos e processos sob a vertente 

econômica e as define, respectivamente, como a redução dos custos marginais de 

produção e como a redução da substitubilidade do produto. 

Higgins (1995), por sua vez, menciona que inovação do produto gera novos 

produtos, serviços ou melhorias de produtos ou serviços existentes. Já a inovação 

em processos é o resultado da melhoria da eficiência e da eficácia dos processos 

produtivos. No entanto, afirma que também pode ocorrer no marketing, por meio de 

melhorias significativas no mix e na gestão/organização, por meio de ações de 

planejamento, liderança, relacionamento com o cliente, gestão de pessoas, gestão 
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de processos de apoio e finalísticos, entre outros. Ainda sob o ponto de vista da 

abrangência, Francis e Bessant (2004), propõem quatro categorias de inovação, a 

saber: em produtos, em processos, em posicionamento e inovação de paradigma. 

Quanto ao grau de novidade envolvido, na concepção de Tidd, Bessant e Pavit 

(2001), Shumpeter (1988) e Dosi (1990), a inovação pode ser radical ou incremental. 

Para Shumpeter apud Zucolo (2004), as inovações radicais são causadoras de 

grandes revoluções tecnológicas que rompem com o passado e as incrementais são 

alterações significativas, porém não rompedoras com o passado. Normalmente 

ocorrem com maior freqüência provocando modificações marginais no 

funcionamento econômico. 

Para Tidd, Bessant e Pavit (2001), a inovação radical implica em um avanço 

fundamental no estado da arte tecnológico do produto ou do processo e a inovação 

incremental caracteriza-se por mudanças em pequena escala no know-how 

tecnológico. 

Gopalakrishnan e Damanpour (1997) afirmam que inovação radical implica em 

ruptura de práticas habituais da organização ou indústria, provocando grandes 

mudanças em suas atividades e as incrementais funcionam como um reforço 

positivo nas capacidades atuais da organização, gerando pequenas alterações nas 

práticas já adotadas. 

Henderson e Clark (1990) apud De Lima (1999), conceituam a inovação incremental 

como aquela que se caracteriza por evoluções pequenas no conteúdo e/ou 

arquitetura, proporcionando, por meio da curva de aprendizagem, uma melhoria 

contínua. A inovação radical, por sua vez, trata de uma mudança de modelo ocorrida 

por meio da evolução completa do desenho do negócio, reformulando-se relações e 

conceitos. 

Koberg, Detienne e Heppard (2003) mencionam que as inovações incrementais são 

aquelas que encorajam o status quo, enquanto as mudanças radicais são aquelas 

caracterizadas pelos processos de reorientação dos padrões organizacionais.  
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Por fim, Volti (1995) classifica a inovação em quatro níveis: modificação tecnológica 

(consiste no desenvolvimento gradual de tecnologias existentes); hibridização 

tecnológica (combinação de novas tecnologias existentes); mutação tecnológica 

(transformação de tecnologia para outra forma ou propósito) e domínio e criação de 

tecnológicas (implica em transcendência da tecnologia e da dependência de 

pessoas). 

Sintetizando a discussão sobre grau de inovação, Ehrnberg (1995) afirma que a 

decisão deve se embasar na força das mudanças ocorridas nas dimensões 

competência e recursos necessários para desenvolvimento e produção do produto; 

mudanças físicas do produto, assim como mudanças de performance e preço. 

2.1.2 Modelos de inovação  

A inovação trata de um processo complexo que nasce da interação entre agentes 

relacionados à pesquisa, como departamentos de P&D, centros de pesquisa, 

universidades e agentes que estão presentes no sistema produtivo e econômico do 

país como empresas privadas e instituições financeiras, conforme Archibugi, Howells 

e Michie (1999). Faz parte de um arranjo sistêmico, interativo, que não obedece a 

uma suposta linearidade que interliga ciência, tecnologia e mercado (MELHADO, 

2005) 

Cysne (2005) afirma que a inovação envolve uma gama de fases ou processos que 

tem início na geração de novas idéias e fim na transferência da tecnologia 

desenvolvida. Seu sucesso, na perspectiva do referido autor, depende muito da 

capacidade dos pesquisadores, organizações complexas e governo de desenvolver 

e aplicar novos conhecimentos. 

Atualmente, tanto as empresas públicas quanto as privadas, têm buscado meios de 

se tornarem mais inovadoras e para tanto, tem mostrado grande interesse na 

compreensão do processo de inovação, bem como em modelos de inovação 
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tecnológica que melhor se adaptam a sua estrutura organizacional. Estes modelos, 

de acordo com Pacagnella Júnior (2006, p.30), “são propostas teóricas que tentam 

ilustrar o modo como acontecem as inovações tecnológicas” e foram motivados pela 

extrema complexidade dos processos envolvidos nas atividades de C,T&I 

(GRIZENDI, 2006) 

Na tentativa de contribuir para a compreensão dos processos de inovação, autores 

como Carlsson et al (1999), Freeman (1994), Lundvall (1992), estudiosos do tema, 

propuseram classificações para os principais elementos do processo de inovação 

tecnológica. Carlsson et al (1999) diz que os sistemas de inovação são constituídos 

de três elementos principais: os componentes, os relacionamentos e os atributos.  

Os componentes são partes constituintes de partes operacionais do sistema e 

podem ser caracterizados por pessoas, empresas, instituições financeiras, institutos 

de pesquisa e de ensino ou agências participantes da elaboração de políticas 

públicas.  

Os relacionamentos referem-se ao modo como o comportamento de cada 

componente do sistema interfere nas propriedades e no comportamento do conjunto 

de agentes envolvidos no processo de inovação e os atributos são as propriedades 

que cada componente do sistema possui e que caracteriza o sistema, como 

competências para gerar, difundir e utilizar tecnologias. 

Ao considerar as definições propostas acima, Andreassi (1999) cita cinco 

propriedades da inovação tecnológica. A primeira delas é que a inovação pressupõe 

alguma incerteza, uma vez que os resultados provenientes do esforço inovador são 

previamente conhecidos. A segunda refere-se à tendência das oportunidades 

tecnológicas se basearem no conhecimento científico. A terceira trata do crescente 

nível de complexidade das atividades de inovação e os benefícios que essa 

complexidade traz as organizações formalizadas como universidades, laboratórios 

de P&D, centros de pesquisa, etc. A quarta propriedade refere-se às origens da 

inovação tecnológica, que de acordo com o referido autor, advém do learning-by-

doing e do learning-by-using, ou seja, as empresas aprendem a inovar por meio de 

resolução de problemas ou em reuniões com clientes. Por fim, a quinta que diz que 
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as mudanças tecnológicas não provêm apenas de reações às condições de 

mercado, mas também da experiência tecnológica acumulada pelas empresas. 

Já Furtado e Freitas (2004), Viotti e Macedo (2001) e Nuchera, Serrano e Morote 

(2002), defendem a existência modelos de inovação, dentre os quais podem ser 

citados o modelo linear; modelo interativo ou “elo de cadeia”; modelo misto; modelo 

integrado ou paralelo e o modelo sistêmico, os quais serão descritos a seguir. 

O primeiro e mais simples deles, denominado “modelo linear”, foi proposto a partir 

do fim da Segunda Guerra Mundial e denominou o pensamento sobre inovação por 

três décadas. Está associado a idéia de que existe uma relação direta entre as 

quantidades e as qualidades dos insumos utilizados em pesquisa e desenvolvimento 

e os resultados em termos de inovação tecnológica e de desempenho econômico. 

Neste modelo, o desenvolvimento, a produção e a comercialização de novas 

tecnologias são vistos como uma seqüência de tempo bem definida, “que se origina 

nas atividades de pesquisa envolvidas na fase de desenvolvimento do produto e 

leva à produção e, eventualmente, à comercialização”, conforme Grizendi (2006, 

p.1). 

De acordo com Roussel et al (1991) apud Santana (2005), o modelo linear se 

caracterizou por duas fases. A primeira surgiu após o relatório “Science, The 

Endless Frontier”, elaborado em 1945 por Vannevar Bush e deu origem ao modelo 

“tecnology-push”, que perdurou até a metade dos anos 60, demonstrado na FIG. 3. 

 

Figura 3 - Modelo linear “tecnology-push” do processo de inovação 
Fonte: Santana (2005, p.27) 

 

Segundo Freeman (1994), este modelo foi amplamente disseminado nas décadas 

de 40 e 50. No entanto, a partir década de 60 as necessidades de mercado passam 
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a ser consideradas, propiciando o desencadeamento da inovação tecnológica por 

meio da identificação das necessidades dos consumidores. Este modelo foi 

denominado “market-pull”, como pode ser observado na FIG. 4. 

 

Figura 4 - Modelo linear “market-pull” do processo de inovação 
Fonte: Santana (2005, p.27) 

 

No modelo linear a P&D são vistas como base da inovação tecnológica e a pesquisa 

como um bem público. Além disso, o modelo desconsidera as atividades externas à 

P&D e associa a inovação tecnológica tão somente a construção de artefatos e ao 

desenvolvimento de conhecimentos específicos relacionados a produtos e a 

processos, de acordo com Sirilli (1998). 

Este modelo, segundo o referido autor, se mostrou limitado ao se constatar que os 

investimentos em P&D não levavam, necessariamente, ao desenvolvimento 

tecnológico e, tampouco, ao sucesso econômico do uso da tecnologia. Diante disso, 

surgiram os modelos não-lineares ou interativos, cuja ênfase está no papel central 

do design, nos efeitos de feedback entre as várias etapas do modelo linear e nas 

diversas interações entre C,T & I em todas as fases do processo de inovação 

tecnológica. 

De um modo geral, o modelo não-linear ou interativo, parte do pressuposto de que o 

processo de inovação deriva das múltiplas formas do relacionamento entre a 

pesquisa e a atividade econômica. De acordo com Furtado e Freitas (2004), neste 

modelo, o processo de inovação é entendido como interativo e multidirecional. As 

inovações não são, necessariamente, resultado de novos conhecimentos, podendo 

derivar-se de conhecimentos já existentes, assim como a tecnologia não requer, 

necessariamente, o avanço da ciência. Neste sentido, as relações entre pesquisa e 

tecnologia se estabelecem em duplo sentido. 
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No modelo interativo, também chamado por Vioti e Macedo (2001) de “elo de 

cadeia”, as empresas são vistas como centro do processo de inovação e combina as 

interações que ocorrem no interior das empresas, assim como aquelas que ocorrem 

entre as empresas individuais e o sistema de C&T. As inovações são desenvolvidas 

a partir das demandas apresentadas pelo mercado, como pode ser visto na FIG. 5, e 

se apóiam no conhecimento científico já existente. P&D deixam de ser a base da 

inovação e o processo linear torna-se mais uma possibilidade de inovar. 

 

  
 
Figura 5 - Modelo interativo/elo de cadeia do processo de inovação 
Fonte: Furtado e Freitas (2004, p.34) 
 
 
 

Ainda em resposta às discussões a respeito do irrealismo do modelo linear de 

inovação tecnológica, Destarte, Rothwell e Zegveld (1985) apud Nuchera, Serrano e 

Morote (2002) criaram o modelo misto que vigorou ao longo dos anos 80. Este 

modelo considera que as idéias indutoras da inovação tecnológica são geradas a 

partir do contato constante entre as diversas áreas envolvidas no processo de 

inovação e apontam um efeito de volta às pesquisas básica e aplicada quando os 

conhecimentos próprios não se mostram suficientes.  

A esses conceitos, os autores somaram a compreensão da complexidade do 

processo de inovação por meio do relacionamento da ciência e da tecnologia a 

todas as suas etapas, além de considerar a inovação como uma maneira de 

PESQUISA 

Feedback Feedback Feedback Feedback 

Feedback Feedback CONHECIMENTO 
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solucionar problemas e não de como a criação de algo totalmente novo.  

Os autores, como demonstrado pela FIG. 6, destacam que a inovação possui uma 

seqüência lógica que não precisa ser, necessariamente, contínua, apresentando 

etapas independentes e interativas. Destaca ainda os canais de comunicação 

endógenos e exógenos a organização unindo as diferentes fases do processo com o 

mercado e com a comunidade científica. 

 

 
 
Figura 6 - Modelo misto do processo de inovação 
Fonte: Adaptado pelo autor de Nuchera, Serrano e Morote (2002, p.55) 

 

Nuchera, Serrano e Morote (2002) propuseram também o modelo integrado ou 

paralelo de inovação, no qual o tempo é considerado uma variável crítica que deve 

ser otimizada. Para isto, consideram que as etapas do processo de inovação 

ocorrem simultaneamente e com realimentações, eliminando a idéia de 

seqüencialidade e de dependência entre o início de uma etapa e o final de outra. No 

entanto, este modelo, representado na FIG. 7, traz o risco de que as etapas, ao 

ocorrerem simultaneamente, percam o seu foco e dêem origem a elementos 

incompatíveis entre si. 
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Figura 7 - Modelo integrado/paralelo de inovação tecnológica 
Fonte: Adaptado pelo autor de Nuchera, Serrano e Morote (2002, p.56) 

 

O último e mais completo modelo de inovação tecnológica, segundo Vioti e Macedo 

(2001) é o denominado “modelo sistêmico”, demonstrado na FIG. 8. Este modelo 

traz a idéia de que as empresas não inovam isoladamente, mas em um contexto de 

relações diretas ou indiretas com outras empresas públicas e/ou privadas, bem 

como com a economia nacional e internacional. Segue a linha do pensamento 

sistêmico e destaca-se por considerar, simultaneamente, aspectos institucionais, 

organizacionais e econômicos que caracterizam as dinâmicas inovativas de um país. 

Enquanto os modelos anteriores consideravam o processo de inovação 
como um conjunto de etapas seqüenciais ou não, o foco do modelo está 
nas relações entre os elementos do sistema como geradores do processo 
de inovação tecnológica, além de considerar outros fatores que influenciam 
o processo, como o contexto macroeconômico, as condições de mercado e 
a infra-estrutura de comunicações, além de considerar os impactos 
causados pelo processo no desempenho do país, como crescimento 
econômico, criação de empregos e competitividade. (PACAGNELLA 
JUNIOR, 2006, p.37) 
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Figura 8 - Modelo sistêmico de inovação tecnológica 
Fonte: Pacagnella Junior (2006, p.36) 

 

A análise dos modelos de inovação tecnológica propostos a partir da década de 

1940 mostra que a concepção do processo tem evoluído permanentemente e que a 

década de 1980 pode ser considerada o marco desta evolução, pois foi neste 

período que a inovação tecnológica deixou de ser vista apenas como um modelo 

linear, mas como um sistema complexo, que exerce e sobre influência de vários 

fatores externos a organização. 

Para melhor ilustrar o processo evolutivo conceitual da inovação tecnológica, no 

QUADRO 1 estão evidenciadas as características dos diferentes modelos de 
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inovação concebidos entre as décadas de 1940 e 1990. 

 

Quadro 1- Comparativo dos modelos de inovação tecnológica 
 

Autor (es) Modelo Proposta do modelo 

Roussel et al (1991), 
Grizendi (2006), SIMI 

(2008) 
Linear 

Existe uma relação direta entre as quantidades e as 
qualidades dos insumos utilizados em pesquisa e 
desenvolvimento e os resultados em termos de inovação 
tecnológica e de desempenho econômico. O 
desenvolvimento, a produção e a comercialização de 
novas tecnologias são vistos como uma seqüência de 
tempo bem definida. O modelo desconsidera as 
atividades externas à P&D e associa a inovação 
tecnológica tão somente a construção de artefatos e ao 
desenvolvimento de conhecimentos específicos 
relacionados a produtos e a processos, sem se preocupar 
para sua utilização ou adoção pelos consumidores. 

Roussel et al (1991), 
SIMI (2008) 

Linear 
Tecnology 

push 

O desenvolvimento das inovações se dá por uma 
seqüência de atividades com início na pesquisa básica. 
As etapas subseqüentes são a pesquisa aplicada, o 
desenvolvimento experimental, a produção e a 
comercialização. O mercado não exerce influência 
nenhuma neste processo e entra no final da cadeia 
apenas como consumidor da tecnologia, produto ou 
processo desenvolvido. 

Roussel et al (1991), 
Freeman (1994), 

SIMI (2008) 

Linear 
Market pull 

As necessidades de mercado passam a ser 
consideradas, propiciando o desencadeamento da 
inovação tecnológica por meio da identificação das 
necessidades dos consumidores. O processo de inovação 
é iniciado para atender às necessidades do mercado, 
passa pela pesquisa básica, pesquisa aplicada, 
desenvolvimento experimental, produção e 
comercialização e tem fim no mercado. 

Sirilli (1998) 
Modelos não 

lineares 

Parte do pressuposto de que o processo de inovação 
deriva das múltiplas formas do relacionamento entre a 
pesquisa e a atividade econômica, estabelecendo uma 
via de mão dupla. O processo de inovação é entendido 
como interativo e multidirecional. As inovações não são, 
necessariamente, resultado de novos conhecimentos, 
podendo derivar-se de conhecimentos já existentes, 
assim como a tecnologia não requer, necessariamente, o 
avanço da ciência. 

Vioti e Macedo 
(2001), Furtado e 

Freitas (2004) 

Não Linear - 
Interativo ou 
elo de cadeia 

Empresas são vistas como centro do processo de 
inovação e combina as interações que ocorrem no interior 
das empresas, assim como aquelas que ocorrem entre as 
empresas individuais e o sistema de C&T. As inovações 
são desenvolvidas a partir das demandas apresentadas 
pelo mercado e após uso da nova tecnologia o mercado 
retroalimenta todo o processo. 
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Destarte, Rothwell e 
Zegveld (1985), 

Nuchera, Serrano e 
Morote (2002) 

Não Linear - 
Misto 

Considera que as idéias indutoras da inovação 
tecnológica são geradas a partir do contato constante 
entre as diversas áreas envolvidas no processo de 
inovação e apontam um efeito de volta às pesquisas 
básica e aplicada quando os conhecimentos próprios não 
se mostram suficientes. A inovação possui uma 
seqüência lógica que não precisa ser, necessariamente, 
contínua, apresentando etapas independentes e 
interativas e os canais endógenos e exógenos de 
comunicação unem as diferentes fases do processo com 
o mercado e com a comunidade científica. 

Nuchera, Serrano e 
Morote (2002), 

Pacagnella Junior 
(2006) 

Não Linear - 
Integrado ou 

Paralelo 

Considera o tempo uma variável crítica que deve ser 
otimizada e, neste sentido, defende que as etapas do 
processo de inovação ocorrem simultaneamente e com 
realimentações, eliminando a idéia de seqüencialidade e 
de dependência entre o início de uma etapa e o final de 
outra. Traz o risco de que as etapas, ao ocorrerem 
simultaneamente, percam o seu foco e dêem origem a 
elementos incompatíveis entre si. 

Vioti e Macedo 
(2001), Pacagnella 

Junior (2006) 

 

Não Linear - 
Sistêmico 

Traz a idéia de que as empresas inovam por meio de 
relações diretas ou indiretas com outras empresas 
públicas e/ou privadas, bem como com a economia 
nacional e internacional. Considera, simultaneamente, 
aspectos institucionais, organizacionais e econômicos 
que caracterizam as dinâmicas inovativas de um país. O 
processo de inovação é definido como um conjunto de 
etapas seqüenciais ou não com foco nas relações entre 
os elementos do sistema como geradores do processo de 
inovação tecnológica.  

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Apesar dos diversos modelos propostos para o processo de inovação tecnológica, 

cabe ressaltar que o sucesso e a melhora nos processos de auto-organização dos 

sistemas de inovação consistem na busca de múltiplos corpos de conhecimento – 

sejam de origem científica, tecnológica ou de mercado – e a compreensão de que a 

contribuição destes vários blocos de conhecimento não vem apenas dos recursos 

internos, mas também dos conhecimentos e tecnologias geradas externamente 

(NUCHERA, SERRANO, MOROTE, 2002). 

Em outras palavras, as empresas que buscam melhorar seus processos internos de 

inovação devem desenvolver pesquisas internas e, sempre que possível e 

necessário, recorrer a outras empresas, quer sejam públicas e/ou privadas, de modo 

que suas competências sejam complementadas. Devem ter também a ciência de 
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que dificilmente uma única empresa possui todas as competências e/ou são 

capazes de desenvolver todas as pesquisas necessárias ao desenvolvimento de 

inovações. 

Ao analisar os modelos descritos, verifica-se uma evolução no entendimento de 

como ocorrem os processos de inovação tecnológica. Constata-se que o modo 

como as empresas compreendem estes processos podem interferir diretamente em 

suas estratégias. Quando uma empresa tende a utilizar o modelo linear ou de 

cadeia, está buscando a valorização da capacitação tecnológica interna e quando 

faz uso do modelo sistêmico, valoriza e mostra uma pré-disposição ao 

estabelecimento de parcerias. 

A análise dos modelos nos leva a crer ainda que o processo de inovação sofre 

influência de vários fatores que precisam ser analisados constantemente e que a 

cooperação entre empresas de pesquisa e empresas voltadas para a produção 

mostra-se essencial não somente para o desenvolvimento de inovações, mas para 

garantir a competitividade e reduzir os custos de geração de novos produtos, 

processos e serviços.  

2.1.3 Fatores de influência no processo de inovação tecnológica 

Os caminhos da inovação tecnológica, na perspectiva de Cassiolato e Elias (2003), 

partem da diversidade técnica, do modo de produção das empresas. É resultado de 

desenvolvimentos tecnológicos próprios combinados com informações provenientes 

de outras empresas e com informações de domínio público, construindo assim 

tecnologias de emprego específico na empresa, de difícil aplicação em outros 

ambientes. 

No entanto, para que ela ocorra é importante e essencial a existência de um 

ambiente favorável, que, de acordo com Cassiolato e Lastres (2000), tem estreita 

relação com os processos de busca e aprendizado. Eles mencionam que as 
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condições favoráveis ao ambiente voltado para inovação são: 

 Alto grau de aproximação entre a pesquisa científica e o setor empresarial 

para o desenvolvimento tecnológico e a comercialização. 

 Mercados competitivos em ambientes de rápidas mudanças de natureza 

científica e tecnológica 

 Construção da capacidade inovadora de empresas e redução de riscos, 

custos e complexidade calcados na colaboração em redes (networking e 

clusters). 

Cruz (2000) reforça as colocações de Cassiolato e Lastres (2000), ao mencionar que 

apesar de a inovação ser um processo complexo que deriva da interação entre 

vários agentes presentes na sociedade, tanto os relacionados à pesquisa quanto os 

relacionados ao sistema produtivo e econômico do país, existem alguns fatores, 

considerados preponderantes como as atividades de pesquisa e desenvolvimento; a 

cooperação de P&D; apoio governamental e as fontes de informação para atividades 

inovativas, os quais serão abordados a seguir. 

Grandes foram os avanços nos estudos sobre o processo de inovação tecnológica e 

os atores internos e externos que dele fazem parte. Dentro das empresas, em 

especial, as atividades de inovação tecnológica estão diretamente ligadas às 

atividades de P&D, que podem, de acordo com Pacagnella Junior (2006), estar 

concentradas em um único departamento ou diluídas dentro da organização. 

Como mencionado, a inovação tecnológica consiste na introdução de novos 

produtos, processos ou serviços no mercado, bem como na melhoria dos produtos, 

processos e serviços já existentes, por meio do uso do conhecimento já existente ou 

por gerados por novas pesquisas básicas e aplicadas. De acordo com Andreassi e 

Sbragia (2004), a introdução e/ou alteração de produtos, processos e serviços, 

dentro das empresas é realizada pelas atividades inovativas que podem ser a 

aquisição de tecnologia, a engenharia industrial ou o desenvolvimento de um 

trabalho criativo que visa ampliar o estoque de conhecimento. 
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Neste contexto, as atividades de P&D são aquelas ligadas ao processo de 

enriquecimento do conhecimento técnico ou científico e sua aplicação na criação ou 

melhoria de produtos e processos, conforme Hagedoorn (2001). Ampliando a 

discussão, Andreassi e Sbragia (2004) afirmam que o espaço empresarial que 

atualmente é ocupado pelas atividades de inovação é melhor expresso pelo conceito 

de P&D&E (pesquisa, desenvolvimento e engenharia não rotineira), pois nele foi 

adicionado os serviços de negócios tecnológicos como estudos de prospecção, 

ensaios, testes e análises técnicas, documentação técnica, capacitação de recursos 

humanos, produção experimental, aquisição de tecnologia embutida ou explícita, 

entre outros. 

Para melhor compreensão da função da P&D nas empresas e no processo de 

inovação, Brown e Svenson (1988) propuseram um modelo conceitual que considera 

o sistema como sendo composto por cinco partes: inputs, processamento, outputs, 

recebimento e outcomes, conforme demonstrado na FIG. 9. 

 

 
 

 
Figura 9 - Modelo conceitual da função P&D vista como um sistema 
Fonte: Brown e Svenson (1988, p.152) 

 

Os inputs são as entradas do sistema compostas, principalmente, de idéias, 

informações, equipamentos, pessoas e fundos necessários para as atividades de 

P&D. O processamento consiste no próprio laboratório de P&D que transforma os 

inputs em outputs por meio de pesquisas. Outputs são produtos que resultam do 

processamento e podem ser patentes, projetos finalizados, novos produtos, novos 

processos ou conhecimentos científicos. Recebimentos são as áreas da empresa 
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que recebem os vários outputs provenientes do sistema, como o departamento de 

marketing, engenharia ou vendas e, os outcomes são resultados empresariais 

conseguidos pelo sistema como lucro e participação no mercado derivados de novos 

produtos ou da redução dos custos derivados dos novos processos (BROWN E 

SVENSON, 1988). 

Na visão de Karlson et all (2004), as atividades de P&D tem se tornado cada vez 

mais importantes dentro das organizações, pois permitem o desenvolvimento de 

inovações que reduzem custos e elevam a competitividade. Em função disso, muitas 

organizações têm buscando complementar seus recursos e suas competências por 

meio do estabelecimento de contratos de cooperação de pesquisa e 

desenvolvimento com fornecedores, consumidores e até mesmo concorrentes.  

Embora o autor citado tenha mencionado apenas a busca da elevação da eficiência 

como objetivo das empresas ao estabelecer os contratos de cooperação, cabe 

ressaltar que elas também conseguem reduzir os custos de inovação e o tempo de 

geração de novas tecnologias, bem como fortalecer suas competências internas. 

A cooperação em P&D, segundo fator considerado preponderante no processo de 

inovação tecnológica, de acordo com Hagedoorn (2002), é um tipo de 

relacionamento entre duas ou mais organizações que passam a desenvolver estas 

atividades de maneira compartilhada. 

Segundo Teece apud Hagedoorn (2002), nos últimos anos tem se observado uma 

tendência ao aumento dos contratos de cooperação na forma de parcerias que, 

segundo Beckeer e Dietz (2004), apresentam vantagens como a sinergia entre as 

empresas, o que possibilita a geração de conhecimentos que não poderiam ser 

desenvolvidos internamente, a transferência deste conhecimento, compartilhamento 

de recursos de aprendizagem. 

Belderbos et all (2004) afirmam que a cooperação em P&D ocorre de quatro formas 

distintas: cooperação vertical com organizações consumidoras, cooperação 

horizontal, cooperação institucional e cooperação vertical com organizações 

fornecedoras, como mostra a FIG. 10. 
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Figura 10 - Formas de cooperação em P&D 
Fonte: Belderbos et all (2004, p.1480) 
 
 
 

Tether (2002), após realizar estudos sobre cada uma das formas de cooperação 

citadas acima, assim como as suas relações dentro e fora da cadeia produtiva, 

resumiu as principais vantagens de cada uma delas: 

a) Cooperação com organizações consumidoras: permite a introdução de 

conhecimento complementar por meio da experiência técnica do usuário e 

auxilia no entendimento do comportamento do consumidor, o que pode ser 

possibilita a realização de refinamentos da inovação e eleva as chances de 

aceitação e adoção da mesma pelas organizações consumidoras. 

b) Cooperação com organizações fornecedoras: permite tomar decisões 

relacionadas a compra ou produção de determinados tipos de insumo; auxilia 

no desenvolvimento de insumos de maior qualidade e menor custo, além de 

diminuir as incertezas entre o fornecimento e as demandas, ou seja, as 

empresas produzem quantidades de insumos suficientes para atendimento 

das demandas, sem risco de acúmulo de estoques ou impossibilidade de 

fornecimento por parte das empresas contratadas.  

c) Cooperação com organizações concorrentes: permite e auxilia o 
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desenvolvimentos de inovação tecnológica independentes de cada 

organização. Permite também entender as forças e fraquezas de cada 

organização, assim como a descoberta de pontos fracos de uma empresa 

que pode ser complementado pelos pontos fortes da empresa parceira. 

d) Cooperação institucional: permite o acesso a recursos humanos muito 

qualificados, a instalações universitárias e de P&D e a fundos 

governamentais. Em muitos casos, as instituições de pesquisa e ensino 

cooperam com o desenvolvimento de pesquisas de longo prazo, o que reduz 

significativamente o custo do desenvolvimento de inovações. 

Para Miotti e Sachwald (2003), a decisão sobre o tipo de cooperação mais adequado 

depende de uma análise dos objetivos e das competências internas da empresa. Em 

síntese, a cooperação deve ocorrer com vistas ao suprimento das necessidades e 

complemento das competências das empresas envolvidas. Cabe ressaltar que, 

apesar dos cuidados a serem tomados pelas empresas antes do estabelecimento de 

contratos, a cooperação, nas várias formas em que ocorre, pode trazer inúmeros 

benefícios às partes envolvidas, dentre os quais podem ser citados a elevação da 

competitividade, a redução dos intervalos de lançamento de inovações, redução de 

custos de desenvolvimento, entre outros. 

O terceiro fator preponderante no processo de inovação tecnológica, de acordo com 

Cruz (2000), é o apoio governamental. Segundo o autor, as empresas são as 

principais forças inovadoras de um país e, assim sendo, cabe ao governo prover os 

incentivos mais adequados ao desenvolvimento e a difusão de inovações por parte 

do setor privado, promovendo um ambiente político, institucional e econômico que 

estimule o investimento em ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. 

Fonseca (2001) afirma que estas ações governamentais de apoio a inovação podem 

ser diretas ou indiretas. As ações diretas envolvem os incentivos a inovação por 

meio de subsídios financeiros, fiscais ou creditícios e atitudes que evidenciem a 

demanda por inovações. Já as indiretas envolvem a criação de ambientes 

econômico e político estáveis e favoráveis a inovação; a garantia de direitos de 

propriedade sobre as inovações; incentivo a competição; favorecimento da política 



48 

 

comercial e a capacitação de recursos humanos, como mostra a FIG.11. 

 

 
 
Figura 11 – Apoio Governamental para a inovação tecnológica 
Fonte: Adaptado de Fonseca (2001) 
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consumidores, novas oportunidades de mercado, informações que auxiliem no 

processo de tomada de decisão relativo ao desenvolvimento ou compra de matérias 

primas, entre outros. 

As fontes educacionais e/ou de pesquisa incluem as instituições de ensino superior 

e institutos de pesquisa governamentais e privados. Segundo Landry e Amara 

(2004) afirmam que esta informação é usada principalmente quando as empresas 

necessitam de pesquisa de base, o que normalmente é desenvolvido por instituições 

de pesquisa e ensino. 

 Já as informações geralmente disponíveis tratam da divulgação de patente, 

conferências, reuniões, jornais profissionais, feiras, mostras, entre outros e são 

acessadas pelas empresas quando as mesmas necessitam de dados sobre 

tecnologia aplicada. 

Concluindo, a inovação tecnológica é um processo multifacetado que faz uso dos 

mais diversos inputs e que sofre influência de vários fatores. Sendo assim, para 

inovar as empresas devem estar atentas ao ambiente interno e externo e buscar 

mecanismos que ampliem suas competências e permitam acesso ao maior número 

possível de informações que possam auxiliar nos processos de tomada de decisão 

relacionados a criação ou a produção de inovações tecnológicas radicais ou 

incrementais. 

2.1.4 Inovação tecnológica na agricultura 

As tecnologias desenvolvidas no âmbito agrícola são o reflexo das necessidades do 

mercado, que cada vez mais, demanda soluções eficientes e complexas. Sendo 

assim, o processo de inovação tecnológica na agricultura volta-se preferencialmente 

para a produção de resultados concretos que visam a transformação tecnológica do 

setor agrícola e o crescimento econômico, conforme Gastal (1986). 

A inovação tecnológica na agricultura, assim como na grande maioria das demais 
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cadeias produtivas, é essencialmente incremental, mas seu início remete aos 

primórdios da atividade agrícola, há cerca de 10 mil anos (MELO, 2008).  

Por muito tempo o desenvolvimento e a inovação na agricultura foi associado a 

depredação da paisagem. No entanto, Mazoyer e Roudart (2001) mencionam que 

uma série de mudanças técnicas, econômicas e socioculturais, caracterizada pela 

revolução agrícola neolítica, contribuiu para mudar a relação agricultura/depredação 

da paisagem e a partir da institucionalização da ciência, ocorrida nos últimos 

séculos, o avanço do conhecimento científico e tecnológico consolidou-se sob 

concepções, abordagens e métodos de pesquisa e extensão de três escolas: 

difusionista, sistêmica e participativa (SOUZA, 1995). 

A escola difusionista, que teve início nos Estados Unidos na segunda metade do 

século XX, assume o processo de inovação na agricultura dentro de um modelo 

extremamente rígido, no qual a tecnologia é desenvolvida nas estações 

experimentais, passadas aos extensionistas e, posteriormente aos agricultores, num 

movimento unidirecional, conforme Correa Júnior (2007). 

Neste modelo, segundo Souza (1995), o conhecimento nativo dos agricultores não é 

considerado e as necessidades e prioridades da pesquisa são definidas dentro das 

estações experimentais, pelos pesquisadores. Esses, por sua vez, nem sempre 

conhecem em profundidade os problemas enfrentados pelos agricultores e, em 

função disso, muitas vezes geram soluções que não atendem efetivamente as 

demandas apresentadas pelo mercado. 

A escola sistêmica surge em resposta às crescentes críticas relacionadas aos 

projetos agrícolas reducionistas e disciplinares direcionados aos pequenos 

produtores familiares. A premissa desta escola, de acordo com Souza (1995), é 

garantir a adoção de inovações através de modelos matemáticos e sistemas 

complexos que objetivam o aumento da produtividade como condicionante da 

melhoria de vida da comunidade rural. 

A pesquisa agrícola sistêmica contemporânea, de acordo com Robinson (2003), é a 

fusão de recentes formas de pesquisa e aprendizado, incluindo teorias de sistemas 
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agrícolas; gerenciamento econômico da propriedade; pesquisa on farm em países 

pobres; pesquisa agronômica para identificação de restrições para a produção; 

conceitos de aprendizado adulto; e conceitos de participação. Este modelo 

representa um significativo avanço no desenvolvimento de inovações agrícolas, no 

entanto, Armando (1998) aponta críticas ao modelo que, segundo ele, atribui maior 

peso às ciências naturais do que às sociais, apresenta grande demanda de tempo e 

recurso para execução dos projetos, possuem diagnósticos baseados na extração 

de dados por parte de especialistas, sem a participação dos agricultores nas 

análises. 

Diante disso surge a pesquisa agrícola participativa com abordagem complementar 

à pesquisa agrícola sistêmica, no sentido de que estreita e melhora a qualidade do 

relacionamento entre o agricultor e pesquisador; democratiza o processo de 

desenvolvimento tecnológico; e considera o custo-benefício no planejamento, 

implantação e disseminação da tecnologia, segundo Melo (2008). 

Apesar do crescente número de defensores da escola de pesquisa participativa, 

Castro et al (2005) destacam críticas ao modelo como a ausência de garantias de 

participação efetiva dos agricultores nos processos de pesquisa; a substituição da 

inovação e adaptação de tecnologias pela rotina; falta de clareza quanto aos 

métodos participativos e as razões para seu uso; exagerada ênfase nos métodos, 

entre outras.  

As três escolas de pesquisa e extensão apresentadas diferem entre si pelas 

abordagens e métodos que utilizam. Segundo Melo (2008), embora a escola 

difusionista tenha sido a maior responsável pelo desenvolvimento tecnológico no 

setor nos últimos anos, tem seu êxito nos sistemas de produção padronizados e 

simplificados, o que não se adéqua a agricultura familiar. Já para os sistemas 

complexos, as escolas sistêmica e participativa têm demonstrado maior capacidade 

em desenvolver soluções tecnológicas que atendam os interesses dos agricultores, 

mas ainda assim não se constituem em modelos perfeitos para o desenvolvimento 

de pesquisas e inovações tecnológicas. 

Atualmente a inovação tecnológica na agricultura transcende os modelos 
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apresentados, uma vez que leva em consideração um grande número de fatores e 

atores da cadeia produtiva e se consolida à medida que os métodos de pesquisa 

levam em consideração as necessidades dos consumidores finais e associam a elas 

questões como preservação ambiental, uso racional dos recursos, relação custo 

benefício das tecnologias, aplicabilidade e potencial de adoção.  Em função das 

novas configurações da economia mundial e nacional, o MAPA (2009, P.68) realizou 

uma revisão no conceito da agroinovação e a definiu como sendo 

uma novidade ou aperfeiçoamento agrícola de produção e distribuição de 
suprimentos, de operações de produção, de armazenamento, 
processamento e distribuição de produtos e itens produzidos a partir deles, 
introduzidos no mercado, onde os consumidores buscam a satisfação das 
suas necessidades e desejo. É algo novo explorado no agronegócio. 

De acordo com Silva (1990), o progresso tecnológico na agricultura brasileira 

apresenta algumas particularidades que estão associadas a fatores determinantes 

da produtividade do trabalho na agricultura como fatores naturais (tipo de solo, 

topografia, clima, etc) e fatores fabricados (máquinas, equipamentos e meios de 

produção em geral) e esse progresso constitui fator de diferenciação entre a 

agricultura dita tradicional e a considerada moderna. 

Silva (1990) destaca duas formas de inovação tecnológica na agricultura, a saber: as 

inovações biológicas e as inovações agronômicas. Nas inovações biológicas o 

homem interfere nas forças da natureza por meio do melhoramento de variedades 

de determinadas plantas ou por meio do melhoramento genético de animais. E nas 

inovações agronômicas o homem cria e experimenta novos procedimentos, métodos 

e práticas culturais como novas formas de plantio, rotação de culturas, sistema de 

manejo de solos, entre outros, o que não implica, necessariamente, em novos 

insumos ou produtos. 

Já Alves (1989), afirma que é possível destacar três grupos gerais de tecnologia na 

agricultura. No primeiro estão os fertilizantes, a irrigação, sementes e animais de 

elevada resposta a insumos modernos, técnicas de conservação de solos etc. No 

segundo grupo estão as máquinas e equipamentos, técnicas de administração, 

tecnologias biológicas que facilitam a mecanização e os herbicidas. Já no terceiro e 

último grupo estão as tecnologias que evitam desperdícios que ocorrem entre a 
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fazenda e o consumidor em conseqüência do transporte, armazenamento e 

passagem do tempo. 

Estudos mais recentes sobre a agroinovação apontam um crescimento significativo 

nas possibilidades de inovar no agronegócio, uma vez que considera toda a cadeia 

produtiva. Segundo o MAPA (2009) estas inovações envolvem o atendimento de 

fornecedores de insumo, produção agropecuária, o processamento e transformação 

de produtos, a distribuição e consumo, até chegar ao cliente final. Para cada um 

destes elementos da cadeia produtiva existe uma série de inovações que podem ser 

desenvolvidas, conforme discriminado na FIG. 12. 

 

 
Figura 12 – Agroinovação na cadeia produtiva 
Fonte: MAPA (2009, p.68) 
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Rosa Neto (1995) afirma que as instituições de pesquisa governamentais devem 

desenvolver projetos que estejam em consonância com a realidade dos segmentos 

para os quais sua pesquisa é direcionada. Além disso, afirma que o processo de 

inovação tecnológica a ser desenvolvido requer a utilização de técnicas e 

instrumentos que possibilitem o atendimento de seus diversos públicos e devem 

resultar em tecnologias, produtos e processos cuja utilização resulte, efetivamente, 

em ganhos para a agricultura e para o agronegócio. 

2.2 Transferência de Tecnologia 

Apesar da transferência de tecnologia (TT), segundo Cysne (2005), ter tido seu 

primeiro destaque na Revolução Industrial, ao provocar um fluxo significante de 

novas tecnologias da Inglaterra para a indústria européia, americana e russa e 

reestruturar as formas de trabalho, Drucker (1993) menciona a sua ocorrência 

quando a produção era predominantemente artesanal. Segundo o autor, naquela 

época, o artesão transferia todo conhecimento contido na sua atividade apenas para 

seus aprendizes, de modo que os mesmos tivessem condição de dar continuidade 

ao ofício.  Apesar dessas ações não serem percebidas sob viés tecnológico, 

caracterizaram, na percepção de Drucker (1993), as primeiras ocorrências da 

transferência de conhecimento. 

Todavia, é a Revolução Industrial que fornece para a humanidade uma nova 

dinâmica tecnológica e, conseqüentemente, uma nova visão do processo de 

transferência. “As invenções da Revolução Industrial foram imediatamente aplicadas 

em toda parte, em todas as profissões e indústrias. Elas foram vistas imediatamente 

como tecnologias” (DRUCKER, 1993, p.5).  

Interessante mencionar que a expansão dessa Revolução teve continuidade no 

século XIX, atingiu grande desenvolvimento no século passado e vem aumentando 

cada vez mais no início deste século. 
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No que toca o processo de transferência de tecnologias, o Brasil, até a década de 

70, não tinha legislação específica e este processo era tratado em documentos 

legais mais abrangentes. Já em 1971, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual 

(INPI), recém criado, passou a atuar na análise e averbação de todos os contratos 

de transferência de tecnologias, principalmente naqueles relativos a marcas, 

patentes e assistência técnica. O objetivo, de acordo com Melhado (2005), era 

amparar o incentivo à capacidade produtiva nacional.  

Na seqüência, a partir da década de 1990 foram adotadas medidas favoráveis ao 

aumento da competitividade e baseadas na abertura do mercado interno. Os 

contratos de transferência foram flexibilizados, principalmente após a aprovação de 

nova lei de propriedade intelectual em 1996. Desde então, a concepção da 

transferência de tecnologias tem sofrido modificações, assim como as formas de sua 

ocorrência em âmbito nacional e internacional (CASSIOLATO e LASTRES, 2000). 

Complexo, essencial para o desenvolvimento da inovação e de grande interesse 

para os países desenvolvidos e em desenvolvimento, o processo de transferência de 

tecnologia “constitui-se em um investimento de pesquisa que assegura que o 

reembolso da aplicação oportuna da imissão da pesquisa seja derivado do uso dos 

produtos dela advindos” (CYSNE, 1995, p.64). 

Segundo o referido autor, a transferência de tecnologia trata-se de um processo de 

comunicação no qual o provedor e o receptor trocam conhecimentos e no qual a 

aquisição, o entendimento, a absorção e a aplicação de tecnologias pelo receptor 

ocorrem com sucesso. É um processo social e uma interação ativa entre duas ou 

mais entidades sociais onde se processa a soma de conhecimentos tecnológicos 

que são aumentados pela transferência de um ou mais componentes tecnológicos 

(AUTIO, 1998). 

Garnica (2007) discorda parcialmente de Autio (1998) ao mencionar que é 

recorrente o uso integrado dos termos transferência de tecnologia e transferência de 

conhecimento, mas que, ambos servem a propósitos distintos, de modo que a TT 

configura-se como um constructo mais estreito, mais tangível, mais específica em 

seu foco e menos sujeita à interpretação. 
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Carr (1997) e Rebentish (1993) compartilham da mesma visão sobre transferência 

de tecnologia e a define como um processo por meio do qual novos conhecimentos 

ou novas tecnologias geradas em laboratórios de pesquisa ou universidades são 

ainda mais desenvolvidas e comercialmente exploradas pelas empresas privadas, 

como também aplicadas e apropriadas pelos Governos Federal, Estadual ou 

Municipal. É o somatório de forças que conduzem à adoção de novas técnicas de 

desenvolvimento de produtos e serviços.  

Trata-se de um processo no qual o conhecimento, o custo, risco e 
benefícios são compartilhados entre várias entidades econômicas que 
incluem, pesquisadores, inventores, os proprietários legais das invenções, 
patrocinadores das pesquisas, as indústrias, distribuidores comerciais, 
responsáveis pela conversão da invenção em produtos tangíveis e, os 
usuários das invenções, incluindo o governo, as empresas privadas bem 
como os consumidores finais (SONG, 1998, p.39) 

No Brasil, o termo “transferência de tecnologia” está, muitas vezes, atrelado ou 

associado à importação de máquinas e pacotes tecnológicos de países 

desenvolvidos. Segundo Garnica (2007), isso se deve ao processo de 

industrialização ocorrido há seis décadas, no qual o país importou essencialmente 

bens de capital. No entanto, é notório um crescimento da transferência de 

tecnologias no âmbito interorganizacional, ou seja, entre empresas ou entre 

instituições de pesquisa e empresas, assim como a ampliação do seu significado. 

Antes de abordar o processo de transferência é imprescindível compreender a 

própria tecnologia, uma vez que muitos interpretam restringindo-a a máquinas e 

equipamentos, conforme mencionado por Garnica (2007). 

Para Almeida (1981), a tecnologia pode ser conceituada como um processo que 

envolve os setores da ciência, de engenharia, de tecnologia, de produção, de 

comercialização e de divulgação. É um sistema baseado em aplicação do 

conhecimento que se manifesta em objetos físicos ou em formas de organização 

com a finalidade de alcançar metas específicas. É um conjunto ordenado de todos 

os conhecimentos sistematizados na produção, distribuição e uso de bens e serviços 

(SÁBATO, 1978).  
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Trata-se do resultado tangível da ciência e engenharia. É o sistema pelo qual a 

sociedade aplica a ciência e a engenharia para prover seus membros com bens e 

serviços necessários e/ou desejados, conforme Lundquist (2003). Resume-se no 

conhecimento teórico e prático, relativo a certos tipos de ocorrências e atividades 

associadas à produção e transformação de materiais (ROSENBERG, 1982).  

De acordo com Cysne (2005), uma tecnologia pode se apresentar de distintas 

formas, podendo ser um produto, um conhecimento, um modelo conceitual pronto 

para ser produzido ou um processo tecnológico incorporado em um produto. 

Como pode ser visto, a tecnologia é um termo muito abrangente e não deve, em 

hipótese alguma, ser restringida a recursos tecnológicos, uma vez que envolve 

intangíveis como o conhecimento e os processos. Volti (1995) afirma que, embora a 

tecnologia seja um conceito relativamente novo, a dependência que a sociedade tem 

dela é tão antiga quanto sua própria existência. O autor ressalta ainda que o 

desenvolvimento de tecnologia requer esforço de grupo, assim como suporte de 

diferentes componentes, como infra-estrutura, equipamentos, pessoas com 

habilidades específicas, entre outros.  

Retomando o processo de transferência, Odza (s.d) o define como  

transações ou processos, como as licenças de patentes ou empresas de 
base tecnológica, através das quais inovações são mudadas de um local 
(como uma universidade) e desenvolvem estágio ou são aplicadas em outro 
local (como uma empresa) com um propósito comercial. 

Para Rood (2001) a transferência constitui um processo pelo qual o conhecimento, 

as facilidades ou as capacidades desenvolvidas com financiamento federal de P&D 

são utilizados para preencher as necessidades dos setores públicos e privados.  É 

um instrumento que assegura o retorno econômico para o capital investido em 

pesquisa (GOVERNMENT WHITE PAPER, 1993).  

Embora Rood (2001) tenha citado apenas o capital federal de P&D como fonte de 

financiamento do processo de transferência de tecnologia, cabe ressaltar que parte 

significativa do recurso que sustenta os projetos de pesquisa nacionais é originada 
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das empresas privadas.  Afinal, de acordo com SIMI (2008), é mais vantajoso para 

as empresas privadas estabelecerem contratos de cooperação com outras 

instituições públicas e/ou privadas de pesquisa e apoiarem financeiramente os 

projetos em desenvolvimento do que criar seu próprio setor de P&D. 

Transferência de tecnologias inclui a disseminação de informações através das 

publicações de pesquisa; da consultoria; do treinamento; das feiras científicas, 

tecnológicas e comerciais; dos seminários; cursos e workshops e sua execução de 

forma adequada requer habilidades como o domínio das técnicas de gerenciamento 

e comunicação (CYSNE, 2005). É o processo gerenciado de comunicar uma ideia 

com vistas a sua adoção pela parte comunicada (SOEDER et al., 1990). 

Para Lundquist (2003), a transferência de tecnologias é o movimento de uma série 

específica de capacidades de uma entidade (pessoa, time, empresa) para outra e é 

geralmente usada como deslocamento e socialização de conhecimento tecnológico 

(CRIBB, 2004).  É um processo que não se reduz a atividades de venda e compra 

de materiais, plantas, máquinas e ferramentas, mas que envolve a mobilização de 

indivíduos e organizações, além de entidades governamentais, usuários finais, 

instituições internacionais e organizações não governamentais de desenvolvimento 

(NELSON, 1993; CRIBB, 1999). 

Trata-se de um processo composto por várias etapas, que inclui a revelação da 

invenção, o patenteamento, o licenciamento, o uso comercial da tecnologia pelo 

licenciado e a percepção dos royalties pela empresa que está transferindo a 

tecnologia (RITTER e SOLLEIRO, 2004) 

A OCDE (1996), por sua vez, define este processo como um conjunto de 

mecanismos e procedimentos específicos que envolvem a manifestação do poder 

político e econômico como aquisição e utilização de know-how por meio de 

investimentos diretos; contratos de licenciamento e cooperação; compartilhamento 

de informações estratégicas de empresas; venda de produtos com tecnologias 

embarcadas; espionagem industrial; engenharia reversa; movimentação de capital 

humano e a difusão por meio de publicações especializadas e interação pessoal. 
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Embora a OCDE considere a difusão como parte integrante do processo de 

transferência de tecnologia, há controvérsias. Barbieri e Álvares (2005) mencionam 

que muitos autores tratam difusão e transferência como sendo a mesma coisa, mas 

constituem conceitos e práticas distintas. Afirmam ainda que grande parte dos 

insucessos no processo de transferência de tecnologia é atribuída justamente ao 

desconhecimento, por parte das empresas, das diferenças existentes entre estas 

práticas, o que torna necessário diferenciá-las conceitualmente. 

2.2.1 Difusão versus Transferência de Tecnologias 

Segundo Garnica (2007, p.38), “de forma genérica, a mudança de posse ou difusão 

de um conjunto de técnicas de uma organização para outra poderia ser tomada 

como a mais simples definição de transferência de tecnologia”. 

Marinho (2008) considera a difusão um dos principais pontos do processo de 

transferência de tecnologia, uma vez que é uma prática que estimula a adoção e o 

desenvolvimento completo de uma determinada tecnologia por meio da 

comunicação da mesma junto ao público alvo. Por meio da difusão é possível 

apresentar as novas tecnologias desenvolvidas aos consumidores ou usuários 

potenciais e, submetê-las a testes antes de lançá-las efetivamente como inovações 

tecnológicas (ALVES, 2001). 

A difusão tecnológica, de acordo com Barbieri e Álvares (2005), é definida como a 

disseminação de uma inovação tecnológica, tornando-a acessível para outras 

empresas. Esta difusão é possibilitada pela transferência de tecnologia, que consiste 

na passagem e uma determinada tecnologia de uma empresa para outra. 

Para Almeida citado por Marcovitch (1999) a difusão é disseminação da ciência, da 

tecnologia e de bens por meio da extensão, pela divulgação da informação. 

Por fim Rogers, citado por Berçott (2002, p.3), menciona a difusão como “processo 

pelo qual uma inovação é comunicada através de certos canais durante o tempo 
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para que os membros de um sistema social” e complementa dizendo que os 

elementos chave do sucesso deste processo são a inovação, comunicação, tempo e 

sistema social. 

A inovação, dentro da perspectiva de Rogers (1995), é o primeiro elemento do 

processo de difusão e pode ser compreendida como uma ideia, prática ou algo 

percebido como novo por um grupo específico. A comunicação é entendida como o 

tratamento que a ideia ou prática recebe antes de ser transmitida. O tempo refere-se 

a marcação do início e do fim do processo de experimentação da nova tecnologia, 

tempo este que finalizará com a aprovação ou refutação da tecnologia. Por fim, o 

sistema social, que corresponde à comunidade em que a ideia ou inovação está 

sendo difundida. 

A difusão de tecnologias pode ocorrer por meio de vários métodos, dependendo do 

tipo da tecnologia e do público-alvo. No entanto, por se tratar de um estudo realizado 

em uma empresa de pesquisa voltada para o desenvolvimento do agronegócio, 

serão discutidos os métodos utilizados para difundir tecnologias neste mercado e, 

principalmente no meio rural. 

De acordo com Frohlich (1992), os programas de difusão de tecnologia no meio rural 

são compreendidos como canais formais ou informais de comunicação. A difusão, 

na concepção do referido autor, é um processo eminentemente social no qual vários 

indivíduos comunicam informações e inovações a um sistema social configurado. 

Souza (1987) afirma que entre as décadas de 50 e 70, no agronegócio, a difusão era 

tida como uma atribuição exclusiva dos órgãos de extensão rural, pensamento que 

se modificou ao longo das décadas de 80 e 90. Neste período, segundo a EPAMIG 

(1984), a difusão foi assimilada pelas instituições de pesquisa que passaram a 

desenvolver programas próprios de difusão de suas tecnologias, inclusive por 

intermédio dos pesquisadores.  

As instituições de pesquisa, segundo Romaniello et al (s.d), fazem uso de várias 

ferramentas e métodos no processo de difusão de tecnologias, tanto no meio rural 

quanto no meio científico. Dentre os métodos utilizados no meio rural podem ser 
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destacadas capacitações oferecidas aos extensionistas e produtores por meio de 

dias de campo, cursos, acompanhamento em unidades demonstrativas e preparo de 

materiais informativos. Já dentre métodos utilizados na comunidade científica podem 

ser destacados relatórios técnicos, boletins, artigos científicos, notas técnicas, 

revistas e demais meios de comunicação, assim como apresentações em 

seminários e congressos.  

É importante mencionar que o mecanismo utilizado no processo de difusão está 

diretamente relacionado com o tipo de tecnologia a ser difundida e o perfil do público 

alvo. Sendo assim, além de todos os mecanismos citados por Romaniello et al (s.d), 

o processo de difusão pode ocorrer por meio de exposições e demonstrações, 

principalmente para produtos com alto valor agregado, como tratores, colheitadeiras 

etc. 

No entanto, Marinho (2008) reforça que quando o assunto é transferência, inovação 

e difusão no agronegócio, é imprescindível a articulação da pesquisa com 

extensionistas rurais, uma vez que estes selecionam agricultores dispostos a testar 

novas tecnologias para que as mesmas possam ser validadas antes de irem 

oficialmente para o mercado. 

Na perspectiva dos extensionistas rurais, a difusão é compreendida como um  

processo de comunicação de informações, inovações e tecnologias para um 
sistema social em que o seu conhecimento constitui valioso subsídio para o 
estabelecimento de estratégias de ação como elemento vendedor de novas 
ideias para o setor primário. (DIAS (1985) citado por ROMANIELLO et al 
(s.d, p.5). 

Neste contexto, a atribuição da extensão rural, é levar tudo aquilo que foi 

desenvolvido pelos institutos de pesquisa aos produtores rurais. Para isto são 

utilizados meios de comunicação que incluem, de acordo com Oliveira e Oliveira 

(2001), impressos como periódicos, jornais, folhetos, boletins, programas de 

televisão, rádio, apresentações em slides, transparências, cartazes, diagramas, 

gráficos de parede, mapas, enfim, métodos que podem ou não envolver recursos 
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tecnológicos como a internet e recursos áudio visuais de um modo geral.  

Marinho (2008) reforça que a comunicação falada, escrita e televisiva são meios 

indispensáveis para a consolidação de qualquer método de difusão e transferência 

de tecnologia, mas destaca a importância da condução de trabalhos de campo junto 

aos agricultores e outros atores, pois estes influenciam direta e indiretamente na 

adoção e disseminação em massa da tecnologia desenvolvida.  

Apesar do conhecimento e uso de meios eficientes de difusão e transferência de 

tecnologia, existem problemas que permeiam este processo, dentre os quais podem 

ser destacados, na perspectiva de Marinho (2008), a ausência de política agrícola; 

falta de fomento a produção de sementes e mudas; falta de crédito e assistência 

técnica; defasagem no armazenamento da produção; ausência de uma agroindústria 

de alimentos e derivados; falta de apoio a comercialização; deficiências na política 

de preços e; falta de apoio ao desenvolvimento do associativismo e cooperativismo. 

Já Cysne (2005, p.61) aponta como fatores dificultadores da produção e difusão de 

novas tecnologias a demanda reduzida de empresas interessadas em apoio externo 

para inovação em relação à P&D; a pouca colaboração entre os setores público e 

privado; a ênfase em apoio para P&D em instituição pública, pouco preocupada com 

outras atividades tais como consultoria, ajuda técnica, serviços de informação 

científica e tecnológica, assim como projetos centrados na adoção e difusão de 

tecnologia. 

Se por um lado Cysne (2005) e Marinho (2008) apontam os dificultadores da difusão 

de tecnologias, Rodrigues (1985) menciona as políticas que viabilizam a adoção de 

tecnologias agrícolas pelos produtores, a saber: política de preços dos produtos, de 

insumos e bens de capital; política de crédito; política de comercialização; política de 

seguro de crédito; política tributária e políticas de relação de trabalho. 

Retomando o conceito de difusão de tecnologia, o mesmo pode ser sintetizado como 

um processo de comunicação de informações dos técnicos das instituições de 

pesquisa e da extensão rural para os produtores rurais em seu sistema social, trata-

se dos canais pelos quais as inovações chegam dos técnicos aos produtores rurais 
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(OLIVEIRA, s.d). 

A função do modelo difusionista é internalizar uma mentalidade técnica e econômica 

“moderna” nos produtores rurais, estimulando a introdução de padrões racionais de 

conduta com a finalidade de facilitar o avanço da homogeneização dos sistemas ou 

estágio de organização nas relações de produção dominantes nos setores chave da 

economia nacional (MAZZI, 1980). É transformar os produtores rurais em melhores e 

mais eficientes instrumentos e fatores de produção e em ávidos consumidores de 

insumos (FRIEDRICH, 1998). 

Em síntese, a diferença básica entre difusão e transferência de tecnologia se dá nos 

papéis assumidos pelos receptores. Na difusão a comunicação da inovação é feita 

junto ao usuário final e este não canaliza esforços de criação de métodos e práticas, 

ele apenas recebe e avalia a nova tecnologia, aprovando ou reprovando-a no final 

de determinado período. Já a transferência de tecnologia é feita a um intermediário 

capaz de contribuir para a finalização do desenvolvimento da tecnologia transferida, 

assim como de reproduzi-la e levá-la ao consumidor final por meio da 

comercialização de produtos e serviços (THIOLLENT, 1984). 

2.2.2 Fases do processo de transferência de tecnologia 

De acordo com SIMI (2008), para que uma tecnologia resulte em um novo produto, 

processo ou serviço é necessário realizar uma análise detalhada que envolve, desde 

prospecção nos centros de conhecimento, até a formatação final da tecnologia. Em 

síntese, é necessário percorrer todo o ciclo da TT, expresso pela FIG. 13. 

 

Figura 13 - Fases do processo de transferência de tecnologia 
Fonte: Adaptado de SIMI (2008). 
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A prospecção é o momento da busca, tanto das empresas em relação a uma 

necessidade tecnológica, quanto dos pesquisadores junto aos possíveis 

interessados em seu conhecimento. Após a identificação da tecnologia e da 

empresa com potencial para transferência, é necessário fazer a qualificação da 

mesma, ou seja, análises e testes para confirmar a adequação técnica e a 

viabilidade econômica da implantação da solução tecnológica. 

A Assessoria de Inovação Tecnológica da Embrapa (AIT), criada em 2007, para 

auxiliar as unidades descentralizadas nos processos de negociação e transferência 

comercial de tecnologias, desenvolveu e validou uma metodologia de qualificação de 

produtos, conforme Rocha, Sluszz e Campos (2009). 

A metodologia auxilia quanto à avaliação técnica dos produtos 
desenvolvidos, ao respectivo potencial de mercado e introdução no 
mercado via modalidade de transferência mais adequada, visando 
maximizar a agregação de valor aos produtos e a amplitude do acesso ao 
mercado, otimizando os resultados para sociedade e para a instituição 
geradora. Além disso, a análise das informações levantadas permite uma 
avaliação preliminar sobre o potencial de protegibilidade do produto 
(ROCHA, SLUSZZ E CAMPOS, 2009, P.4-5). 

A metodologia pode ser aplicada a todos os produtos gerados na Embrapa, 

independente de sua natureza, pois é instrumentada por um formulário que dispõe 

de perguntas gerais que podem ser adequadas de acordo com as características 

específicas de cada tecnologia, como pode ser visto no Anexo A. De uma forma 

geral, segundo Rocha, Sluszz e Campos (2009), a metodologia de qualificação 

permite: 

 avaliar, analisar e determinar os pontos importantes para introdução de 
um produto no mercado; 

 identificar pontos fortes e pontos fracos do produto qualificado; 

 mostrar claramente o diferencial do produto, destacando o respectivo 
valor para o cliente; 

 definir os mercados potenciais, a necessidade de investimento para 
acabamento/desenvolvimento final, ou validação/certificação, ou para 
comercialização do produto; 

 identificar barreiras, dificuldades e oportunidades para negociação; 

 determinar o possível retorno esperado da comercialização. 
 



65 

 

Além disso, pode ser utilizada para identificar a modalidade de transferência mais 

adequada e subsidiar a elaboração de modelos de análise mais elaborados como 

planos de negócios e EVTECIAS3. 

O próximo passo é a negociação, momento em que são definidos os valores do 

investimento, royalties, prazos e a forma de comprometimento das partes envolvidas 

no processo de transferência de tecnologia. Por fim, efetua-se o licenciamento, ou 

seja, a efetivação da transferência de tecnologia por meio da negociação dos últimos 

ajustes para que a tecnologia chegue ao mercado e dos detalhes burocráticos de 

formalização da parceria (SIMI, 2008). 

Gibson e Smilor (1991), na tentativa de descrever o processo de TT, mencionam 

que este pode ocorrer em quatro níveis, que envolvem desde a sua origem em uma 

instituição de pesquisa evoluindo até sua incorporação em produtos e conseqüente 

disponibilidade à sociedade, a saber: criação, compartilhamento, implementação e 

comercialização, conforme demonstrado na FIG. 14.  

No primeiro nível são criados os conhecimentos e as tecnologias por meio de 

pesquisas de ponta, desenvolvimento de melhores práticas no conhecimento e 

divulgação dos resultados obtidos por meio de publicações e demais meios de 

comunicação formais e informais disponíveis.  

No segundo nível ocorre o compartilhamento de responsabilidades entre os 

desenvolvedores e usuários de tecnologia. O terceiro trata da implementação da 

tecnologia por meio de recursos específicos, podendo referir-se a incorporação da 

tecnologia ao processo produtivo ou de manufatura ou, ainda, em termos de 

serviços e melhores práticas. Por fim, o quarto nível, envolve o esforço 

mercadológico e comercialização do produto como resultado do sucesso dos níveis 

anteriores, segundo Gibson e Smilor (1991). 

                                                 
3
 Estudo da Viabilidade Técnica, Econômica, Comercial e dos Impactos Ambientais e Sociais. 
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Figura 14 - Níveis da transferência de tecnologia 
Fonte: Adaptado de Gibson e Smilor (1991) 
 

 

Estudos realizados por Matos e Kovaleski (2005) a respeito da TT entre empresas 

privadas, universidades/empresas de pesquisa e governo resultaram numa proposta 
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entre outras. 

De acordo com os referidos autores, toda negociação está dividida nas fases de pré-
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estabelecimento de contratos e coleta de propostas. 

A negociação dá ênfase aos aspectos técnicos do processo e compõem-se das 

fases referentes à elaboração do plano de negócios e estratégias de negociação; 

caracterização das relações contratuais e fechamento da negociação. Já a pós-

negociação constitui a última etapa da metodologia proposta e engloba as fases de 

monitoramento do atendimento e sustentação de negócios, como demonstrado na 

FIG. 15. 

 

 
Figura 15 - Etapas do processo de transferência de tecnologia entre instituições de pesquisa e 
empresas privadas 
Fonte: Adaptado de Matos e Kovaleski (2005). 
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Uma pesquisa realizada em 79 empresas da Polônia, cujo objetivo era investigar as 

principais barreiras à TT, identificou as seguintes barreiras ao processo: despreparo 

e cultura fechada das instituições de P&D para cooperar com empresas, ineficiência 

de sistema de suporte à inovação e P&D, dificuldades na obtenção de recursos 

financeiros externos à instituição de pesquisa, carência de recursos próprios, falta de 

cultura e mentalidade inovativa dos empregados da empresa e a falta de 

comunicação entre o setor de ciência e o setor industrial (JASINSKI, 2005). 

Outro ponto indicado como relevante ao processo de TT são os aspectos de 

regulamentação. Segundo Fugino e Stal (2004, p.922), “a ausência de uma 

legislação clara tem sido um dos maiores entraves a TT para a indústria e ao 

trabalho de parceria entre as instituições”.  

Diante disto, Fugino e Stal (2004) recomendações que ajudam na minimização dos 

problemas relacionados a regulamentação, dentre os quais podem ser destacados: 

atuação junto aos órgãos governamentais no sentido de fomentar a discussão e 

viabilizar mudanças que facilitem parcerias com a indústria; redefinição de estruturas 

administrativas e operacionais visando torná-las mais ágeis e aptas a operar no 

contexto da parceria com empresas; valorização da pesquisa acadêmica e 

promoção junto às empresas; e a revisão das ações de marketing e comunicação 

para manter canais abertos com licenciados e empresas potenciais interessadas em 

tecnologias desenvolvidas pelas empresas de pesquisa. 

Vale lembrar, que as dificuldades na TT são particulares para cada um dos 

mecanismos existentes, bem como os agentes de interface que apóiam esse 

processo.  Diante disso, a seguir serão expostos alguns mecanismos utilizados no 

processo de TT. 

2.2.3 Mecanismos de Transferência de Tecnologia 

A transferência de tecnologias é um instrumento ou método que permite levar o 
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conhecimento científico para a sociedade na forma de produtos, processos ou 

serviços e é de fundamental importância na promoção da inovação tecnológica e 

desenvolvimento econômico de um país por meio da criação de empregos 

qualificados e renda (SIMI, 2008). 

É um processo ativo e criativo de adaptação que leva em conta as condições locais 

de atuação das partes envolvidas, é um processo estrutural de aprendizado 

(SANKAT et al. 2007).  

Existem, na perspectiva do SIMI (2008), dois processos básicos de transferência de 

tecnologia, o technology push e o market pull. O technology push ocorre quando 

pesquisadores desenvolvem, de forma autônoma, determinada inovação com 

potencial para aplicação no mercado. O conhecimento científico gerado é então 

transferido ao mercado por meio de licenciamento ou venda ao setor privado que 

paga royalties aos criadores da nova tecnologia. 

O market pull consiste no desenvolvimento de tecnologias ou inovações voltadas 

para a resolução de problemas apresentados por empresas. Também conhecido 

como demanda pull, o desenvolvimento da inovação resulta de uma tentativa de 

resolver um problema latente no contexto organizacional. Em muitos casos as 

empresas demandantes da nova tecnologia investem e até participam do processo 

de desenvolvimento do produto, processo ou serviço tecnológico e no caso de 

inovações patenteadas, a titularidade, custos e lucros delas oriundas são 

compartilhados entre os criadores, quer sejam pessoa física ou jurídica (SIMI, 2009). 

Em síntese, conforme mostra a FIG. 16, o market pull consiste no desenvolvimento e 

na transferência de tecnologia já demandada e sinalizada pelo mercado às 

empresas de pesquisa e o technology pull trata do processo inverso, ou seja, da 

criação e disponibilização de uma inovação sem consulta prévia ao mercado. 
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Figura 16 - Tipos de transferência de tecnologia 
Fonte: Adaptado pelo Autor de SIMI (2008). 
 
 

Ao fazer uma análise dos dois métodos, pode-se dizer que o mais apropriado seria 

que as empresas desenvolvessem tecnologias pautadas em demandas de mercado, 

desse modo, o índice de tecnologias refutadas seria reduzido e o investimento 

realizado pelas instituições de pesquisa seria efetivamente transformado em 

inovações. 

No entanto, a transferência de tecnologia como parte das estratégias orientadas 

para o mercado, de acordo com Melhado (2005), ainda é característica do setor 

privado. As empresas públicas estão numa fase evolutiva do processo e já começam 

a perceber a necessidade de buscar a maximização da utilização dos seus recursos 

humanos, financeiros e estruturais, assim como de estabelecer parcerias com outras 

empresas da rede pública e/ou privada para desenvolvimento e finalização de 

produtos e de negociar as tecnologias desenvolvidas, com vistas a garantir a 

sustentabilidade dos processos de pesquisa e contribuir para o desenvolvimento do 

agronegócio brasileiro e mundial. 

A transferência de tecnologias, de acordo com Barbieri e Álvares (2005), pode 

ocorrer por meios comerciais ou não. Quando por meio não comercial a 

transferência decorre basicamente de engenharia reversa e utilização de 

conhecimento de domínio público. Já por meios comerciais são utilizados os 

contratos de compra e venda de produtos já com tecnologia incorporada, 

Market pull 

Technology push 

pesquisador empresário 
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patenteamento, licenciamento de patentes, contratação de serviços técnicos e de 

Know-How.  

A OCDE (1996), por sua vez, divide a transferência em processos intencionais e não 

intencionais. Os intencionais envolvem a aquisição e utilização de habilidades 

específicas e know how por meio de investimentos diretos; contratos, incluindo 

licenças; cooperação e compartilhamento de informações em alianças estratégicas 

de empresas e venda de produtos com tecnologia embarcada. Os não intencionais 

envolvem a espionagem industrial; engenharia reversa; movimentação de capital 

humano e difusão por meio de publicações especializadas e interação pessoal. 

Já Rogers, Takegami e Yin (2001), propõem a transferência de tecnologias por meio 

de mecanismos diretos e indiretos. No primeiro grupo se encontram as publicações, 

encontros e eventos em geral e no segundo grupo estão a criação de novas 

empresas, projetos de P&D cooperativos e o licenciamento de patentes.  

Apesar de não propor nenhum tipo de classificação, Roso (2003) menciona uma lista 

de formas de transferência de tecnologias, dentre as quais estão o licenciamento 

exclusivo ou não; único licenciamento; join venture e/ou licenciamento; compra; 

suprimento de know-how tecnológico e informações classificadas, reservadas ou 

secretas; fornecimento de máquinas, componentes e materiais de produto; 

fornecimento de serviços técnicos e garantias em geral e testes de comportamento 

ou uso. 

Como o foco deste trabalho são as formas comerciais de transferência de tecnologia 

buscou-se embasamento na legislação vigente, a lei nº 10973 de 02/12/2004, 

regulamentada pelo Decreto nº 5.563 de 11/10/2005. De acordo esta lei existe seis 

formas de comercialização de tecnologias, a saber: parques tecnológicos; incubação 

empresa de propósito específico, licenciamento, serviços e parceria para a 

finalização de tecnologia (P&D). 

Os parques tecnológicos, de acordo com a Lei Nº 5.631, de 29 de dezembro de 

2008, são 
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complexos organizacionais de caráter científico e tecnológico, estruturados 
de forma planejada, concentrada e cooperativa, que agregam empresas 
cuja produção se fundamenta em pesquisa tecnológica e que sejam 
promotores da cultura de inovação, da competitividade industrial e da maior 
capacitação empresarial com vistas ao incremento da geração de riquezas 
ou inclusão social.  

Outra definição, proposta por Horácio (2008, p.3), caracteriza os parques 

tecnológicos como 

instituições híbridas, pois pretendem se constituir em espaços que abrigam 
simultaneamente empresas inovadoras, direcionadas pela lógica de 
mercado; e instituições de ciência e tecnologia que possuem missões 
relacionadas à educação e produção do conhecimento científico; são 
intervenções urbanas de impacto, com grandes repercussões nas malhas 
urbana e ambiental nas quais eles se inserem.  

A incubação de empresas consiste num processo de transferência de tecnologias 

para empresas iniciantes. De acordo com SIMI (2008), estas empresas normalmente 

estão localizadas dentro de centros de pesquisa, principalmente de universidades e 

recebem apoio de uma incubadora. A incubadora, por sua vez, tem a atribuição de 

oferecer o mínimo de estrutura física para o novo empreendedor, assim como 

promover treinamentos voltados para o desenvolvimento de habilidades gerenciais, 

para identificação de oportunidades de mercado e captação de recursos junto aos 

órgãos de fomento a pesquisa como FINEP, FAPEMIG, FAPERJ, CNPq etc. 

As incubadoras são organizações que incentivam a criação e o 
desenvolvimento de micro e pequenas empresas industriais ou de 
prestação de serviços, de base tecnológica ou de manufaturas leves, por 
meio do provimento de infra-estrutura básica e da qualificação técnica e 
gerencial do empreendedor, em caráter complementar, para viabilizar o seu 
acesso à inovação tecnológica e a sua inserção competitiva no mercado, 
conforme Lei n

o
 5.631, de 29 de dezembro de 2008. 

A modalidade de incubação de empresas, segundo Rocha, Sluszz e Campos (2009), 

se assemelha ao licenciamento e se destina ao desenvolvimento final de um 
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produto, porém se diferencia pela realização inicial de um contrato de intenção de 

transferência realizado entre a empresa responsável pelo desenvolvimento da 

tecnologia e o empreendedor (pessoa física). Este empreendedor cria uma empresa 

para explorar comercialmente o produto e, posteriormente, a empresa criadora da 

tecnologia celebra com ele, um contrato de transferência de tecnologia. 

As empresas de propósito específico (EPE´s) podem ser definidas, de acordo com 

Simões (2007), como “um mecanismo previsto na Lei de Inovação (10.973/2004) 

que permite às empresas privadas associarem-se a universidades ou centros de 

pesquisa públicos para formar firmas de capital misto com objetivos específicos”. 

Este mecanismo permite que as empresas de pesquisa e as empresas privadas 

unam suas principais competências para atingir um objetivo comum que está 

relacionado com um produto, um serviço ou um processo inovador. 

Esta é uma das mais complexas modalidades de transferência de tecnologia, pois 

envolve a criação de uma nova empresa que organiza uma parceria público-privada. 

De acordo com Rocha, Sluszz e Campos (2009), esta nova empresa deve ter por 

objetivo o desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos para a obtenção 

de produtos ou processos e inovadores, além de ter a iniciativa pública como sócio 

minoritário.  Para que as empresas públicas possam ter capital social em uma EPE e 

co-participação nas possíveis patentes por ela obtidas, é necessário que o 

Presidente da República autorize sua participação por meio de decreto específico.  

O licenciamento de tecnologias é um mecanismo que permite ao pesquisador e as 

instituições de pesquisa o recebimento de um percentual da receita gerada pela 

comercialização de produtos ou serviços que utilizam da inovação por eles ofertada. 

Ao mesmo tempo em que os desenvolvedores garantem o recebimento de recursos, 

mantém a titularidade da patente licenciada protegida por lei (SIMI, 2008). 

 Os serviços envolvem consultoria, assistência técnica e/ou qualquer outro 

semelhante que tenha como foco a transferência de um conhecimento ou tecnologia 

gerada. Cabe mencionar que a empresa geradora da tecnologia pode terceirizar os 

serviços e capacitar uma equipe para transferir suas tecnologias. Neste caso, a 

empresa geradora da tecnologia negocia um royalty e exige aos terceirizados a 
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utilização da sua marca.  

Por fim, as parcerias de finalização de tecnologia, que consistem no estabelecimento 

de contratos com empresas públicas e/ou privadas que visa a finalização de uma 

tecnologia, independente desta ser um produto, processo ou serviço. 

De acordo com Rocha, Sluszz e Campos (2009), as parcerias são amplamente 

conhecidas nas Instituições de Ciência e Tecnologia (ICT´s), pois vários projetos 

para obtenção de inovações contam com a participação da iniciativa privada. Esta 

modalidade foi regulamentada pelo Art. 9º da Lei de inovação que faculta à ICT 

“celebrar acordos de parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa 

científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo com 

instituições públicas e privadas”. 

As tecnologias alvo desta modalidade, segundo Rocha, Sluszz e Campos (2009), 

são àquelas em fase de desenvolvimento ou que necessitam de testes mais 

apurados para adequação ao mercado, validação ou scale-up e que apenas a 

iniciativa privada consegue realizar pela proximidade que tem do cliente final do 

produto e pela experiência em fabricação em escala industrial. 

Diante de tantos mecanismos de transferência de tecnologias, muitas empresas têm 

enfrentado dificuldades no processo de seleção do mais adequado à tecnologia e 

aos objetivos da empresa e algumas passaram a contar com Escritórios de 

Transferência de Tecnologia (ETT), cuja função é dar suporte nos processos de 

negociação embutidos na TT, desempenhando o papel de intermediador entre a 

empresa de pesquisa e o mercado (GARNICA, 2007). 

Rocha, Sluszz e Campos (2009) mencionam que a definição da modalidade mais 

adequada e dos meios para transferência efetiva depende da análise de inúmeros 

fatores, entre eles o estágio de desenvolvimento do produto, processo ou serviço 

(estágio de bancada/laboratório, protótipo, validação, etc); existência de proteção e 

sua natureza (patente, modelo de utilidade, registro, marca, segredo de negócio, 

etc); demanda e tipo de mercado; tipo de inovação (radical ou incremental); tipo de 

contrato de transferência (com ou sem exclusividade); facilidade de cópia por 
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terceiros; legislação aplicável ao produto e o investimento necessário para 

finalização ou colocação do produto no mercado.   

Conclui-se, então que o processo de seleção do mecanismo de TT é muito 

complexo, exige estudo minucioso dos objetivos da empresa, das necessidades do 

mercado e do estágio de desenvolvimento da tecnologia negociada. 

2.2.4 Transferência de tecnologia nas organizações públicas de pesquisa agrícola 

Segundo Castro e Tourinho (s.d), em nenhum setor da economia a conceituação do 

termo “transferência de tecnologia” torna-se tão essencial como no setor agrícola, 

pois as características inerentes à agricultura como atividade econômica impõem 

uma lógica própria aos projetos de transferência de tecnologia dos centros de 

pesquisa para o setor agroindustrial. 

O caráter ambíguo e inconsistente da expressão “transferência de tecnologia” faz 

com que, na atividade agrícola, ela seja tratada e compreendida como sinônimo de 

“difusão de tecnologia”, o que conduz a uma séria distorção face a natureza distinta 

de ambas, ainda que complementares. 

A difusão antecede o processo de adoção de uma tecnologia, se resume, no caso 

da agricultura, em tornar a tecnologia conhecida junto aos produtores para, 

posteriormente negociá-la e transferi-la para a indústria. No entanto, é muito comum 

encontrar empresas de pesquisa que realizam essencialmente o trabalho de difusão 

e consideram-no como uma atividade de TT. (CASTRO e TOURINHO, s.d) 

Cabe mencionar também que a natureza da agricultura como atividade 

essencialmente biológica restringe tanto a tecnologia desenvolvida nas instituições 

de pesquisa quanto o processo de TT propriamente dito e que a reduzida 

experiência das empresas públicas que atuam no segmento agrícola com programas 

e projetos de transferência acentuam a compreensão e utilização distorcida do 

conceito de TT. 
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Segundo Santos (1983), o processo de TT dentro das cadeias produtivas tem início 

na universidade, onde são desenvolvidas pesquisas em ciência pura. Os resultados 

obtidos são transferidos e viabilizam os projetos de ciência aplicada que fica a cargo 

dos institutos tecnológicos.  

Na seqüência os centros de P&D projetam e desenvolvem produtos e processos 

com potencial de distribuição às empresas de fabricação de bens intermediários e 

de consumo. Posteriormente estas organizações fazem a difusão dos produtos nas 

empresas de comercialização. Para finalizar os produtos são disponibilizados ao 

consumidor final e por eles adotados, como pode ser observado na FIG. 17. 

 

 
Figura 17 - Processo de transferência de tecnologia nas cadeias produtivas 
Fonte: Adaptado pelo Autor de Santos (1983) 

 

Na agricultura o processo de TT é encurtado com eliminação dos institutos de 

tecnológicos e com o crescimento da importância dos centros de pesquisa 

governamentais que tem a função de repassar a tecnologia diretamente às 

empresas fabricantes ou voltadas para a comercialização de tecnologias. Diante 

disso, quando as empresas privadas atuam no ramo da agricultura, normalmente se 

dedicam ao desenvolvimento final de tecnologias, conforme demonstrado na FIG. 

18.  
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Figura 18 - Processo de transferência de tecnologia nas cadeias produtivas agropecuárias 
Fonte: Adaptado pelo Autor de Santos (1983) 

 

Ao observar o processos de TT demonstrados, nota-se que nas cadeias produtivas 

comuns o processo é linear e mais longo. Já nas cadeias agropecuárias, além da 

redução do número de etapas, após a produção de novo produto ou processo, o 

mesmo pode ser diretamente transferido às empresas para comercialização, sem 

necessidade de repasse para as empresas produtoras. Santos (1983) ressalta que o 

encurtamento no processo de geração e transferência de tecnologia na agricultura 

favorece o esforço de se avançar em direção a uma maior independência e favorece 

o esforço da pesquisa para as diferentes condições sociais de produção. 

Na agricultura, de acordo com a Embrapa (2002), a transferência das invenções e 

das inovações tecnológicas seria missão fundamental dos centros de pesquisa, 

enquanto os processos de difusão e adoção dessas inovações ficariam por conta 

das empresas de assistência técnica e extensão rural (ATER´s). Entretanto, a 

desestruturação do sistema de extensão rural do país nas últimas décadas, 

associado à necessidade de as empresas de pesquisa agrícola transferirem suas 

inovações, fizeram com que os conceitos de TT e difusão se fundissem na prática e, 

com que as empresas de pesquisa realizassem tanto a transferência quanto a 

difusão das tecnologias, o que pode ser facilmente observado no modelo de 

transferência de tecnologia descrito por Santos já na década de 1980. 

Castro e Tourinho (s.d) alertam que as empresas geradoras de tecnologias 
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agrícolas, antes de transferi-las ao setor industrial, devem considerar pelo menos os 

fatores restritivos e os atributivos. Os restritivos são aqueles intrínsecos à agricultura 

como atividade econômica e os atributivos são aqueles intrínsecos a natureza da 

tecnologia agrícola. 

Entre os fatores restritivos estão: a) as forças primárias de produção na 
agricultura: forças biológicas que conferem à atividade agrícola uma hiper 
sensibilidade às variações adafo-climáticas, políticas, e econômicas; b) as 
forças mercantis e organizacionais na agricultura: forças burocráticas que 
conferem à atividade agrícola inflexibilidade quanto ao uso dos fatores de 
produção; e c) as forças econômicas na agricultura: forças financeiras 
tornam a agricultura um investimento de recuperação variável, quase 
sempre ultrapassando um ano. (CASTRO e TOURINHO, s.d, p.6) 

Os fatores atributivos compreendem: a) os dialéticos, que se referem às 
condições que produzem e controlam as descobertas de uma nova 
tecnologia; b) os adaptativos, que se referem às condições de ajustamento 
da tecnologia, ou seja, a flexibilidade que possui a tecnologia para ser 
utilizada como meio de produção e/ou organização; c) os lucrativos, que 
conferem à tecnologia aquelas condições de oferecer retornos sociais e às 
transferências interregionais e internacionais; e d) os adotivos, que 
asseguram à tecnologia a sua incorporação ao sistema de produção. 
(CASTRO e TOURINHO, s.d, p.7) 

Além de levar em consideração os fatores citados, Castro, Lima e Freitas Filho 

(1998) mencionam que, na agricultura, diferentes métodos de TT são requeridos 

para grupos de clientes ou de produtos distintos e que uma nova proposta de TT no 

segmento idealiza que o processo global deve contemplar uma perspectiva de não 

dependência e subordinação à indústria, ou seja, cada centro ou unidade pública de 

pesquisa agrícola deve possuir as funções de geração e de transferência. 

Apesar do acúmulo das duas atividades, ao longo do processo de TT estão previstas 

participações dos setores governamentais e não governamentais representados por 

empresas públicas, empresas privadas, firmas de prestação de serviços, empresas 

de comercialização, estocagem e armazenagem, corporações e sindicatos de modo 

que envolva toda a cadeia produtiva. 

Torna-se importante ressaltar que, na agricultura, o desenvolvimento tecnológico se 
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tornou complexo, baseado em um alto nível de ciência, conhecimento e distribuição 

de informação e que este quadro se diferencia da indústria pelo fato do 

desenvolvimento científico e tecnológico estar concentrado no setor público, 

conferindo ao Estado a responsabilidade de dar às instituições públicas de pesquisa 

os rumos necessários para elevação da participação da agricultura na equação 

distributiva e na formulação de uma política científica menos dependente e 

subordinada. 

Castro e Tourinho (s.d) afirmam ainda que as instituições públicas de pesquisa 

precisam se atentar ao tipo de tecnologia que desenvolvem e que, além da criação 

de inovações voltadas para atendimento sistemas produtivos de commodities, as 

mesmas devem investir em tecnologias inovadoras diferenciadas que garantam seu 

papel na cadeia produtiva agropecuária e permita a continuidade da sua participação 

no complexo mercado de tecnologias. 

Conclui-se, então, que a análise cuidadosa de toda a cadeia produtiva, assim como 

de parceiros e clientes potenciais são imprescindíveis para garantir o sucesso dos 

processos de identificação de novas demandas, geração, difusão e transferência de 

tecnologias oriundas das empresas públicas, bem como a manutenção do papel da 

empresa pública no contexto da inovação na agricultura ao lado das empresas 

privadas, cujo foco está no retorno financeiro das tecnologias desenvolvidas.  Além 

disso, desempenham papel de fundamental importância no cenário agrícola 

nacional, pois atua no preenchimento das lacunas tecnológicas deixadas pelas 

empresas privadas, o que ajuda a garantir a competitividade do agronegócio 

brasileiro.  

2.3 Licenciamento de Tecnologias 

Roso (2003) afirma que o licenciamento é uma das diversas formas de transferência 

de tecnologia e está sendo amplamente adotado por empresas, principalmente de 

pesquisa, que vêem no licenciamento a oportunidade de captar recursos, levar 
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tecnologias ao consumidor final e, ao mesmo tempo contribuir para o 

desenvolvimento econômico, social, científico e tecnológico nacional.  

A idéia de Roso (2003) é reforçada por Porter (1989) quando o mesmo diz que o 

licenciamento é um passo arriscado para empresas que buscam liderança 

tecnológica no seu setor, uma vez que pode ameaçar a sua vantagem competitiva. 

No entanto, é aconselhável para empresas que não tem condições de explorar, 

sozinhas, a tecnologia por elas desenvolvida. 

É um mecanismo que possibilita a transferência dos resultados de pesquisas 

realizadas em instituições públicas de pesquisa, sendo que estas licenças podem 

ser para empresas incumbentes ou novas empresas que completarão o 

desenvolvimento da tecnologia e se encarregarão do processo de comercialização, 

conforme Garnica, Wiziack e Santos (2006).  

Trata-se da negociação mais usual dentre as alternativas para patentes e denomina-

se, de acordo com Macedo e Barbosa (2000, p.47), como “a permissão concedida 

pelo titular a terceiros, para que estes usem total ou parcialmente os direitos de sua 

patente ou de um pedido”. É a efetivação da transferência de tecnologia e coincide 

com o período em que são feitos os últimos ajustes da tecnologia para que a mesma 

chegue ao mercado (SIMI, 2008). 

O licenciamento pode ser compreendido também, de acordo com Jungmann (2007, 

p.5), como “um direito conferido pelo proprietário do ativo tecnológico a um terceiro, 

para usar este ativo nos termos e condições acordadas, enquanto o dono continua a 

reter a sua propriedade”.  

Visa a transferência de tecnologias para exploração pelo setor produtivo, 

assegurando uma compensação adequada à ICT, mediante participação percentual 

no resultado da comercialização (ROCHA, SLUSZZ e CAMPOS, 2009). 

Apesar do crescimento da sua adoção no mundo dos negócios, o licenciamento 

ainda é um tema emergente e a bibliografia é muito restrita, sendo mais comum 

encontrar estudos de caso. Cabe ressaltar que o licenciamento é uma forma de criar 
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valor e, ao mesmo tempo, gerar retorno financeiro para ativos de propriedade 

intelectual.  

Levando em consideração os tipos e os possíveis impactos das novas tecnologias, 

elas podem ser valoradas quantitativamente, qualitativamente e em relação aos 

custos. Quando valorada de forma quantitativa o critério é volume de vendas. 

Quando valorada de forma qualitativa, o critério é o desempenho do produto novo 

em relação a outros similares e quando a valoração está relacionada a custos, o 

critério é o menor custo de produção, o que possibilita a ampliação da margem de 

lucro das empresas licenciadas. 

Na agricultura, tomemos um composto orgânico que pode ser utilizado em 

substituição aos adubos nitrogenados nas lavouras como exemplo no processo de 

valoração de tecnologias. Se a opção for a valoração quantitativa da tecnologia, o 

critério utilizado será a estimativa potencial de vendas do produto, que pode ser 

reforçada por legislações específicas que proíbam ou limitem a utilização de adubos 

nitrogenados nas lavouras. 

 Se a opção for a valoração qualitativa, o critério utilizado para precificação da 

tecnologia será uma análise comparativa do desempenho do composto orgânico em 

relação aos adubos nitrogenados, seu potencial de incrementar a produtividade da 

lavoura,  os impactos ambientais e sociais da utilização do produto etc.  Neste caso, 

quanto maiores forem  os benefícios econômicos, sociais e ambientais do composto 

orgânico em relação aos adubos nitrogenados, maior o valor da tecnologia. 

Por fim, se a opção for a valoração em relação aos custos, os critérios utilizados 

para precificação estarão estritamente ligados aos custos de produção e para as 

margens de lucro da indústria. Sendo assim, quanto menor a margem de lucro 

gerada pelo composto orgânico em relação ao adubo nitrogenado, menor será seu 

valor de transferência e vice versa.  

Jungmann (2007) afirma que a valoração das tecnologias é um dos pontos críticos 

de sucesso do processo de licenciamento e pode ser influenciada: pelo tipo de 

tecnologia; nível de risco de engenharia; etapa de desenvolvimento; nível de 
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proteção de PI; mercado alvo de usuário e clientes; risco recebido do investimento; e 

custo total associado com a comercialização. Apesar de Jungmann (2007) citar 

todos estes pontos como determinantes da valoração da tecnologia, Rocha, Sluszz e 

Campos (2009) afirmam que a valoração é determinada quase que exclusivamente 

pelo potencial de mercado que a tecnologia atinge. 

Para Lacerda (2002), a transferência de tecnologia via licenciamento, pode ser 

dividida em quatro etapas: 1) pesquisa e desenvolvimento de uma invenção ou 

protótipo de laboratório, 2) elaboração e obtenção de carta patente, se for plausível, 

3) negociação da invenção e elaboração do licenciamento e 4) desenvolvimento da 

produção e comercialização da invenção. 

Já para Friedman e Silberman (2002), o processo de licenciamento de tecnologias 

ocorre como descrito na FIG. 19: 

 

Figura 19 - Processo de licenciamento de tecnologias 
Friedman e Silberman (2002, p.4) 

 

Como mencionado, o licenciamento é um processo de transferência que só ocorre 

mediante proteção da invenção. Diante disso Stal e Fujino (2002) lembram que o 

patenteamento é um processo caro e só tem razão de ser com objetivo de que a 

invenção a ser protegida seja explorada comercialmente, caso contrário torna-se 

inviável.  

Graff, Heiman e Zilberman (2002) mencionam ainda que a propriedade intelectual é 
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vista sob aspectos diferentes para as empresas públicas de pesquisa e para as 

empresas privadas. Enquanto a primeira usa a patente como forma de garantir as 

possibilidades de captação de recurso e, ao mesmo tempo a produção ou aplicação 

da inovação em grande escala, as empresas privadas fazem uso deste recurso com 

o objetivo único de obter monopólio de exploração do mercado. 

De posse da propriedade intelectual, de acordo com Souza Neto e Stal (1998), a 

empresa de pesquisa pode negociar suas tecnologias por meio de licenças não 

exclusivas livres dos pagamentos de royalties; licenças exclusivas com pagamento 

de royalties e licença exclusiva sem pagamento de royalties.  

Cabe ressaltar que além do pagamento ou não de royalties, a empresa pode definir 

a possibilidade ou não do sublicenciamento das tecnologias no processo de 

negociação. Para isto, as empresas geradoras de tecnologias e as empresas 

interessadas em adquirir as tecnologias precisam estabelecer as cláusulas dos 

denominados, contratos de licenciamento ou tecnologia. 

Carlsson e Fridh (2002) reforçam as idéias de Souza Neto e Stal (1998) quando 

definem os estágios do processo de licenciamento de patentes, a saber: 

estabelecimento de acordo de confidencialidade entre as partes envolvidas; 

avaliação de um plano de negócios que deve ser elaborado pela empresa que tem 

intenção de adquirir a nova tecnologia; estabelecimento da minuta dos termos da 

licença e a consolidação do acordo de licença. 

Cabe ressaltar que tanto na concepção de Souza Neto e Stal (1998) quanto na 

percepção de Carlsson e Fridh (2002), a etapa mais importante do processo de 

licenciamento de tecnologias é o estabelecimento do contrato. Neste sentido, a 

seguir serão apresentados os diversos tipos de contratos de licenciamento ou 

tecnologia, assim como sua definição. 
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2.3.1 Contratos de licenciamento  

Para Dias (2008), contratos de tecnologia ou licenciamento compreendem acordos 

verbais ou escritos que têm por objetivo o ensinamento de conhecimentos técnicos 

protegidos ou não pelo direito de propriedade industrial e direitos correlatos e podem 

ser voltados para cessão de direitos; estabelecimento de confidencialidade entre as 

partes envolvidas; estabelecimento de parcerias tecnológicas; transferência de 

tecnologias; transferência de materiais genéticos ou formalização da exploração de 

um bem jurídico (tecnologia). 

Na percepção de Jungmann (2007), estes contratos podem ser de três tipos: o de 

tecnologia; de publicações e entretenimento; e o de marcas e merchandising. 

Dependendo do interesse, capacidade de exploração das tecnologias e das 

estratégias de mercado, segundo Rocha, Sluszz e Campos (2009), estes contratos 

podem outorgar a exclusividade de transferência, e neste caso é necessária a 

publicação de um edital. 

Apesar da existência de várias classificações para os contratos de tecnologia, neste 

trabalho foi adotada a proposta pelo INPI, já que se trata da instituição responsável 

pela averbação de contratos de tecnologia em âmbito nacional. Segundo INPI 

(2010), contratos de licenciamento ou de tecnologia consistem em documentos que 

expressam o comprometimento entre as partes envolvidas e explicitam as condições 

econômicas da transação de uma tecnologia, assim como seus aspectos técnicos. 

Pode ser estabelecido para uso de uma determinada marca; exploração de patente 

(EP); desenho industrial (DI); fornecimento de tecnologia (FT); prestação de serviços 

de assistência técnica científica (SAT) e franquias. 

Os contratos para uso de marca, exploração de patentes e desenho industrial 

objetivam o licenciamento do uso de uma marca, exploração de uma patente ou 

desenho industrial registrado ou cujo pedido de registro já tenha sido depositado no 

INPI e devem indicar o número do pedido ou do registro; as condições relacionadas 

à exclusividade ou não da licença e permissão para sublicenciar. As formas de 

pagamento usualmente negociadas nestes contratos, de acordo com o INPI (2010), 
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são valor fixo por unidade vendida e percentual incidente sobre o preço líquido de 

venda.  

Os contratos de FT têm por objetivo a aquisição de conhecimentos e de técnicas 

não amparados por direitos de propriedade industrial, destinados a produção de 

bens institucionais e serviços. Estes contratos devem conter a perfeita indicação do 

produto e o setor industrial no qual será aplicada a tecnologia.  As remunerações e 

as formas de pagamento são estabelecidas de acordo com a negociação contratual, 

devendo ser levados em conta os níveis de preço praticados pelo mercado nacional 

e internacional em contratos similares. O prazo de vigência deste tipo de contrato 

deve estar relacionado a necessidade de capacitação da empresa. Normalmente 

são averbados por um período de 5 anos e passíveis de renovação por igual período 

(INPI, 2010). 

Os contratos de prestação de serviços de assistência técnica e científica, segundo o 

INPI (2010), estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de 

planejamento e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à 

execução ou prestação de serviços especializados. Neste tipo de contrato é exigida 

a explicitação do custo em função do número de homens/hora ou dia detalhado por 

tipo de técnico e o valor total da prestação de serviço, ainda que estimado e com 

base nos preços praticados pelo mercado.  

Já a franquia, ainda de acordo com o INPI (2010), são contratos que se destinam à 

concessão temporária de direitos que envolvam uso de marcas, prestação de 

serviços de assistência técnica, combinadamente ou não, com qualquer outra 

modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu objetivo. 

Estes contratos devem relacionar as marcas e/ou os pedidos de registro, as 

condições de exclusividade e subfranqueamento, se haverá prestação de serviços, 

bem como outros aspectos julgados necessários.  

A remuneração deste tipo de contrato, segundo o INPI (2010), consiste na 

estipulação de taxa de franquia (valor fixo pago no início da negociação); taxa de 

royalties (percentual sobre o preço líquido de vendas); taxa de publicidade 

(percentual sobre vendas); além de outras taxas. 
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Para que as empresas possam estabelecer negociações e contratos de 

licenciamento, é necessário que as tecnologias estejam protegidas sob patentes, 

modelo de utilidade, registros de software, cultivar e marcas. No caso da Embrapa, 

admite-se ainda o licenciamento de tecnologias que demandam Know how 

específico, como linhagens, estirpes, genética animal, segredo industrial, podendo 

estas, serem protegidas por meio de contrato de sigilo, conforme Rocha, Sluszz e 

Campos (2009). 

Conforme item 3 do Ato Normativo do INPI nº135, de 15 de abril de 1997, os 

contratos devem indicar claramente o seu objetivo, a remuneração ou os royalties, 

os prazos de vigência de execução do contrato, assim como toda e qualquer 

cláusula e condição de contratação. No entanto, cabe mencionar que não existe 

modelo único de contrato de licenciamento e que as cláusulas variam muito em 

função dos objetivos do licenciador e do licenciado, já que trata de um acordo entre 

as partes, assim como em função do tipo da tecnologia a ser licenciada. 

Ao analisar uma minuta de contrato de licenciamento da Universidade de Campinas 

(UNICAMP), por exemplo, observam-se cláusulas que tratam do objeto, da forma de 

execução, das obrigações do licenciador e do licenciado, do preço e forma de 

pagamento, auditoria, propriedade intelectual, direitos de comercialização, sigilo, 

vigência do contrato, rescisão, averbação e violação da patente, entre outras. 

Barbieri e Álvares (2005) afirmam que, para que um contrato de licenciamento seja 

fechado é necessário que as partes envolvidas acordem sobre vários pontos, dentro 

os quais podem ser destacados alguns particularmente problemáticos: concessão ou 

não de exclusividade da exploração da patente num dado território; acerto do preço 

e trato das melhorias produzidas pelo licenciado como resultado da exploração da 

patente.  

Os autores supra citados afirmam que a licença exclusiva da patente só deve ser 

concedida quando a licenciada tem capacidade para atender completamente um 

dado mercado. No entanto, a acredita-se que a licença exclusiva, nem mesmo 

nestes casos, é recomendada, uma vez que a distribuição da tecnologia fica 
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monopolizada, o que pode contribuir para estabelecimento de preços exorbitantes e 

beneficiamento de segmentos específicos de mercado. 

2.3.2 Vantagens e desvantagens do processo de licenciamento para o licenciado 

As empresas que adquirem tecnologias via licenciamento têm vários benefícios, 

dentre os quais podem ser destacados o acesso de novas tecnologias já 

estabelecidas ou disponíveis para acelerar a entrada no mercado de produtos com 

tecnologia inovadora; a aceleração no desenvolvimento e comercialização de futuros 

produtos e a ampliação de portfólio da empresa para criação de novos produtos, 

serviços e oportunidades no mercado (JUNGMANN, 2007). 

Apesar de ser uma possibilidade de aumentar a competitividade empresarial, o 

licenciamento deve estar alinhado as estratégias da organização, de modo que a 

mesma consiga efetivamente obter retornos satisfatórios com a comercialização ou 

utilização da tecnologia licenciada. Além disso, o processo envolve alguns riscos 

que devem ser minuciosamente estudados pelas empresas, uma vez que ao 

licenciar uma tecnologia, além de pagar por ela, o licenciado precisa investir na 

adaptação da tecnologia antes da sua comercialização, afirma Jungmann (2007). 

Partindo do pressuposto que as inovações podem ocorrem em produtos e 

processos, os investimentos de adaptação podem ser vistos sob duas óticas 

distintas. Quando o ativo licenciado for um processo, por exemplo, uma nova forma 

de encapsular medicamentos, as empresas que adquirem este processo terão que 

investir no treinamento do seu pessoal e na adaptação do processo dentro do seu 

contexto e da sua estrutura organizacional, uma vez que cada empresa possui suas 

peculiaridades. 

Quando o ativo licenciado é um produto, é necessário um investimento na criação da 

estrutura produtiva do mesmo, ou seja, compra de novas máquinas e equipamentos, 

reorganização de layout da linha produtiva, capacitação de empregados, entre 
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outras, de modo que o processo produtivo garanta a qualidade e eficiência do 

produto adquirido. 

Em alguns casos, conforme Jungmann (2007), a tecnologia adquirida via 

licenciamento pode ter impacto significativo no custo final do produto, tornando o 

mesmo inviável comercialmente, o que implica na necessidade de estudos 

profundos sobre custos de produção com e sem a adoção de novas tecnologias de 

processo. 

Outro risco oriundo do licenciamento é a possibilidade do desenvolvimento, da 

chamada dependência tecnológica. Algumas empresas, segundo Jungmann (2007), 

sobrevivem basicamente da aquisição de tecnologias, desse modo, quando não 

conseguem licenciar, sua competitividade e seus planos de crescimento e expansão 

podem ser comprometidos. 

2.3.3 Vantagens, desvantagens e riscos do processo de licenciamento para o 

licenciador 

Licenciamento, de acordo com Lacerda (2002, p.2), consiste na autorização de uso 

da propriedade intelectual desenvolvida pelo inventor, ou seja, a produção e a 

exploração comercial de produtos e/ou processos e/ou serviços que utilizem a PI, 

quer sejam àquelas que já possuem carta patente ou àquelas que estejam em 

processo de obtenção. 

Por um lado, o licenciamento apresenta vantagens importantes para o licenciador, 

principalmente no que se refere a liberdade e flexibilidade de negociação com o 

licenciado e ao estabelecimento e recebimento de royalties que podem garantir a 

continuidade dos processos de pesquisa. 

Por outro lado, segundo Rocha, Sluszz e Campos (2009), existe grande dificuldade, 

por parte do licenciador, em fiscalizar e controlar a qualidade dos produtos finais 

vendidos pela licenciada, bem como em exercer controle efetivo sobre as vendas 
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totais ou prestações de serviço para cálculo de royalties. 

Já SIMI (2008) menciona que as maiores dificuldades encontradas pelas empresas 

no processo de licenciamento referem-se a falta de legislação sobre o assunto e a 

falta de cultura da transferência de tecnologia, principalmente nas empresas de 

pesquisa e universidades. 

Outro grande desafio enfrentado pelas empresas é a falta de experiência em 

processos de negociação de royalties e outros valores que seriam cobrados pela 

empresa no processo de transferência da tecnologia via licenciamento, o que 

concorda com as proposições de Rocha, Sluszz e Campos (2009).  

As desvantagens do processo, levantadas por Rocha, Sluszz e Campos (2009) e por 

SIMI (2008) reforçam a importância da escolha de licenciados capazes de controlar 

a qualidade e certificação do processo de produção e do produto final, o que 

contribui para elevação dos níveis de confiança entre as partes envolvidas no 

contrato de licenciamento e minimiza os riscos de exposição negativa da imagem do 

licenciador em caso de uso de sua marca nas embalagens de produtos tecnológicos 

produzidos e/ou comercializados pelo licenciado. 

Porter (1989) também enfatiza a importância da escolha do licenciado e recomenda 

que o licenciador estabeleça contratos apenas com não concorrentes ou com bons 

concorrentes, ou seja, empresas que já tenham credibilidade junto ao mercado 

consumidor. Esta escolha, se bem feita, pode minimizar os riscos do licenciador de 

redução e/ou perda da sua vantagem competitiva e evitar a criação desnecessária 

de concorrentes em troca de pequenas taxas de royalties. 

Em síntese, a decisão de licenciar ou não uma tecnologia deve levar em 

consideração uma série de fatores como a avaliação do potencial da tecnologia, 

propriedade intelectual, cláusulas contratuais, viabilidade econômica, retorno 

financeiro, dentre outros, de modo que o licenciador não comprometa a organização 

e nem sua imagem. 
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3 OBJETO DE ESTUDO 

3.1 A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa 

Fundada em meados da década de 1970, a Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa) é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento e está sob coordenação do Sistema Nacional de Pesquisa 

Agropecuária (SNPA), que é constituído por instituições públicas federais, estaduais, 

universidades, empresas privadas e fundações, que, de forma cooperada, executam 

pesquisas nas diferentes áreas geográficas e campos do conhecimento científico. 

Tem como missão “viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

para a sustentabilidade da agricultura, em benefício da sociedade brasileira” e um 

dos seus grandes focos é o desenvolvimento de tecnologias que contribuam para 

elevar a produtividade agrícola, melhorar a qualidade de vida das pessoas e da 

sociedade, e estimular o desenvolvimento econômico do país por meio da geração 

de riquezas. Embrapa (2010). 

Os Centros de Pesquisa da Embrapa já desenvolveram inúmeras tecnologias que 

ajudaram a mudar a agricultura nacional, dentre as quais podem ser destacadas a 

incorporação do cerrado no sistema produtivo nacional, a adaptação da soja às 

condições climáticas brasileiras, a multiplicação da oferta de carne suína e bovina, a 

triplicação da oferta de leite, elevação da produção de hortaliças, a redução do uso 

de defensivos agrícolas, a produção de energia alternativa, entre outras.  

Além disso, em parceria com o Governo Federal, os Centros de Pesquisa se 

envolveram em programas sociais e de desenvolvimento econômico, desenvolveram 

e disseminaram tecnologias e sistemas de produção voltados para o aumento da 

produtividade da agricultura familiar e para a incorporação de pequenos produtores 

no agronegócio, melhorando a renda familiar, assim como a qualidade de vida das 

pessoas envolvidas nesse processo. 
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Para obter os resultados citados, a empresa aposta no potencial de seu capital 

intelectual que até dezembro de 2009 era composto por aproximadamente 9.300 

funcionários, dentre os quais, 29% são pesquisadores, 17% são analistas e 54% são 

assistentes, conforme Embrapa (2010) 

Estes empregados estavam alocados, até o maio de 2010, em 44 Centros Nacionais 

de Pesquisa, sendo 03 unidades de serviço, 16 unidades de produto, 10 de temas 

básicos e outras 15 unidades ecorregionais que estão distribuídas estrategicamente, 

estando presente em quase todos os estados da federação, conforme demonstrado 

na FIG. 20. 

 

Figura 20 - Distribuição dos Centros de Pesquisa da Embrapa no Território Nacional 
Fonte: Embrapa (2010a)   

 

Com o objetivo de transferir as tecnologias e os conhecimentos desenvolvidos pelos 

44 Centros de Pesquisa, a Embrapa conta com 14 escritórios de negócios (EN´s) e  

02 unidades de produção (UP´s) que tem sua sede, a Embrapa Transferência de 

Tecnologia, localizada no Distrito Federal. 
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A Embrapa Transferência de Tecnologia tem a missão de “buscar mecanismos para 

diminuir as distâncias existentes entre a criação da tecnologia e o usuário dela” e 

para cumpri-la, os escritórios de negócios promovem a articulação intra e 

interinstitucional para o estabelecimento de redes de transferência de tecnologia que 

permitem a Embrapa a determinação de novos arranjos junto a outras empresas do 

setor público, privado e do terceiro setor, fazendo com que o processo de 

disponibilização dos resultados de pesquisa aos diversos setores produtivos 

brasileiro seja rápido (Embrapa, 2008). 

Estes escritórios de negócios estão distribuídos em todas as regiões geográficas do 

Brasil, conforme representado na FIG. 21, formando uma grande rede que valida, 

demonstra e transfere conhecimentos e tecnologias produzidas pelos Centros 

Nacionais de Pesquisa, especialmente as tecnologias relacionadas a sementes e 

mudas. 

 

      
Figura 21 - Distribuição da Embrapa Transferência de Tecnologia no Brasil 
Fonte: Embrapa Escritórios de Negócio (2008) 

http://snt.sede.embrapa.br/hotsite/index.htm
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Para coordenar, controlar e mensurar os resultados de todas as atividades de 

pesquisa e transferência de tecnologia desenvolvidas pelos vários centros de 

pesquisa, escritórios de negócio e unidades de produção, assim como traçar as 

macro estratégias e as diretrizes que nortearão o trabalho de cada uma destas 

unidades e escritórios, a Embrapa mantém 13 unidades administrativas.  

Estas unidades estão localizadas em sua Sede, em Brasília – DF, e, no primeiro 

semestre de 2010, foram reorganizadas em uma estrutura cuja finalidade é 

aprimorar o modelo de gestão, tornando-o mais ágil, flexível e dinâmico, visando o 

atendimento das demandas internas e externas da instituição, conforme Embrapa 

(2010b). 

Todas as unidades administrativas estão diretamente ligadas, simultaneamente, às 

diretorias estratégicas e as unidades descentralizadas da Embrapa, promovendo a 

interface entre os centros de pesquisa e a alta administração da empresa, como 

mostra a FIG. 22. 
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Figura 22 - Estrutura Organizacional da Embrapa 
Fonte: Adaptado pelo autor da Embrapa (2010b) 
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Na área da cooperação internacional, a Embrapa mantém aproximadamente 68 

acordos bilaterais de cooperação técnica com 37 países e 64 instituições, e acordos 

multilaterais que envolvem pesquisa em parceria com 20 organizações 

internacionais.  

Para facilitar o desenvolvimento de pesquisas, reforçar as parcerias internacionais e 

permitir aos pesquisadores o acesso a mais alta tecnologia relacionada à agricultura, 

a Embrapa, com a colaboração do Banco Mundial, instalou laboratórios nos Estados 

Unidos, na França e na Holanda. Possui também unidades na Venezuela e em 

Gana, marcando sua presença na América do Norte, Europa, África e América 

Latina. 

Um dos 44 Centros Nacionais de Pesquisa da Embrapa é a Embrapa Agrobiologia, 

unidade na qual a pesquisa proposta nesta dissertação foi desenvolvida. Para 

melhor compreensão das ações deste Centro de Pesquisa será feita sua 

apresentação assim como da sua missão e suas principais atividades no processo 

de desenvolvimento e transferência de tecnologias e conhecimentos. 

3.2 Centro Nacional de Pesquisa de Agrobiologia 

Caracterizada como um centro de pesquisa de temas básicos, a Embrapa 

Agrobiologia teve suas atividades iniciadas nos anos 1950 com um grupo de 

pesquisadores liderados pela Dra. Johanna Döbereiner. Inicialmente as pesquisas, 

todas direcionadas para Fixação Biológica de Nitrogênio (FBN), foram desenvolvidas 

no antigo Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agronômicas do Ministério da 

Agricultura que no ano de 1989 se transformou em Centro Nacional de Pesquisa de 

Biologia do Solo e em 1993 passou a ser denominado Centro Nacional de Pesquisa 

de Agrobiologia (CNPAB). 

Os resultados das pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Agrobiologia na área de 

FBN serviram de base para o estabelecimento da tecnologia empregada na 
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implantação da cultura da soja em nosso país. O uso de inoculantes contendo 

rizóbio permitiu a eliminação do uso de adubos nitrogenados na cultura, melhorando 

a competitividade da soja brasileira no mercado externo, além de contribuir para a 

preservação do meio ambiente.  

As pesquisas demonstraram também a importância da contribuição da FBN na 

cultura da cana-de-açúcar e outras espécies não leguminosas e permitiram a 

identificação de nove novas espécies de bactérias fixadoras de nitrogênio. 

Após meio século de existência, e diante dos resultados de pesquisa obtidos ao 

longo desses anos, a Embrapa Agrobiologia se tornou um “Centro de Excelência 

para Pesquisa e Treinamento em Agricultura Sustentável e Ciências Ambientais”, 

conforme reconhecido pela Comissão de Ciência e Tecnologia para o 

Desenvolvimento Sustentável do Sul (CONSATS) e pela Academia de Ciências do 

Terceiro Mundo (TWAS). 

Sua missão é “gerar conhecimentos e viabilizar tecnologias e inovação apoiadas nos 

processos agrobiológicos em benefício de uma agricultura sustentável para a 

sociedade brasileira” e sua visão resume-se em “ser um centro de referência em 

agrobiologia, reconhecido pela excelência na pesquisa, desenvolvimento e inovação 

para a sustentabilidade da agricultura”, conforme Embrapa (2009) 

Os valores que atualmente balizam as práticas e os comportamentos da Embrapa 

Agrobiologia, independentemente do cenário vigente, e que representam as 

doutrinas essenciais e duradouras da empresa, são a excelência em pesquisa e 

gestão; responsabilidade sócio-ambiental; ética; respeito a diversidade e à 

pluralidade; comprometimento; e cooperação. 

Para cumprir sua missão e se tornar um centro de referência em agrobiologia, além 

dos valores que balizam as ações da empresa, a mesma tem cinco objetivos a 

cumprir que foram levantados ao longo da elaboração do IV Plano Diretor da 

Unidade (PDU) e que estão alinhados com o  Plano Diretor da Empresa (PDE), a 

saber: 



97 

 

 Garantir a competitividade e sustentabilidade da agricultura brasileira; 

 Atingir um novo patamar tecnológico competitivo em agroenergia e 

biocombustíveis; 

 Intensificar o desenvolvimento de tecnologias para uso sustentável dos biomas e 

integração produtiva das regiões brasileiras; 

 Prospectar a biodiversidade para o desenvolvimento de produtos diferenciados e 

com alto valor agregado para exploração de novos segmentos de mercado 

(alimentares, aromáticos, essências, fármacos, biocidas, fitoterápicos e 

cosméticos); 

 Contribuir para o avanço da fronteira do conhecimento e incorporar novas 

tecnologias, inclusive as emergentes. 

Desde sua criação até o ano de 2010, a Embrapa Agrobiologia tem desenvolvido 

pesquisas nas áreas de fixação biológica de nitrogênio (FBN) em leguminosas e em 

não leguminosas, especialmente gramíneas; em biologia molecular (genoma e 

proteoma); recuperação de áreas degradadas; agricultura orgânica; ciclagem de 

nutrientes; diversidade de microorganismos e fauna do solo e biossegurança.  

Para o desenvolvimento destas pesquisas, além de laboratórios equipados com 

tecnologia de ponta, a Unidade possui um Sistema Integrado de Produção 

Agroecológica (SIPA) em parceria com a Embrapa Solos, UFRRJ e PESAGRO-RIO. 

Neste espaço, há mais de 15 anos, têm sido desenvolvidas pesquisas em agricultura 

orgânica, mantidas unidades de observação (UO´s) e unidades de demonstração 

(UD´s), utilizadas com freqüência em trabalhos de transferência de tecnologia. 

Todo processo de geração e transferência de tecnologias é feito com o intuito de 

atender os diversos públicos atendidos pela Embrapa Agrobiologia, dentre os quais 

merecem destaque àqueles que, além de serem beneficiados contribuem muito para 

identificação de novas demandas e linhas de pesquisa a serem trabalhadas, a 

saber: 
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 Produtores rurais; 

 Empresas públicas, privadas ou de economia mista de pequeno, médio e grande 

porte, assim como profissionais que atuam na extensão; 

 Especialistas e técnicos em agropecuária; 

 Representantes de empresas públicas ou privadas que atuam como 

intermediários em processos de negociação ou parceria; 

 Instituições de ensino médio e superior; 

 Instituições de pesquisa; 

 Outras unidades da Embrapa; 

 Governo federal, estadual e municipal; e 

 Imprensa, jornalistas e editores. 

Na tentativa de atender a demanda do mercado e inovar, a Embrapa Agrobiologia 

busca firmar parcerias, contratos, convênios, termos de cooperação, entre outras 

formas de relacionamento com empresas públicas e privadas, dedicadas também ao 

desenvolvimento de pesquisas, a extensão rural, elaboração de políticas públicas, 

produção de insumos agropecuários, assistência técnica, de ensino, dentre outras. 

Para auxiliar no estabelecimento de parcerias e na transferência de conhecimentos e 

tecnologias desenvolvidas no Centro de Pesquisa, mantém, desde 2007, o Núcleo 

de Pesquisa e Treinamento para Agricultores (NPTA), na cidade de Nova Friburgo 

que tem como objetivo implementar projetos de transição agroecológica na região e 

assessorar cerca de 2.500 produtores envolvidos com a produção de flores, frutas e 

hortaliças por meio do estabelecimento de parcerias e execução de pesquisas 

participativas. 

Nos anos de 2008 e 2009 ampliou o quadro de pessoal da Área de Comunicação e 
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Negócios (ACN), setor responsável pelas ações de transferência, negócios e 

comunicação da Unidade de Pesquisa e entrou em programas como o de Apoio ao 

Desenvolvimento de Novas Empresas de Base Tecnológica e à Transferência de 

Tecnologia (PROETA), que tem por finalidade a transferência de tecnologia via 

incubação de empresas. 

No final de 2009 inaugurou o Centro de Formação em Agroecologia e Agricultura 

Orgânica, local onde serão realizados cursos de capacitação para extensionistas e 

técnicos de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER), assim como para a 

comunidade acadêmica, estudantes e pequenos produtores. 

Ainda no âmbito da transferência de tecnologia e estabelecimento de parcerias, no 

início de 2009, a Embrapa Agrobiologia assinou um contrato de parceria e 

transferência de estirpes com quatro empresas com vistas ao desenvolvimento da 

formulação do inoculante biológico para cana-de-açúcar, cujos resultados serão 

apresentados no início de 2011. 

Para o ano de 2010 já estão programados o lançamento do edital para transferência 

de estirpes de inoculante para o milho, cujo produto impactará diretamente na 

produção nacional e na redução do consumo de compostos nitrogenados na 

lavoura. 
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4 METODOLOGIA 

A pesquisa, de acordo com Ander-Egg (1978, p.28), pode ser compreendida como 

um “procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir 

novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento”.  Já 

para Marconi e Lakatos (2003, p.155), a pesquisa pode ser compreendida como  

um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer 
um tratamento científico e se constitui no caminho para conhecer a 
realidade ou para descobrir verdades parciais. 

Levando em consideração as proposições de Ander-Egg (1978) e de Marconi e 

Lakatos (2003) realizou-se uma pesquisa sobre o licenciamento de tecnologias na 

Embrapa Agrobiologia, um dos 44 centros de pesquisa da Embrapa, uma empresa 

que se dedica ao desenvolvimento de produtos, serviços e processos voltados para 

o agronegócio. 

4.1 Tipologia da Pesquisa 

Embora o licenciamento, foco deste estudo, seja um mecanismo de transferência 

usado em muitas empresas, principalmente nas privadas, poucas são as 

informações disponíveis na literatura a respeito do assunto e principalmente sobre 

sua adoção e aplicação nas empresas públicas, caracterizando a pesquisa como 

exploratória. De acordo com Collins e Hussey (2005), a pesquisa exploratória pode 

ser definida como àquela realizada sobre um problema ou questão de pesquisa 

cujos conhecimentos ainda são restritos e tem como objetivo procurar padrões, 

idéias ou hipóteses em vez de testar ou confirmar hipóteses existentes. 

 Além disso, um dos objetivos de se estudar o licenciamento de tecnologias em 

empresas públicas, é, de fato, verificar se este mecanismo de transferência é 

adequado às tecnologias desenvolvidas na Embrapa Agrobiologia e, em caso de 
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constatação positiva, aplicá-la na empresa. Neste sentido, a pesquisa também pode 

ser caracterizada como aplicada, que, de acordo com Vergara (2003), tem a 

finalidade de resolver um problema prático. 

Com relação à abordagem dos dados, trata-se de uma pesquisa qualitativa e 

quantitativa, pois visa quantificar os métodos de transferência de tecnologias 

adotados pelas unidades de pesquisa da Embrapa, bem como identificar os 

dificultadores do processo de transferência e verificar se o licenciamento é um 

mecanismo viável e adequado às tecnologias desenvolvidas pelo centro de 

pesquisa. 

A pesquisa qualitativa, de acordo com Gil (2002) se dá através de conclusões, 

deduções, raciocínio ou interferências de princípios gerais para particulares. 

Pretende relatar, informar, demonstrar significâncias de determinada questão. 

Segundo Thiollent (1987), em uma pesquisa qualitativa sugere-se a entrevista de um 

pequeno número de indivíduos que representem a identidade organizacional à qual 

pertencem. Neste tipo de pesquisa, o objeto do pesquisador consiste em aprender 

sobre o fenômeno, extraindo dos indivíduos entrevistados, que se constituem em 

agentes reveladores da cultura organizacional, suas experiências vividas no dia a 

dia. 

Já a pesquisa quantitativa, de acordo com Collins e Hussey (2005), tem como 

finalidade a mensuração de fenômenos. Os dados coletados são apresentados em 

forma numérica, por meio de representações gráficas, tabelas, entre outros. 

A totalidade dos processos de pesquisa implica no levantamento de dados de 

variadas fontes, quaisquer que sejam os métodos ou técnicas empregadas. Por meio 

dos dados obtidos se torna possível ao pesquisador realizar análises consistentes e 

críticas. Esses dados, na concepção de Marconi e Lakatos (2002), podem ser 

teóricos ou empíricos, ou seja, com base na bibliografia ou originados da pesquisa 

de campo. Sendo assim, com o intuito de sistematizar o processo de coleta de 

dados, o mesmo foi realizado em duas fases: uma teórica e outra empírica, e 

estruturado conforme FIG. 23. 
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Figura 23 - Sistematização do processo de coleta de dados 
Fonte: Elaborado pelo autor 

4.2 Fase Teórica 

Na fase teórica foi feito um levantamento de dados, de informações, de teorias e 

conceitos referentes ao processo de licenciamento e dos mecanismos de 

transferência de tecnologias adotados pelas empresas, em especial pelas empresas 

públicas. Buscou-se ainda esclarecer as diferenças conceituais de difusão e 

transferência, assim como compreender o processo de inovação dentro das 

organizações complexas. 

O levantamento destes dados e informações foi feito por meio da pesquisa 

bibliográfica que, conforme Dencker (1998), é desenvolvida a partir de material já 

elaborado como livros e artigos científicos e segundo Marconi e Lakatos (2002), tem 

o objetivo de coletar informações indiretas a respeito de um tema específico que irá 
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servir de base para a análise e a interpretação de dados de uma pesquisa científica, 

assim como “colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito 

ou filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas de debates 

que tenham sido transcritos por alguma forma, quer publicadas, quer gravadas” 

(MARCONI e LAKATOS, 2003, p.183). 

Já Manzo (1971, p.32) afirma que a pesquisa bibliográfica “oferece meios para 

definir, resolver não somente problemas já conhecidos, como também explorar 

novas áreas onde os problemas não se cristalizaram suficientemente” e tem como 

finalidade “permitir ao cientista o reforço paralelo na análise de suas pesquisas ou 

manipulação de suas informações” (TRUJILLO, 1974, p.230). 

Sintetizando, Marconi e Lakatos (2003) afirmam que a pesquisa bibliográfica não se 

trata de mera repetição ou reunião de informações de um determinado assunto, mas 

uma análise sob novo enfoque ou abordagem e que permite conclusões inovadoras. 

Abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema em 
estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, 
pesquisas, monografias, teses, material cartográfico, etc.,até meios de 
comunicação orais: rádio, gravações em fita magnética e audiovisuais: 
filmes e televisão (MARCONI E LAKATOS, 2003, p.183).  

Collins e Hussey (2005) complementam mencionando que as fontes de informação 

que podem ser utilizadas na pesquisa bibliográfica podem ser dicionários, 

enciclopédias, livros, artigos, trabalhos, resumos, índices, relatórios de pesquisa, 

trabalhos apresentados em conferências, banco de dados computadorizados, banco 

de dados on-line, internet e banco de dados em CD room. 

Sendo assim, para a construção do marco teórico sobre o processo de licenciamento 

e transferência de tecnologias foi feito um levantamento de informações em livros, 

artigos científicos, publicações avulsas, teses e monografias, assim como em jornais 

e revistas e, na maioria das vezes, com o auxílio da internet, uma vez que poucos 

foram os materiais encontrados nas bases físicas das bibliotecas das Faculdades 

Integradas de Pedro Leopoldo, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e 
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na rede de bibliotecas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. 

Fez-se o uso, principalmente, de bases de dados on line que incluem importantes 

periódicos como o ProQuest ABI/INFORM Global, Portal de Periódicos Capes, 

Revista de Administração Contemporânea – RAC, Scientific Eletronic Library on line 

- SciELO,AINFO WEB, entre outras. 

Após a construção do marco teórico partiu-se para a pesquisa de campo, que teve 

como finalidade a coleta de informações diretas sobre as tecnologias da Embrapa 

Agrobiologia de modo que fosse possível verificar a aplicabilidade do licenciamento 

como mecanismo de transferência, assim como a obtenção de informações sobre o 

processo de geração e transferência de tecnologia adotados pela Embrapa 

Agrobiologia e pelas demais Unidades Descentralizadas da Embrapa. 

4.3 Fase Empírica 

A fase empírica deste trabalho foi subdivida, de modo que possibilitasse a obtenção 

de todas as informações necessárias para atingir os objetivos geral e específicos 

estabelecidos. Para elevar a confiabilidade dos resultados e minimizar a esterilidade 

potencial de uma abordagem de método único, fez-se o uso da triangulação 

metodológica, que, segundo Collins e Hussey (2005), consiste na avaliação de um 

mesmo fenômeno por meio da utilização, em um único estudo, de métodos 

quantitativos e qualitativos de coleta de dados. 

Para elaborar o capítulo referente ao objeto de estudo e subsidiar a análise de 

dados, foram utilizados dados secundários, obtidos por meio de pesquisa 

documental em arquivos da Embrapa e do Centro Nacional de Pesquisa de 

Agrobiologia, caracterizando uma pesquisa documental. 

A pesquisa documental, de acordo com Marconi e Lakatos (2003), é uma fonte que 

está restrita a documentos escritos ou não e podem ser arquivos públicos, 

particulares ou fontes estatísticas. Vergara (2003) complementa dizendo que a 
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pesquisa documental se assemelha muito a bibliográfica e afirma que a diferença 

existente entre elas é o fato de a primeira basear-se na consulta de arquivos 

tornados públicos, e a outra na consulta em documentos, relatórios, atas, dentre 

outros de propriedade de pessoa física ou jurídica.  

Por meio da pesquisa documental, foram coletadas informações sobre o quadro de 

pessoal, valores, missão, estrutura organizacional, ações de transferência e, 

principalmente aquelas referentes ao desenvolvimento de pesquisas científicas e 

inovações passíveis de transferência, quer sejam no formato de produtos, processos 

ou serviços. 

Também foi feito um levantamento de dados junto a Secretaria de Gestão 

Estratégica da Embrapa (SGE), detentora de todos os índices de desempenho das 

Unidades Descentralizadas da Embrapa. O objetivo foi fazer uma análise dos 

indicadores de desempenho por meio dos quais as Unidades Descentralizadas são 

avaliadas, assim como comparar a Embrapa Agrobiologia com Centros 

Ecorregionais, Centros de Produto e com outros Centros de Temas Básicos. 

Utilizou-se ainda um levantamento de tecnologias finalizadas e/ou em fase de 

desenvolvimento realizado na Embrapa Agrobiologia no primeiro semestre de 2009 e 

atualizado no primeiro semestre de 2010 para avaliação e qualificação das 

tecnologias. Após a qualificação de parte das tecnologias levantadas utilizando 

metodologia e formulário desenvolvidos e validados pela Embrapa, cujo modelo 

pode ser visto no Anexo, foi possível classificar as tecnologias, obter informações 

referentes à sua aplicação, seu estágio de desenvolvimento, seus pontos fortes e 

fracos, a indicação do seu mercado consumidor potencial, entre outras.  

Por meio dessas informações foi possível identificar possíveis mecanismos de 

transferência para cada uma das tecnologias, assim como avaliar a viabilidade do 

uso do licenciamento.  

Além dos dados secundários, foi feita a coleta de dados primários por meio de 

aplicação de questionários e realização de entrevista. Diante disso, na seqüência 

são apresentadas as unidades de análise e observação, a população e amostra, o 
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processo de elaboração do instrumento de coleta de dados, assim como a 

aplicação, tratamento e análise dos dados coletados. 

4.3.1 Unidade de análise e unidade de observação 

De acordo com Vieira e Zouain (2005) a definição da unidade de análise  e da 

unidade de observação é essencial no processo de descrição da metodologia. 

Segundo os autores, esses níveis apresentam diferentes tipologias e os mais 

comuns em estudos administrativos e organizacionais são os níveis individual, 

grupal, organizacional, nível do campo e societário. 

Apesar da utilização de dados comparativos e da aplicação de questionários a 

outras Unidades de Pesquisa da Embrapa, a pesquisa foi realizada num nível de 

análise organizacional, uma vez que o objeto central de interesse da pesquisa foi a 

Embrapa Agrobiologia, um dos 44 centros de pesquisa da Embrapa e caracterizado 

como centro de tema básico que comporta sete linhas de pesquisa, a saber: Fixação 

Biológica de Nitrogênio (FBN) em leguminosas e em não leguminosas, Biologia 

Molecular (genoma e proteoma), Recuperação de Áreas Degradadas, Agricultura 

Orgânica, Ciclagem de Nutrientes, Diversidade de Microorganismos e Fauna do Solo 

e Biossegurança (Embrapa AGROBIOLOGIA, 2010).  

Já as unidades de observação, ainda na perspectiva de Vieira e Zouain (2005, p.22), 

referem-se “às unidades de observação, a respeito das quais as inferências serão 

feitas e devem ser representativas do nível de análise”. Nesse sentido, o estudo teve 

como unidade de observação os processos de geração e transferência de 

tecnologias na Embrapa Agrobiologia. 
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4.3.2 Universo e amostra 

O universo e a amostra são características que requerem cuidado especial no 

desenvolvimento de uma pesquisa. Na visão de Vergara (2000), o universo consiste 

no conjunto de elementos que possuem mesmas características. Já na concepção 

de Marconi e Lakatos (1996) e Levin (1985), a população a ser pesquisada ou 

universo da pesquisa, é definida como o conjunto de indivíduos que partilham de, 

pelo menos, uma característica em comum.  

A amostra, segundo Vergara (2000), pode ser definida como parte desse universo e, 

normalmente, é escolhida com base em algum critério de representatividade. No 

entanto, Vieira e Zouain (2005) afirmam que embora haja necessidade de determinar 

amostras estatisticamente representativas nas pesquisas quantitativas, nas 

qualitativas isto é dispensável, uma vez que o foco é estabelecer uma conexão entre 

o constructo teórico, o método e os resultados, independente do quantitativo 

amostral. Collins e Hussey (2005) reforçam o posicionamento de Vieira e Zouain 

(2005) ao afirmar que, em casos de pesquisa qualitativa, não importa o número da 

amostra, mas a suficiência dos recursos reunidos para sustentar ou refutar hipóteses 

levantadas na pesquisa. 

Neste estudo, os elementos que constituem o universo da pesquisa possuem como 

elemento comum a atuação no processo de geração e/ou transferência de 

tecnologias e foi dividido em três sub populações ou sub universos distintos 

caracterizados pelos: a) pesquisadores da Embrapa Agrobiologia; b) representantes 

da área de comunicação, negócios e transferência de tecnologias da Embrapa; e c) 

representantes da chefia de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Agrobiologia.  

O primeiro sub universo, caracterizado pelos pesquisadores da Embrapa 

Agrobiologia, no período da coleta de dados, era representado por 33 

pesquisadores. Verificou-se que três deles não atuavam diretamente na área de 

pesquisa e desenvolviam atividades de suporte na área de estatística, avaliação de 

impacto e manutenção da coleção de cultura de bactérias diazotróficas da Unidade. 

Outros três, ocupantes dos cargos de Chefia da Unidade, estavam se dedicando às 
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atividades de gestão e mais uma pesquisadora se encontrava no exterior para 

finalização do seu pós-doutorado. Diante disso, a população ficou composta por 26 

pesquisadores, dos quais 11, representando 42,30% da população, colaboraram 

respondendo os questionamentos contidos nos instrumentos de coleta de dados. 

O segundo sub universo, caracterizado pelos representantes da área de 

comunicação, negócios e transferência de tecnologias da Embrapa, no período de 

coleta de dados, entre os meses de junho e julho de 2010, era composto por 44 

representantes. Desses, três pertenciam a unidades classificadas como “Unidades 

de Serviço” e que não atuam na geração e transferência de tecnologias. Outros 

quatro representavam unidades com menos de quatro anos de existência. Desse 

modo, a população ficou composta por representantes de 37 Unidades 

Descentralizadas, dos quais 10, representando 27,02% da população, colaboraram 

respondendo os questionamentos contidos nos instrumentos de coleta de dados. 

Por fim, o terceiro sub universo, caracterizado pela chefia de pesquisa e 

desenvolvimento da Embrapa Agrobiologia e representado pelo chefe de P&D e seu 

substituto. Este sub universo, até junho de 2010, era composto por dois 

profissionais, dos quais 01, representando 50% da população, participou da 

pesquisa por meio de entrevista. Cabe ressaltar que nos dois primeiros sub 

universos, em função do número elevado de representantes, optou-se pela utilização 

de questionários e no terceiro sub universo, a escolha foi pela entrevista, em função 

do número reduzido de representantes da população. 

4.3.3 Elaboração dos instrumentos de coleta de dados 

Ao longo deste estudo foram coletados dados quantitativos e qualitativos. As 

pesquisas quantitativas, segundo Vieira e Zouain (2005), visam expressar e 

identificar relações entre variáveis e, por isso, envolvem o levantamento de dados 

por meio de questionários compostos por questões fechadas, análise de dados 

numéricos gerados por sistemas de informação, avaliação estatística de dados etc..  
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Já nas pesquisas qualitativas, segundo Vieira e Zouain (2005), é comum o uso de 

técnicas como entrevistas formais e informais, técnicas de observação de campo, 

análise histórica, etnografia, entre outras.  

Para realização deste estudo, a coleta de dados envolveu a utilização de três 

instrumentos. Nos dois primeiros sub universos, caracterizados pelos representantes 

da área de comunicação, negócios e transferência de tecnologia e pelos 

pesquisadores da Embrapa Agrobiologia, em função do número de elementos, 

optou-se pela utilização de questionários e no terceiro sub universo, optou-se pela 

utilização de entrevista individual estruturada. 

Para coleta dos dados quantitativos, foram aplicados dois questionários por meio do 

Google docs, ferramenta que permite ao pesquisador o envio do instrumento de 

coleta de dados a todos os respondentes potenciais por e-mail simultaneamente. Já 

aos participantes, a ferramenta permite o preenchimento on line do formulário e a 

garantia de sigilo, uma vez que seus endereços eletrônicos não são identificados. 

O questionário, na concepção de Marconi e Lakatos (2003, p.201), pode ser definido 

como “instrumento constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. Apesar de apresentar 

índices de retorno próximos de 25%, o questionário foi uma das técnicas de coleta 

escolhidas em função da economia de tempo, pela capacidade de atingir um maior 

número de pessoas simultaneamente, pelo risco menor de distorção e pela 

possibilidade de obtenção de respostas rápidas e precisas. 

De acordo com Roesch (2005), a utilização do questionário como instrumento de 

coleta de dados requer cuidados que envolvem a formulação de questões 

consonantes com a revisão da literatura e com os objetivos da pesquisa; a redação 

clara das questões; redação e envio de carta contento explicações sobre a pesquisa; 

a identificação da organização que apóia a pesquisa no instrumento de coleta de 

dados; garantia de confidencialidade no tratamento dos dados; entre outras. 

Afirma também que, após a estruturação das questões, é muito importante que as 

mesmas sejam agrupadas em módulos e ambos sejam ordenados utilizando uma 
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abordagem de afunilamento, ou seja, que parta das questões e módulos mais 

amplos para os mais específicos. 

Levando em consideração as proposições de Roesch (2005), o primeiro questionário 

elaborado, direcionado a todos os pesquisadores da Embrapa Agrobiologia, foi 

composto por 14 perguntas fechadas e quatro perguntas abertas e dividido em duas 

secções: uma voltada para caracterização dos respondentes e outra voltada para a 

geração e transferência de tecnologias, cujo modelo pode ser visto no Apêndice A. 

Este teve como objetivo primeiro obter informações sobre o processo de geração e 

transferência de tecnologias sob o ponto de vista do criador das inovações.  

O segundo questionário, destinado aos chefes e/ou supervisores da Área de 

Comunicação, Negócios e/ou Transferência de Tecnologia das Unidades 

Descentralizadas da Embrapa, foi composto por 23 questões, cuja maioria era de 

múltipla escolha e dividido em três secções. A primeira voltada para caracterização 

dos respondentes; a segunda para a caracterização da Unidade de Pesquisa e da 

Área de Comunicação, Negócios e/ou Transferência de Tecnologia e a terceira para 

obtenção de informações sobre o negócio e a transferência de tecnologias, como 

pode ser observado no Apêndice B. Teve como objetivo obter informações sobre os 

mecanismos de transferência de tecnologias mais utilizados pelos diversos centros 

nacionais de pesquisa da Embrapa, assim como as dificuldades enfrentadas neste 

processo. 

Tendo em vista o aprimoramento do questionário, a minimização das possíveis 

falhas e a ampliação das garantias de compreensão dos questionamentos pelos 

participantes da pesquisa, foram realizados pré-testes junto a três pesquisadores e 

três analistas com perfis muito semelhantes aos dos respondentes alvo do estudo. O 

pré-teste permitiu a correção de algumas falhas e a obtenção de maior 

fidedignidade, validade e operatividade do instrumento de coleta de dados e foi 

realizado entre os dias 20 e 25 de junho de 2010. 

Em ambos os questionários, optou-se pela utilização de um número maior de 

perguntas fechadas, de modo que a tabulação e interpretação dos dados fossem 

facilitadas, uma vez que o número de elementos do universo da pesquisa 
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inviabilizou a realização de entrevistas, assim como a dispersão desses elementos. 

Para coleta de dados qualitativos optou-se pela entrevista, cujo roteiro foi escrito 

obedecendo a mesma lógica de afunilamento utilizada na estruturação dos 

questionários e, por isto, foi subdivido em quatro secções. A primeira com 

questionamentos voltados para a caracterização da respondente; a segunda para a 

avaliação dos processos de inovação; a terceira para obtenção de informações 

sobre o processo de transferência de tecnologias e a quarta voltada para o 

licenciamento, cujo modelo pode ser visto no Apêndice C. 

A entrevista foi individual e estruturada, em que o entrevistador segue um roteiro de 

perguntas previamente estabelecido. Realizada no dia 06 de julho de 2010, junto à 

representante da Chefia de Pesquisa Desenvolvimento da Embrapa Agrobiologia, a 

entrevista teve a finalidade de avaliar as percepções e perspectivas da chefia a 

respeito dos processos de inovação, transferência de tecnologia e licenciamento.  

De acordo com Marconi e Lakatos (2005, p.195), a entrevista pode ser definida 

como “um encontro entre duas pessoas, a fim que de um delas obtenha informações 

a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza 

profissional”. Para Goode e Hatt (1969) trata-se de uma conversação face a face, de 

maneira metódica e que proporciona ao entrevistador, verbalmente, a informação 

necessária. 

Já para Collins e Hussey (2005, p.160), 

as entrevistas são associadas a metodologias positivistas e 
fenomenológicas. Trata-se de um método de coleta de dados no qual 
perguntas são feitas a participantes selecionados para descobrir o que 
fazem, pensam ou sentem. As entrevistas facilitam a comparação de 
respostas e podem ser feitas pessoalmente, por telefone ou computador (e-
mail, ICQ, etc.). 

Ainda na visão de Collins e Hussey (2005), a entrevista constitui um instrumento de 

coleta muito interessante, principalmente porque permite ao pesquisador atuar como 

observador. No entanto, o registro de dados qualitativos e a própria condução da 
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entrevista pode apresentar vários problemas com potencial de interferência na 

análise e interpretação dos dados. Diante disso, para minimizar problemas 

relacionados a perda de foco e maximizar a captação de informações, optou-se pela 

gravação em áudio de toda a entrevista com a concordância do entrevistado.  

4.3.4 Aplicação, tratamento e análise dos dados 

Após a coleta de todos os dados primários, os mesmos foram organizados e 

analisados qualitativa e quantitativamente.  Para Ludke e André (1986) e Trivinos 

(1987), as análises qualitativas podem ser conceituadas como aquelas 

essencialmente descritivas, que fazem uso, com freqüência, de transcrições de 

entrevistas e depoimentos, e citações que permitem corroborar os resultados e 

oferecer alguns pontos de vista.   

Alasuutari (1995) apud Vieira e Zouain (2005, p.17), reforça o ponto de vista de 

Ludke e André (1986) e Trivinos (1987) ao afirmar que a pesquisa qualitativa “se 

fundamenta principalmente em análises qualitativas, caracterizando-se, em princípio, 

pela não utilização de instrumental estatístico na análise de dados”. Entretanto, 

Alasuutari (1995) enfatiza que a definição de pesquisa qualitativa não implica na 

exclusão de algumas análises quantitativas e que estas podem ser utilizadas para 

complementar os estudos qualitativos. 

Já na análise quantitativa, de acordo com Oppenheim (1992, p.157),  

... podem se calcular médias, computar percentagens, examinar os dados 
para verificar se possuem significância estatística, podem se calcular 
correlações ou tentar várias formas de análise multivariada, como a 
regressão múltipla ou a análise fatorial. 

Roesch (2005, p.151) menciona ainda que estas análises permitem ao pesquisador 

extrair o sentido dos dados e comparar os resultados entre vários subgrupos e 

reforça o fato de que, quando as opções de respostas são de natureza nominal ou 
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categórica, “tudo o que se pode fazer com esses dados é verificar a freqüência e 

calcular a percentagem de cada categoria ou subgrupo em relação ao total” e fazer 

comparações dos resultados entre sub grupos. 

Com relação aos dados quantitativos, como a maioria das perguntas contidas nos 

questionários foram fechadas e com repostas de natureza categórica ou nominal, foi 

feita a análise da freqüência dos dados e cálculo da percentagem de cada categoria, 

assim como uma análise comparativa dos resultados obtidos em cada um dos dois 

sub universos estudados, conforme proposto por Roesch (2005). 

Estes dados foram representados por meio de gráficos e tabelas que, conforme 

Marconi e Lakatos (2003) constituem métodos estatísticos e sistemáticos de 

representação de dados. As autoras mencionam que as tabelas são construídas por 

meio da utilização de dados coletados pelo próprio autor e pressupõe a organização 

e/ou sistematização dos dados dispostos em linhas ou colunas.  

Já “os gráficos são figuras que servem para representação dos dados, evidenciando 

seus aspectos visuais de forma transparente e de fácil compreensão”. Podem 

também ser caracterizados como informativos ou analíticos, na percepção de 

Marconi e Lakatos (2003, p.170). Neste trabalho, em função do conteúdo dos 

questionamentos, foram utilizados, essencialmente os gráficos analíticos. 

Já os dados qualitativos, gravados em áudio, foram transcritos e comparados com 

os resultados obtidos por meio de questionário. Para complementar as análises, 

optou-se ainda pela utilização de quadros que, segundo Marconi e Lakatos (2003), 

são instrumentos de exposição de dados elaborados com base em dados 

secundários. Neste estudo, os dados utilizados para composição dos quadros foram 

obtidos junto a Secretaria de Gestão Estratégica da Embrapa e tiveram como 

objetivo avaliar o desempenho das Unidades de Pesquisa da Embrapa em relação 

aos indicadores de transferência de tecnologias. 

Após a coleta e tratamento de todos os dados primários e secundários, fez-se uma 

análise à luz do referencial teórico, o que permitiu uma análise comparativa entre os 

conceitos da literatura e as diferentes percepções dos participantes da pesquisa em 
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relação a inovação, transferência e licenciamento de tecnologias. Em seguida, os 

resultados foram apresentados e descritos de forma sistemática e com vocabulário 

acessível, de modo que o leitor pudesse compreender o conteúdo e os resultados da 

pesquisa. 
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5 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo é apresentada a análise dos dados obtidos na pesquisa de campo 

por meio da aplicação de questionários aos pesquisadores da Embrapa Agrobiologia 

e aos representantes da Área de Comunicação, Negócios e Transferência 

Tecnologia das unidades descentralizadas da Embrapa e por meio de entrevista 

realizada junto a Chefia de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Agrobiologia. 

Além disso, apresenta-se uma análise comparativa entre as informações obtidas na 

revisão da literatura e as práticas da Embrapa e do Centro de Pesquisa em 

Agrobiologia relacionadas ao processo de geração e, especialmente, de 

transferência de tecnologias. 

Para melhor compreensão e leitura, os dados foram apresentados e analisados de 

forma sistemática, como demonstra a FIG. 24: 

 

Figura 24 – Ordem de apresentação da análise de dados 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Vantagens e entraves do processo de licenciamento de tecnologias 

Facilitadores e dificultadores do processo de transferência de tecnologias na Embrapa e na 
Embrapa Agrobiologia 

 

Formas de transferência adotadas pela Embrapa e pela Embrapa Agrobiologia 

 

Qualificação das tecnologias desenvolvidas no Centro Nacional de Pesquisa de 
Agrobiologia 

 

Caracterização do processo de geração de tecnologias da Embrapa e da Embrapa 
Agrobiologia 

 

Caracterização dos participantes do processo de geração e transferência de tecnologia 
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5.1 Caracterização dos Participantes do Processo de Geração e Transferência 

de Tecnologia 

Nas unidades descentralizadas, quase a totalidade das ações de transferência são 

executadas pela Área de Comunicação, Negócios e Transferência de Tecnologias, 

que conta com o apoio da chefia imediata e dos pesquisadores, responsáveis pelo 

processo de geração e desenvolvimento das tecnologias, produtos e processos que 

compõem o portfólio de tecnologias dos centros de pesquisa. 

Em função do papel da Chefia de Pesquisa e Desenvolvimento, da Área de 

Comunicação, Negócios e Transferência de Tecnologias e dos Pesquisadores da 

Embrapa Agrobiologia nos processos de geração e transferência de tecnologias, 

assim como pelo fato de estes constituírem os sub universos dessa pesquisa, optou-

se pela realização de sua caracterização. 

A chefia de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Agrobiologia, desde 2008, é 

representada por uma pesquisadora. Graduada em farmácia pela Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, ela concluiu doutorado em química farmacêutica pela 

University of London, UL, Inglaterra e pós-doutorado pela University of Wisconsin-

Madison. Faz parte do quadro funcional da Embrapa desde 1989 e atua como Chefe 

de Pesquisa e Desenvolvimento desde 2008. Além disso, atua como professora sem 

ônus da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 

Atuando na área de ecologia, com ênfase em ecologia microbiana, em suas 

atividades teve oportunidade de interagir com 171 colaboradores em co-autorias de 

trabalhos científicos. Até junho de 2010 já tinha publicado 29 artigos em periódicos 

especializados, 147 trabalhos em anais de eventos, um livro e outros sete capítulos. 

Tinha orientado 6 dissertações de mestrado e 12 de doutorado, excluindo as co-

orientações. Recebeu dois prêmios e/ou homenagens, possuía uma tecnologia 

protegida e outros 19 itens de produção técnica. 



117 

 

Apesar da experiência como pesquisadora, em entrevista, afirmou que a Chefia de 

P&D da Unidade está sendo uma das primeiras funções desempenhadas na área de 

gestão. 

Com relação a Área de Comunicação, Negócios e/ou Transferência de Tecnologia 

(ACN), foi possível verificar que esta assume diferentes configurações dentro dos 

Centros de Pesquisa, assim como atribuições. Na Embrapa, em 60% dos casos, 

como pode ser visto no GRAF. 1, a ACN constitui uma chefia, em 20%, é 

caracterizada como uma supervisão ligada a Chefia Administrativa e nos demais 

20% constitui uma supervisão ligada a Chefia de Pesquisa e Desenvolvimento.  

 

6; 60%2; 20%

2; 20%

Chefia de Comunicação e Negócios/ Transferência de Tecnologia

Supervisão ligada a Chefia Geral

Supervisão ligada a Chefia de P&D  

Gráfico 1 - Coordenação da Área de Comunicação, Negócios e/ou Transferência de Tecnologia 
Fonte: Dados de pesquisa 
 
 

Constatou-se que 90% dos representantes da Área de Comunicação, Negócios e/ou 

Transferência de Tecnologia são do sexo masculino, 11% deles têm de 31 a 40 

anos, 33% têm entre 41 e 50 anos e os 56% restantes têm de 51 a 60 anos de 

idade. 
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No que se refere a grau de instrução, 20% possuem curso superior, 30% têm 

mestrado e 50% possuem doutorado. Quanto à função desempenhada, a Embrapa 

possui em seu plano de carreiras três grupos funcionais distintos, a saber: 

pesquisadores (profissionais que trabalham na área fim da empresa), analistas 

(profissionais que atuam na área meio da empresa) e os assistentes (profissionais 

que colaboram com os pesquisadores e analistas no desempenho de suas 

atividades de pesquisa e/ou administrativas por meio da execução de atividades, em 

sua maioria, operacionais).  

A pesquisa revelou que, no que se refere a função desempenhada na Embrapa, 

30% dos representantes da Área de Comunicação, Negócios e/ou Transferência de 

Tecnologia são pesquisadores e 70% são analistas. Além disso, 30% foram 

contratados há menos de cinco anos, 20% trabalham na empresa por período que 

varia entre seis e dez anos, outros 20% está na Embrapa por período que varia 

entre 11 e 20 anos e os 30% restantes fazem parte do quadro de pessoal há mais 

de 20 anos. 

Quando questionados sobre o tempo que atuam na área de Comunicação, Negócios 

e/ou Transferência de Tecnologia, 40% afirmaram estar na área há menos de cinco 

anos, 10% conhecem a área por período que varia entre seis e dez anos, outros 

40% estão lotados no setor por período de onze a vinte anos. Os 10% restantes 

afirmaram atuar na área há mais de vinte anos. 

Na Embrapa Agrobiologia, local onde o estudo foi focado, a Área de Comunicação e 

Negócios constitui uma supervisão, ligada diretamente a Chefia de Pesquisa e 

Desenvolvimento e que está subdividida nas áreas de comunicação, negócios e 

transferência de tecnologia. 

A área de comunicação é responsável por toda a comunicação interna e externa, 

elaboração de vídeos, redação de jornais internos e externos, manutenção de 

murais, editoração e formatação de documentos técnicos, criação de folderes, entre 

outras. A área de negócios é responsável pela prospecção, mapeamento e 

qualificação das tecnologias, liderança de ações que fortaleçam a inovação 

tecnológica, estabelecimento de parcerias com incubadoras, avaliação de impacto 
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de tecnologias e transferência comercial das tecnologias. Já a área de transferência 

cuida da organização e participação em eventos internos e externos voltados para 

transferência social das tecnologias desenvolvidas pelo Centro de Pesquisa, 

articulação com extensionistas para promoção da difusão tecnológica, coordenação 

da área de educação ambiental voltada para estudantes, entre outras. 

As equipes que compõem as ACN´s são multidisciplinares e possuem tamanho 

variável. Em 10% das ACN´s, como demonstrado no GRAF.  2, equipes são 

formadas por até cinco pessoas, 40% são compostas por quadros que variam entre 

seis e dez pessoas, outras 40%, por equipes que possuem entre onze e quinze 

pessoas e 10% contam com equipes superiores a quinze pessoas.  

1; 10%

4; 40%

4; 40%

1; 10%

até cinco empregados entre seis e dez empregados

entre onze e quinze empregados mais de quinze empregados
 

Gráfico 2 - Tamanho das equipes que atuam na Área de Comunicação, Negócios e/ou Transferência 
de Tecnologia das Unidades Descentralizadas 
Fonte: Dados de pesquisa 

 

A Embrapa Agrobiologia possui um quadro composto por agrônomos, jornalistas, 

administrador de empresas, programador visual, profissional da área de marketing, 

entre outras, perfazendo um total de nove empregados que atuam diretamente na 

comunicação e transferência de tecnologias. 
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Do total de empregados que atuam na Área de Comunicação, Negócios e/ou 

Transferência de Tecnologia das Unidades Descentralizadas, como pode ser 

observado no GRAF. 3, 60% são analistas, 10% são pesquisadores e 30% são 

assistentes. Na Embrapa Agrobiologia, até meados de 2008, o quadro era composto 

por um pesquisador, dois analistas e um assistente.  

No entanto, com o compromisso da atual chefia de fortalecer a Área de 

Comunicação, Negócios e Transferência de Tecnologia no Centro de Pesquisa, ao 

longo dos 2008 e 2009 foram contratados cinco analistas para composição da nova 

equipe. Até julho de 2010, 77% do quadro era composto por analistas, por 12,5% de 

pesquisadores e 12,5% de assistentes.  

1; 10%

6; 60%

3; 30%

Pesquisadores Analistas Assistentes
 

Gráfico 3 - Perfil da equipe que compõe as Áreas de Comunicação, Negócio e/ou Transferência de 
Tecnologia 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Já em relação aos pesquisadores da Embrapa Agrobiologia, responsáveis pelo 

processo de geração e apoio à transferência de tecnologias, foi constatado que 79% 

deles são do sexo masculino; 37% têm entre 31 e 40 anos, 36% possuem entre 41 e 

50 anos e 27% têm idade entre 51 e 60 anos. 
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Verificou-se também que 37% deles estão na Embrapa há menos de cinco anos, 

18% atuam na área por período que varia de seis a dez anos, outros 9% em período 

que varia de onze a vinte anos e os 36% restantes têm mais de vinte anos de 

atuação como pesquisadores na Embrapa.  A pesquisa evidenciou a qualificação da 

equipe de pesquisadores da empresa, indicando que 18% deles possuem pós-

doutorado e que 73% finalizaram o doutorado.   

Analisando a faixa etária e o tempo de serviço dos pesquisadores na Embrapa 

Agrobiologia, é possível afirmar que a empresa, até julho de 2010, possuía uma 

equipe de pesquisadores jovem e capacitada, reflexo do Plano de Demissão 

Incentivada (PDI) da Embrapa e da proposta de renovação do quadro de pessoal 

feita pela empresa na primeira década deste milênio, conforme Embrapa (2009). 

Quanto a área de atuação desses pesquisadores, como pode ser observado no 

GRAF. 4, 27% deles atuam na área de Recuperação Ambiental, 37% na Agricultura 

Orgânica, 9% na área de Fixação Biológica de Nitrogênio, 9% em Germoplasma e 

Diversidade e os 18% restantes mencionaram permear todas as áreas de pesquisa 

da Embrapa Agrobiologia. 

1; 9%

1; 9%

3; 27%

4; 37%

2; 18%

Germoplasma e Diversidade Fixação Biológica de Nitrogênio
Recuperação Ambiental Agricultura Orgânica
Em todas as linhas de pesquisa da Agrobiologia

 

Gráfico 4 - Áreas de atuação dos pesquisadores da Embrapa Agrobiologia 
Fonte: Dados de pesquisa 
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5.2  Caracterização do Processo de Geração de Tecnologias da Embrapa 

Agrobiologia 

Na Embrapa, os projetos de pesquisa têm origem de demandas diversas, dentre as 

quais podem ser destacadas as de mercado, as da Embrapa e/ou da Unidade de 

Pesquisa, inquietações do pesquisador, demandas do governo, entre outras. Desse 

modo, foi solicitado aos respondentes que indicassem a representatividade de cada 

uma dessas demandas na origem dos projetos de pesquisa. 

Como pode ser observado no GRAF. 5, 50% representantes das ACN´s afirmaram 

que até 40% das pesquisas desenvolvidas na Unidade têm origem nas demandas 

do mercado. Outros 70%, afirmaram que até 40% das demandas de pesquisa são 

apresentadas pela Embrapa e/ou pela Unidade de Pesquisa, 80% atribuíram as 

pesquisas às demandas apresentadas pelo governo e 70% dos respondentes 

disseram que até 40% das pesquisas são resultados das inquietações pessoais dos 

pesquisadores. 

 

Gráfico 5 - Origem das tecnologias desenvolvidas nas unidades descentralizadas 
Fonte: Dados de pesquisa 



123 

 

Na Embrapa Agrobiologia, todos os pesquisadores afirmaram que o governo é 

responsável por até 40% das demandas de pesquisa, outros 90% compartilham a 

opinião de que as inquietações do pesquisador e as demandas da Unidade de 

Pesquisa determinam até 40% dos projetos e 9,1% mencionaram o mercado como 

norteador da maioria dos seus projetos, como demonstrado no GRAF. 6. 

A Chefe de P&D da Embrapa Agrobiologia, quando questionada sobre as origens 

dos processos de inovação e dos projetos de pesquisa desenvolvidos, mencionou 

que obviamente a Unidade tem um grupo de pesquisadores mais ligado nas 

demandas do mercado e nas demandas apresentadas pela empresa e que estes 

buscam desenvolver novas idéias em consonância com as linhas de pesquisa e 

áreas que a empresa e a sociedade reconhecem como importantes mas que  

“aparentemente as inovações derivam mais das inquietações do pesquisador”. 

Completou dizendo que acredita que as inovações radicais só ocorrem quando o 

pesquisador trabalha suas inquietações e que esta forma de trabalho tem relação 

com o ócio criativo, reforçando a idéia de que pesquisador não pode ser engessado, 

que ele precisa ter um tempo para jogar conversa fora, uma vez que é nesse 

momento que as idéias fluem. 

 
 
Gráfico 6 – Origem das tecnologias desenvolvidas na Embrapa Agrobiologia 
Fonte: Dados de pesquisa 
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Ao comparar os resultados obtidos junto aos pesquisadores, aos representantes das 

ACN´s e a Chefe de P&D da Embrapa Agrobiologia, verifica-se que as demandas e 

suas influências nos projetos de pesquisa são idênticas em todas as Unidades 

Descentralizadas. 

Fazendo uma análise comparativa destes resultados com os modelos de inovação 

tecnológica descritos por Dosi (1998), Roussel et al (1991) Grizendi (2006), SIMI 

(2008), Freeman (1994), Sirilli (1998), Vioti e Macedo (2001), Furtado e Freitas 

(2004), Nuchera, Serrano e Morote (2002) e Pacagnella Junior (2006), pode-se dizer 

que tanto a Embrapa quanto a Embrapa Agrobiologia partem de inquietações 

pessoais para gerar suas inovações e não do mercado, como recomendado no 

modelo mais avançado do processo de geração de tecnologias.  

Quando questionados sobre o público alvo das tecnologias geradas na Unidade, 

54% dos pesquisadores afirmaram que mais de 60% de suas pesquisas são 

direcionadas aos pequenos agricultores e 50% disseram que aproximadamente 30% 

das pesquisas são voltadas para a indústria. Isso reforça a idéia de que a Embrapa 

Agrobiologia usa um modelo linear de inovação e mais próximo do “tecnology-push”, 

proposto por Vannevar Bush em 1945 e que perdurou até a metade dos anos 60. 

Neste modelo a pesquisa é desenvolvida para o mercado, mas sem considerar suas 

necessidades. 

Para Cassiolato e Lastres (2000), a ocorrência e o processo de inovação tecnológica 

dependem de um ambiente propício, no qual haja mercados competitivos, assim 

como alto grau de aproximação entre a pesquisa científica e o setor empresarial. 

Nesse sentido, a adoção de um modelo linear no processo de geração de 

tecnologias pode ser explicada pela pouca proximidade dos pesquisadores com o 

setor empresarial, bem como com os clientes finais das tecnologias desenvolvidas e 

reforçada pela ausência de uma cadeia produtiva específica para a destinação das 

inovações da Unidade.  

Sob outra ótica, considerando que a Embrapa Sede é a responsável pelos estudos 

macroeconômicos de mercado, que destes partem todos os desafios científicos que 

alimentam o Plano Diretor da Empresa (PDE), que o PDE constitui o documento 
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norteador do Plano Diretor das Unidades (PDU) e que estes são desdobramentos 

dos objetivos e diretrizes das macro estratégias, conclui-se que as demandas de 

pesquisa apresentadas pela Embrapa  e pela Unidade de Pesquisa são reflexo das 

necessidades de mercado.  

Partindo desse pressuposto, apesar da Embrapa e da Embrapa Agrobiologia 

seguirem um modelo linear de geração de tecnologias, a empresa está mais próxima 

do modelo de inovação denominado “market- pull”, descrito por Freeman (1994) e 

por Santana (2005), no qual as tecnologias são desenvolvidas para o mercado, mas 

tendo como base as suas necessidades.  

No entanto, o recomendável, de acordo com Pacagnella Junior (2006), é que as 

empresas, independente do segmento que atuam, adotem um modelo sistêmico de 

inovação. Proposto por Vioti e Macedo (2001), este modelo traz a idéia de que as 

empresas não conseguem inovar sozinhas, mas num contexto de relações diretas e 

indiretas com esferas micro e macroeconômicas, nacionais e internacionais, bem 

como com empresas públicas e privadas. 

Quando questionados sobre o número de tecnologias finalizadas anualmente para 

transferência, como pode ser observado no GRAF. 7, 10% dos representantes das 

ACN´s afirmaram que mais de cinco tecnologias são disponibilizadas pelos 

pesquisadores todos os anos. No entanto, 90% deles disseram que esse número 

não ultrapassa cinco. 
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Gráfico 7 - Número de tecnologias finalizadas anualmente para transferência nas Unidades 
Descentralizadas 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na Embrapa Agrobiologia, de acordo com a Chefe de P&D, são produzidos, em 

média, entre cinco e dez resultados finalísticos por ano. De acordo com o Manual de 

Indicadores do SAU (2009, p.15), os resultados finalísticos podem ser: cultivar 

gerada ou lançada; cultivar gerada ou indicada; evento elite; prática ou processo 

agropecuário; raça/tipo; insumo agropecuário; processo agroindustrial; metodologia 

científica; máquina, equipamento e instalação; estirpes; monitoramento/zoneamento 

ou software. 

Segundo a Chefe de P&D, estes resultados finalísticos, muitas vezes, ainda 

precisam passar por um processo de validação e não constituem, necessariamente, 

um produto passível de transferência.    

Quando questionados sobre o tempo médio necessário para gerar uma tecnologia, 

produto ou processo inovador, como pode ser visto no GRAF. 8, 18% dos 

pesquisadores afirmaram que isto ocorre em um período que varia de um a três 

anos, 36% disseram que o tempo médio varia de três a cinco anos e os 46% 
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restantes indicaram a necessidade de mais de cinco anos para obtenção de 

inovações. 

 

 

Gráfico 8 – Tempo médio para geração de uma tecnologia, produto ou processo inovador 
Fonte: Dados de pesquisa 

 

As inovações, de acordo com o Manual da Oslo (1997), podem ser classificadas em 

função da sua abrangência e do grau de novidade que embutem. No que se refere 

ao tipo de inovação embutida nas tecnologias, produtos e processos desenvolvidos, 

como pode ser visto no GRAF. 9, 30% dos representantes das ACN´s afirmaram que 

de 76 a 100% das tecnologias geradas são radicais, 70% mencionaram que até 30% 

das tecnologias são incrementais e 60% classificaram os resultados das pesquisas 

da Unidade de Pesquisa na qual atuam como avanços do conhecimento. 
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Gráfico 9 - Caracterização das inovações geradas nas Unidades Descentralizadas 
Fonte: Dados de pesquisa 

A Chefe de P&D da Embrapa Agrobiologia, quando questionada sobre a proporção 

de tecnologias radicais e incrementais, afirmou que as inovações radicais no meio 

científico são mínimas. Disse também que na Embrapa Agrobiologia todas as 

tecnologias que estão sendo desenvolvidas são incrementais e que, em sua visão, o 

Centro de Pesquisa conseguiu produzir, ao longo de seus anos de existência, 

apenas uma inovação radical, na década de 60, quando a Drª Johanna Dobereiner4 

descobriu a FBN em gramíneas.  

De acordo com a entrevistada, naquela época,  

muitos conheciam a FBN em leguminosas, por conta do nódulo. Essa 
estrutura já era conhecida e já se podia fazer inoculantes. Mas ninguém 
imaginava que outros grupos de plantas, não leguminosas, pudessem 
aproveitar também dessa associação com bactérias diazotróficas. Esse foi o 
único momento de inovação radical. Foi o momento de virada do Centro.   

                                                 
4
 Vide biografia simplificada no Anexo B. 
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Por essa descoberta a pesquisadora, fundadora do Centro de Pesquisa em 

Agrobiologia, Drª Johanna Dobereiner, recebeu vários prêmios, inclusive a indicação 

para o Prêmio Nobel de Química, em 1999, tamanha a importância da descoberta 

que tinha feito, segundo a Chefe de P&D. 

Desde então, praticamente todas as inovações desenvolvidas pela Unidade são 

incrementais. Disse que a Unidade “vem dando desdobramentos em cima do que já 

existe, tornando os processos mais eficientes”. Citou o exemplo dos inoculantes 

desenvolvidos pelo Centro de Pesquisa e do polímero. Que inicialmente pensou-se 

no inoculante para cana e que depois veio da idéia de fazer um para cana-de-

açúcar. Que no caso do uso do polímero como veículo de inoculação, os 

pesquisadores da Embrapa já tinham conhecimento de outras bases poliméricas. “O 

que se fez foi pegar o que já existia e tentar usar na produção do inoculante”. 

Apesar de reforçar que as tecnologias desenvolvidas pelo Centro de Pesquisa são 

essencialmente incrementais, a entrevistada afirmou que em todos os casos existem 

avanços do conhecimento, avanços muito significativos, mas que não se consolidam 

como inovações radicais e reforçou a idéia de que, na ciência como um todo, as 

inovações radicais são muito inferiores às inovações incrementais. 

Já entre os pesquisadores, mais de 70 % afirmou, como mostra o GRAF. 10, que as 

inovações radicais representam entre 1 e 15% das tecnologias geradas, que as 

inovações incrementais equivalem a, no máximo, 30% das tecnologias, produtos e 

processos desenvolvidos e que o avanço do conhecimento corresponde a mais de 

70% dos resultados de pesquisa. 
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Gráfico 10 – Caracterização das inovações geradas na Embrapa Agrobiologia 
Fonte: Dados de pesquisa 

 

Ao avaliar o alto índice de tecnologias radicais indicadas pelos representantes das 

ACN´s, é possível afirmar que existe uma probabilidade de os mesmos estarem 

equivocados e/ou desconhecerem o conceito de inovação radical, já que, conforme 

Melo (2008) e registros do INPI, a inovação tecnológica na agricultura e na grande 

maioria das demais cadeias produtivas são essencialmente incrementais. Já os 

pesquisadores da Embrapa Agrobiologia apontaram um quantitativo pequeno de 

tecnologias radicais, compatível com o proposto por Melo (2008), indicando que os 

mesmos sabem diferenciar e categorizar as inovações que desenvolvem. 

Já a Chefe de P&D apresentou percepção e exemplos sobre a inovação radical na 

Embrapa Agrobiologia muito semelhantes ao conceito proposto por Shumpeter 

(1998) e Dosi (1990), no qual a inovação radical é caracterizada como causadoras 

de grandes revoluções tecnológicas que rompem com o passado.  

Além disso, o entendimento e os exemplos de inovações incrementais apresentados 

pela Chefe de P&D como freqüentes nas atividades da Embrapa Agrobiologia, 
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pactuam com o conceito proposto Henderson e Clark (1990) apud De Lima, em que 

as inovações radicais são definidas como evoluções pequenas no conteúdo e/ou 

arquitetura, proporcionando, por meio da curva de aprendizagem, uma melhoria 

contínua nas inovações já existentes. 
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5.3 Qualificação das Tecnologias Desenvolvidas no Centro Nacional de 

Pesquisa de Agrobiologia 

A qualificação de tecnologias, de acordo com SIMI (2008), constitui uma das fases 

do processo de transferência de tecnologias e inclui a realização de análises e 

testes que confirmem a adequação técnica e a viabilidade econômica da 

implantação da solução tecnológica. 

Ao questionar os responsáveis pelas ACN’s sobre as tecnologias geradas e 

disponibilizadas pela pesquisa para transferência, como pode ser visto no GRAF. 11, 

50% deles afirmaram que até 50% das tecnologias são caracterizados como 

produtos e 40% deles afirmaram que mais de 50% das tecnologias geradas são 

classificadas como processos ou metodologias. 

 

Gráfico 11 - Proporção de produtos e processos ou metodologias 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os pesquisadores da Embrapa Agrobiologia sinalizaram para uma predominância de 

avanços do conhecimento. Já a Chefe de P&D admitiu que não tinha  as 
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informações referentes a proporção de produtos e processos/metodologias  

descritas de forma organizada, mas acreditava que a maioria das inovações da 

Unidade eram caracterizadas como processos. 

Citou como produtos finalizados da Unidade o inoculante para feijão caupi, moirão 

vivo, RAD com leguminosas inoculadas e com rizóbios e reforçou que poucas 

inovações realmente viraram produtos. Afirmou que os processos são freqüentes 

nas pesquisas de Agricultura Orgânica e citou como exemplos a adubação verde, 

cobertura vida, cobertura morta, consórcios, entre outras. No entanto, disse que 

tanto no caso dos produtos quanto nos processos, a Unidade não sabe se as 

inovações estão realmente sendo usadas, que não é possível saber quanto dessas 

tecnologias foram efetivamente transferidas. 

Quanto ao público-alvo das tecnologias geradas pela Unidade, a Chefe de P&D 

informou que a Unidade se divide entre produtores e a indústria de inoculante. Disse 

também que algumas linhas de pesquisa têm foco no produtor, em especial a 

Agricultura Orgânica e Recuperação de Áreas Degradadas (RAD) e que as demais 

linhas atendiam diretamente a indústria. 

Já 54,5% dos pesquisadores afirmaram que mais de 60% das tecnologias 

desenvolvidas pela Unidade são direcionadas para os pequenos produtores, 27,3% 

disseram que até 30% das inovações são voltadas para a indústria e 9,1% 

mencionaram que as inovações são direcionadas para auxiliar a formulação de 

políticas públicas. 

Para complementar esta análise, fez-se uso de um levantamento das tecnologias 

desenvolvidas pela Embrapa Agrobiologia realizado nos anos de 2009 e 2010, como 

pode ser visto no Apêndice D.   

Foi possível constatar que, embora seja uma estratégia, a Embrapa Agrobiologia 

produz essencialmente tecnologias sociais e possui um número pequeno de 

tecnologias com potencial comercial, conforme indicado pela qualificação dos 

produtos.  
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De 62 tecnologias listadas, 17% podem ser caracterizadas como comerciais e 83% 

como sociais. Do total, 9,6% são produtos e 35% ainda não podem ser trabalhadas, 

uma vez que estão em fase de desenvolvimento. Além disso, 77% das tecnologias 

geradas se enquadram na categoria de processos/metodologias e foram 

desenvolvidas pelos pesquisadores que fazer parte do grupo de Agricultura 

Orgânica, cujo foco é a construção participativa do conhecimento e a 

disponibilização de tecnologias sociais ao pequeno agricultor. 

Pode-se dizer ainda que das 62 tecnologias levantadas, duas já possuem pedido de 

patente e as restantes não são passíveis de proteção. 
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5.4  Formas de Transferência Adotadas pela Embrapa e pela Embrapa 

Agrobiologia 

Com relação ao processo de transferência de tecnologias, foi solicitado aos 

representantes das ACN´s que indicassem os mecanismos mais utilizados em sua 

Unidade Descentralizada para execução das ações de TT. Como mostra o GRAF. 

12, a transferência de tecnologias para indústria por meio de comercialização, 

licenciamento de tecnologias ou de cultivares é apontada com mecanismo menos 

utilizado nas Unidades de Pesquisa da Embrapa.  

 

 
Gráfico 12 - Meios utilizados pelas Unidades Descentralizadas no processo de transferência de 
tecnologias 
Fonte: Dados da pesquisa 

Dias de campo5, cursos e palestras foram indicados como mecanismos mais 

utilizados no processo de transferência, seguidos, imediatamente por seminários, 

                                                 
5
 Evento, com duração média de quatro horas, que reúne técnicos, estudantes, extensionistas, 

agricultores e/ou qualquer outro grupo de clientes potenciais para difusão de uma tecnologia 
desenvolvida e/ou em desenvolvimento. 
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workshops e congressos ocuparam a segunda posição. Já as publicações (artigos, 

papers, comunicados técnicos, etc) ocuparam a terceira posição, ficando atrás 

apenas dos mecanismos de negociação ou transferência comercial, conforme 

indicação dos responsáveis pelas ACN´s. 

A Chefe de P&D disse que para cada tecnologia a Unidade faz uso de uma 

estratégia diferente de TT, que não existe uma metodologia determinada. “A 

transferência acontece no susto, nas tentativas”. No entanto, afirmou que as 

tecnologias sociais normalmente são transferidas por meio de unidades de 

observação e capacitação de agentes multiplicadores em dias de campo, palestras e 

cursos. 

Já os pesquisadores da Embrapa Agrobiologia, como demonstrado no GRAF. 13, 

apontaram as publicações (artigos, papers, comunicados técnicos, etc) como 

mecanismo mais utilizado pela empresa.  

 

Gráfico 13 – Meios mais utilizados pela Embrapa Agrobiologia no processo de transferência de 
tecnologias 
Fonte: Dados de pesquisa 
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Dias de campo, cursos e palestras foram indicados como segundo mecanismo 

utilizado. Os seminários, workshops e congressos ocuparam a terceira posição e por 

último, ou seja, como mecanismo menos utilizado para transferência de tecnologias 

desenvolvidas pelo Centro de Pesquisa ficou a transferência para a indústria, 

comercialização, licenciamento de tecnologias ou cultivares protegidas. 

Analisando os resultados percebe-se que a Embrapa Agrobiologia e as demais 

Unidades Descentralizadas adotam políticas e mecanismos muito semelhantes para 

o processo de transferência de tecnologias. Ao analisar o “Manual de Indicadores de 

Desempenho”, nota-se que a utilização desses mecanismos de TT é reforçada pelo 

Sistema de Avaliação de Unidades da Embrapa que enfoca os indicadores de 

transferência de conhecimento e difusão e não prevê nenhum indicador voltado para 

a transferência de tecnologias propriamente dita como número de patentes; número 

de licenciamentos etc. (SGE, 2009) 

Verifica-se, também que os mecanismos adotados no processo de TT reforçam a 

idéia de que a Embrapa executa ações de difusão ao invés de ações de 

transferência. 

Segundo Rogers (1995), Cysne (2005) e Romaniello et al (s.d), apesar de difusão e 

transferência serem processos complementares, o primeiro precede o segundo e é 

caracterizado pela divulgação de novas tecnologias por meio de publicações 

diversas, cursos, dias de campo, unidades demonstrativas e de observação, entre 

outros que foram apontados como principais mecanismos utilizados pela Unidade.  

Já a transferência de tecnologia é vista como transações ou processos que 

envolvem a proteção e a negociação da tecnologia, assim como a mudança da 

mesma de instituições de pesquisa ou ensino para empresas capazes de produzi-la 

e explorá-la comercialmente, que seja na esfera pública ou privada. 

Cabe ressaltar que a predominância do uso de mecanismos de difusão pela 

Embrapa e pela Embrapa Agrobiologia pode ter sido influenciada pela crise que 

atingiu as empresas de extensão na década de 70. De acordo com Souza (1987), 

entre as décadas de 50 e 70 a difusão era uma atividade exclusiva das instituições 
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de extensão. No entanto, após o enfraquecimento destas instituições, na década de 

70, a difusão foi assimilada pelas instituições de pesquisa, que, ao longo dos anos 

80 e 90, passaram a desenvolver programas próprios de difusão de suas 

tecnologias, conforme EMATER (1984). 
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5.5  Dificultadores e Facilitadores do Processo de Transferência de 

Tecnologias 

De acordo com a Chefe de P&D, a Embrapa Sede, desde 2009, tem promovido 

várias mudanças na estrutura de TT e estas ajudaram as Unidades Descentralizadas 

a entenderem melhor este processo. No entanto, mesmo com as tentativas, o 

processo de transferência de tecnologia ainda “é meio amarrado”.  

Disse que o objetivo da TT na Unidade é “fazer com que as criações da UD 

cheguem ao consumidor via multiplicador, conseguir fazer a difusão ou levar a 

tecnologia a uma empresa que consiga reproduzir e fazer com que ela chegue ao 

mercado”. 

No entanto, explicitou que, para que isto ocorra, é necessário fazer uso de alguns 

mecanismos específicos e ter uma boa relação com os multiplicadores, pois a 

Embrapa Agrobiologia “não tem capilaridade para chegar ao agricultor”. Que não 

adianta realizar trabalhos pontuais com grupos pequenos de agricultores, porque 

isto não causará impacto algum e que é necessário trabalhar com mecanismos mais 

fortes, que atinjam grupos maiores de agricultores e repercuta efetivamente na 

sociedade. 

Lembrou que ações na Fazendinha Agroecológica do Km 476 junto a EMATER e 

outras ONG´s, deveriam receber mais incentivo, de modo que agentes 

multiplicadores possam ser capacitados e contribuam para geração de impactos. 

“O mesmo ocorre com as empresas”, afirma a entrevistada. “A gente tem visto 

dificuldades em chegar até elas porque elas não conseguem perceber que temos 

produtos e quando temos um pré-produto, elas não conseguem finalizá-lo”. 

Completou dizendo que as empresas atuantes no segmento da Embrapa 

Agrobiologia são, aparentemente, limitadas em mão-de-obra, que não estão 

acostumadas com a inovação e que não querem assumir riscos, principalmente 
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investindo em produtos cujo mercado ainda está em formação. “As indústrias sabem 

fazer só o que estão acostumadas a fazer” e por isso a Embrapa Agrobiologia está 

investindo numa planta piloto para produção de inoculante, principal produto da 

Unidade, de modo que os processos repassados a indústria estejam em estágios 

mais avançados, afirma a entrevistada. 

Em síntese, a Chefe de P&D mencionou a falta de preparo da indústria para 

finalização de tecnologias; pouco interesse em investir em produtos com mercado 

consumidor em desenvolvimento e dificuldade da Unidade em atingir agentes 

multiplicadores (no caso das tecnologias sociais) como principais dificultadores do 

processo de TT na Embrapa Agrobiologia. 

Mais uma vez ela afirmou que, se o Centro de Pesquisa realmente quiser inserir o 

inoculante no mercado, será necessário avançar no desenvolvimento das 

tecnologias, ter conhecimentos sobre os mecanismos de licenciamento dos produtos 

junto ao Ministério da Agricultura (quando for o caso), e até mesmo pensar nas 

estratégias de comercialização desses produtos, já que os pequenos e os grandes 

produtores constituem mercados muito distintos. 

Disse também que a Unidade trabalha com médias e pequenas empresas que, 

muitas vezes, não estão “antenadas” nas necessidades do mercado e que esta seria 

uma forma de contribuir para que as empresas consigam produzir e disponibilizar 

efetivamente as tecnologias desenvolvidas pela Unidade para o mercado 

consumidor. 

Já os pesquisadores da Embrapa Agrobiologia e os representantes das Áreas de 

Comunicação, Negócios e Transferência de Tecnologia das Unidades 

Descentralizadas, foram mais abrangentes em suas análises e indicaram vários 

fatores dificultadores do processo de transferência, como pode ser visto no 

QUADRO 2.  

                                                                                                                                                         
6
 Fundada em 1993, a Fazendinha é a consolidação de um projeto de Sistema Integrado de Produção 

Agroecológica, fruto de uma parceria entre a EMBRAPA, PESAGRO e UFRRJ e constitui a vitrine 
tecnológica permanente da EMBRAPA Agrobiologia.  
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No entanto, como fatores dificultadores coincidentes tanto nas Unidades 

Descentralizadas quanto na Embrapa Agrobiologia podem ser citados: falta de 

recursos para financiar as ações de transferência; geração de tecnologias sem 

consulta prévia ao consumidor final; ausência de uma política institucional clara 

sobre as ações de transferência de tecnologia; cultura de pesquisadores voltada 

para processos pouco participativos; falta de cooperação e desarticulação da rede 

de atores e instituições de pesquisa e extensão. 

 
Quadro 2 - Dificultadores do processo de transferência de tecnologia 
 

Fatores dificultadores do processo de TT nas 
Unidades Descentralizadas 

Fatores dificultadores do processo de TT na 
Embrapa Agrobiologia 

 

 Distância dos grandes centros, fazendo 
com que o processo de TT seja feito 
localmente 

 Falta de vitrine tecnológica 

 Falta de instrumentos de negociação 

 Diversidade de assuntos de interesse 
demandados pelos diversos públicos 

 Infraestrutura para logística 

 Equipes reduzidas 

 Falta de tecnologias totalmente 
finalizadas 

 Pouca aderência de TT enquanto 
atividade finalística da empresa, falta de 
prestígio das atividades de transferência 

 Previsão e disponibilização insuficiente 
recursos financeiros por meio de projetos 
de pesquisa 

 Falta de cooperação e desarticulação da 
rede de atores e instituições de pesquisa 
e extensão 

 Cultura de pesquisadores voltada para 
processos pouco participativos 

 Falta de clareza sobre o papel da agente 
de transferência na UD 
 

 

 Excesso de burocracia; 

 Legislação; 

 Recursos financeiros limitados;  

 Processos complexos e não baseados em 
um diagnóstico real das características do 
público alvo para compreensão da sua 
realidade, necessidades e possibilidades de 
adoção da tecnologia; 

 Ausência de participação do usuário na 
construção do conhecimento que gerou a 
tecnologia; 

 Falta de didática na apresentação da 
tecnologia; 

 Falta de recursos financeiros do usuário que 
não tem como investir no uso da tecnologia 
para colher os benefícios futuros 

 Dificuldade em gerar tecnologias que 
realmente possam melhorar os processos 
produtivos dos agricultores e da indústria. 

 Falta de estruturação do setor de extensão 
rural do país; 

 Desconhecimento da realidade do mercado 
para o qual o produto tecnológico se destina;  

 Ausência de uma política de TT na Embrapa 
que vise articular todas as ações 
empreendidas pelos diferentes Centros de 
Pesquisa; 

 Precariedade e/ou inexistência de uma rede 
para transferência de tecnologias para 
agricultores familiares; 

 Falta de conhecimento do agricultor; 

 Ausência de informações consolidadas sobre 
os impactos econômicos, sociais e 
ambientais das tecnologias; e 

 Dedicação dos pesquisadores a busca de 
novos conhecimentos e não de novos 
produtos. 

Fonte: Dados da pesquisa 
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Já como facilitadores do processo de transferência, foram citados, tanto pelos 

pesquisadores da Embrapa Agrobiologia quanto pelos representantes das ACN’s 

das Unidades Descentralizadas, o estudo de mecanismos que envolvam a 

participação do consumidor final no processo de geração de tecnologias, a 

disponibilidade de recursos para execução das atividades de TT e o envolvimento do 

pesquisador no processo de TT, como pode ser visto no QUADRO 3. 

 
Quadro 3 – Facilitadores do processo de transferência de tecnologia 
 

Fatores facilitadores do processo de TT nas 
Unidades Descentralizadas 

Fatores facilitadores do processo de TT na 
Embrapa Agrobiologia 

 

 Qualidade técnica e pró atividade da equipe 

 Entendimento e apoio da chefia acerca da 
atividade de transferência de tecnologia 

 Autonomia da área de TT  

 Parcerias  

 Envolvimento do pesquisador no processo 
de TT. 

 Coesão e rapidez da equipe na resolução de 
problemas 

 Recursos abundantes e projetos 
financiadores das ações de TT 

 Política de Comunicação e Negócios da 
Unidade de Pesquisa 

 Demanda do mercado e do setor produtivo 
pelas tecnologias geradas pela Unidade 

 Existência de cultura participativa e 
envolvimento dos pesquisadores no 
processo de TT 

 Agentes de Extensão Rural pública estatal, 
agricultores multiplicadores e lideranças 
diversas (associações de agricultores, 
gestores públicos, etc) 

 

 Disponibilidade de recursos financeiros e 
materiais; 

 Meios de comunicação de fácil interpretação 
e visualização; 

 Processos simplificados e que não 
demandem muitos insumos adicionais ou 
processos de trabalho muito diferentes dos 
já adotados pelo produtor; 

 Possibilidades de interação com o público 
alvo das tecnologias para esclarecimento e 
troca de experiência; 

 Entendimento da importância da adoção da 
tecnologia por parte do agricultor ou 
qualquer outro usuário;  

 Promoção de eventos que permitam ao 
usuário observar os resultados das 
tecnologias;  

 Geração de tecnologias simples e eficazes; e 

 Envolvimento do pesquisador no processo 
de transferência e do público alvo no 
processo de geração da tecnologia. 
 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Ao analisar os dificultadores e facilitadores apontados pelos pesquisadores da 

Embrapa Agrobiologia e pelos representantes das ACN’s das Unidades 

Descentralizadas, é possível perceber que muitos deles apontaram fatores 

relacionados ao processo de inovação como: “falta de recursos financeiros do 

usuário que não tem como investir no uso da tecnologia para colher os benefícios 

futuros”; e “dedicação dos pesquisadores a busca de novos conhecimentos e não de 

novos produtos”.  
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Outros fatores citados e que, de acordo com Cassiolato e Lastres (2000), estão 

diretamente relacionados ao processo de inovação são: “processos complexos e não 

baseados em um diagnóstico real das características do público alvo para 

compreensão da sua realidade”; “desconhecimento da realidade do mercado” e 

“possibilidades de interação com o público alvo das tecnologias para esclarecimento 

e troca de experiência”. 

Os fatores dificultadores do processo de transferência propriamente ditos, na 

concepção de Cysne (2005), envolvem, principalmente, a demanda reduzida de 

empresas interessadas em apoio externo para a inovação em relação a P&D e a 

pouca colaboração entre os setores públicos e privados. Fatores citados por todos 

os grupos participantes da pesquisa, principalmente pela Chefe de P&D. 

Cysne (2005) afirma que as ações de difusão e transferência de tecnologia permitem 

ao pesquisador retroalimentar o processo de inovação. No entanto, os responsáveis 

pelas ACN’s das Unidades Descentralizadas, mencionaram, como pode ser visto no 

GRAF. 14, que 70% dos pesquisadores sempre participam do processo de TT, mas 

que os 30% restantes só participam do processo quando demandados. 

7; 70%

3; 30%

sim somente quando demandados
 

Gráfico 14 - Participação dos pesquisadores das Unidades Descentralizadas no processo de 
transferência de tecnologias 
Fonte: Dados da pesquisa 
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Na Embrapa Agrobiologia, assim como nas demais unidades descentralizadas da 

Embrapa, existe um setor específico para apoiar o processo de transferência de 

tecnologias por meio da articulação com empresas dos setores público e privado; 

colaboração na organização de eventos; participação de eventos internos e 

externos; entre outras. Entretanto, a “Área de Comunicação e Negócios” não possui 

todas as competências necessárias para atuar diretamente na transferência da 

totalidade de tecnologias desenvolvidas pelo Centro de Pesquisa e, por isto, a 

participação direta e efetiva dos pesquisadores no processo de transferência torna-

se elementar, na visão do supervisor da área. 

No entanto, como mostra o GRAF. 15, 9% dos pesquisadores disseram que nunca 

participam do processo de TT, 45% só participam quando solicitados e 46% 

disseram que sempre atuam nas ações de TT junto a Área de Comunicação e 

Negócios. Cabe ressaltar que 100% dos pesquisadores que afirmaram atuar junto a 

ACN fazem parte dos grupos de pesquisa de Agricultura Orgânica e Recuperação de 

Áreas Degradadas, mostrando uma interface forte entre estas áreas e o setor de 

transferência.  

5; 46%

5; 45%

1; 9%

sempre somente quando solicitado nunca
 

Gráfico 15 – Freqüência da atuação dos pesquisadores da Embrapa Agrobiologia nas atividades de 
transferência de tecnologia 
Fonte: Dados de pesquisa 
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Outro fator citado como dificultador do processo de TT é a escassez de recursos. 

Quando questionados sobre as fontes financiadoras das ações de TT nas Unidades 

Descentralizadas, 30% dos representantes das ACN’s apontaram os projetos de 

transferência de tecnologia como principal fonte financiadora das ações de TT nas 

Unidades Descentralizadas, outros 30% indicaram os projetos de pesquisa que 

deram origem as tecnologias passíveis de transferência, 20% indicaram o PAC de 

TT e o Programa Mais Alimentos e os 20% restantes afirmaram que as ações de TT 

são sustentadas por todas as fontes citadas acima, como pode ser visto no GRAF. 

16. 

Importante ressaltar que nenhuma Unidade citou a comercialização/negociação de 

tecnologias como fonte financiadora das atividades de transferência, embora a 

Embrapa Sede tenha sinalizado esta necessidade desde a elaboração de sua 

política de negócios tecnológicos, na década de 90. 

 

3; 30%

3; 30%

0; 0%

2; 20%

2; 20%

projetos de transferência de tecnologia elaborados pelo setor

dos projetos de pesquisa que deram origem às tecnologias

da comercialização/ negociação de tecnologias

outros: PAC e Programa Mais Alimentos

todos os anteriores  

Gráfico 16 - Fontes de recurso que financiam as atividades de transferência de tecnologias nas 
Unidades Descentralizadas 
Fonte: Dados da pesquisa 

 



146 

 

Quando questionados sobre previsão de recursos para transferência de tecnologia 

nos projetos de pesquisa, como mostra o GRAF. 17, 73% dos pesquisadores 

afirmaram que fazem esta previsão e 27% disseram não ter essa prática.   

Apesar da previsão de recursos de TT ter sido indicada como prática de 73% dos 

pesquisadores da Embrapa Agrobiologia, a ACN da Embrapa Agrobiologia recebeu 

recursos de projetos de pesquisa. Segundo o supervisor do setor, no ano de 2010, 

praticamente todas as atividades de transferência foram financiadas pelo Programa 

Mais Alimentos7 e pelo PAC8 de TT.   

 

8; 73%

3; 27%

sim não
 

Gráfico 17 – Previsão de recursos em projetos de pesquisa para atividades de transferência 
Fonte: Dados de pesquisa 

 

 

                                                 
7
 Programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário que tem como objetivo financiar, entre outras, 

ações de transferência de tecnologias para a agricultura familiar. 
8
 Programa de Fortalecimento e Crescimento da EMBRAPA, financiado pelo Governo Federal e que 

tem como objetivo injetar recursos na empresa para modernização da sua estrutura, contratação e 
pessoal e financiamento das ações de pesquisa e transferência de tecnologia, de modo que a 
EMBRAPA esteja preparada para encarar os novos desafios tecnológicos demandados pelo mercado 
nacional e internacional 
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5.6 Vantagens e Entraves do Processo de Licenciamento de Tecnologias 

Desde a década de 90, em especial a partir de 2005, a Embrapa tem buscado 

maximizar seus resultados de pesquisa e orientado as Unidades Descentralizadas a 

canalizarem esforços para obtenção de Tecnologias, Produtos e Processos (TPP´s) 

como resultados finalísticos de projetos de pesquisa, de modo que a empresa tenha 

inovações que possam ser comercializadas e/ou negociadas para captação de 

recursos que sustentem sua atividade fim, a pesquisa. 

Conforme a Lei nº 10973 de 02/12/2004, regulamentada pelo Decreto nº 5.563 de 

11/10/2005, existem seis formas de explorar comercialmente as tecnologias geradas 

por uma empresa, a saber: parques tecnológicos; incubação; criação de empresas 

de propósito específico; licenciamento; serviços e parcerias para finalização de 

tecnologias (P&D).  

Dentre os mecanismos de transferência acima citados, o licenciamento tem sido 

amplamente adotado, principalmente por empresas de pesquisa, pois, segundo 

Roso (2003), constitui uma oportunidade de captar recursos; levar tecnologias ao 

consumidor final; contribuir para o desenvolvimento econômico, social, científico e 

tecnológico nacional e, ao mesmo tempo, manter garantido o reconhecimento da 

titularidade da criação da inovação.  No entanto, para que o licenciamento seja 

possível, é necessário que a inovação e/ou tecnologia seja passível de exploração 

comercial e de proteção, conforme Fugino e Stal (2002). 

Quando questionados sobre o potencial comercial dos TPP´s gerados pelas 

Unidades Descentralizadas, como pode ser visto nos GRAF’s. 18 e 19, 60% dos 

representantes das ACN’s e 63,6% dos pesquisadores da Embrapa Agrobiologia 

afirmaram que até 50% das tecnologias desenvolvidas não são passíveis de 

exploração comercial. Ou seja, para eles, metade do portfólio de tecnologias da 

empresa é constituído por tecnologias sociais, o que constitui fator limitante para a 

adoção do licenciamento como mecanismo de transferência de tecnologias da 

Embrapa e da Embrapa Agrobiologia.  O levantamento de tecnologias realizado na 

Embrapa Agrobiologia revelou que 83% dos produtos e serviços da Unidade de 

Pesquisa são sociais, refutando a proporcionalidade indicada pelos pesquisadores. 
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Gráfico 18 – Proporção de tecnologias sociais e comerciais geradas nas  Unidades Descentralizadas 
Fonte: Dados de pesquisa. 

 
 
 
 

 

Gráfico 19 – Proporção de tecnologias sociais e comerciais geradas na Embrapa Agrobiologia 
Fonte: Dados de pesquisa. 
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No que se refere a patentes, como pode ser visto no GRAF. 20, 60% dos 

representantes das ACN’s disseram que suas Unidades Descentralizadas possuem 

patentes concedidas e as 30% restantes não possuem nenhuma inovação protegida.   

6; 60%

3; 30%

1; 10%

sim não não responderam
 

Gráfico 20 - Unidades Descentralizadas com tecnologias protegidas por patentes 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Analisando os resultados obtidos no questionário, foi possível constatar que a 

Embrapa possui 22 centros de pesquisa com menos de 30 anos e 22 centros de 

pesquisa com mais de 30 anos e que estes, juntos, possuem uma média de 2,3 

patentes concedidas por Unidade.  

Na Embrapa Agrobiologia, 82% dos pesquisadores afirmaram não ter pedidos de 

patente concedidos, como pode ser visualizado no GRAF. 21. Foi possível verificar 

também que o Centro de Pesquisa possui um total de 03 patentes concedidas, a 

saber: xaxim Agroecológico por enraizamento vegetal; substrato orgânico e um 

composto polimérico, das quais apenas o composto polimérico possui potencial para 

exploração comercial. 
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2; 18%

9; 82%

sim não
 

Gráfico 21 – Pesquisadores da Embrapa Agrobiologia com tecnologias protegidas 
Fonte: Dados de pesquisa 
 
 

Ainda com relação a proteção das inovações, a Chefe de P&D disse que na década 

de 1990, quando a Embrapa Sede iniciou uma política de proteção das inovações, a 

Embrapa Agrobiologia achou que tinha que patentear tudo que era produzido e que 

este era o único meio de proteger as inovações. Com o passar do tempo, afirma a 

entrevistada, “verificamos que nem tudo era passível ou interessante para proteção”.  

Atualmente, afirma a entrevistada, não existe uma política de proteção muito clara 

na Unidade, mas este processo já está mais desenvolvido na Embrapa Sede. “Na 

Embrapa Agrobiologia ainda temos um grupo de pesquisadores que se mostram 

resistentes a proteção, uma vez que a Embrapa é uma empresa pública, e outro 

grupo que acha que deve patentear tudo”.  

A declaração da Chefe de P&D é reforçada por 64% dos pesquisadores da Embrapa 

Agrobiologia que mencionaram não ter interesse em proteger suas invenções, 

conforme GRAF. 22. Segundo eles, como a Embrapa é uma empresa pública e 

mantida pela sociedade, todos os resultados das pesquisas desenvolvidas devem 
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retornar a sua fonte financiadora gratuitamente, o que inviabiliza a solicitação da 

patente. 

 

4; 36%

7; 64%

sim não
 

 
Gráfico 22 – Interesse em proteger inovações geradas 
Fonte: Dados de pesquisa.  
 

 

No entanto, este posicionamento é um indicativo da compreensão distorcida dos 

pesquisadores em relação a função da propriedade intelectual, já que a solicitação 

de patente não implica necessariamente em exploração comercial.  De acordo com o 

INPI (2010), o pedido e concessão da patente garantem o reconhecimento da 

origem da inovação e é fator importante na avaliação do desenvolvimento 

tecnológico de um país, além de viabilizar a exploração comercial das mesmas, caso 

esta seja uma opção do solicitante da proteção. 

O índice de patenteamento das tecnologias, assim como seu potencial comercial são 

fatores muito importantes para a utilização do licenciamento como mecanismo de 

transferência, assim como a capacidade de absorção das tecnologias pelo mercado, 

conforme SIMI (2008). 
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Quando questionados sobre a capacidade dos segmentos de mercado adotarem as 

tecnologias geradas pela Embrapa Agrobiologia, como mostram os GRAF’s. 23 e 24, 

respectivamente,  64% dos pesquisadores afirmaram que as indústrias tem maior 

facilidade de adotá-las e 73% deles indicaram os produtores como segmento com 

maior dificuldade de adoção de inovações desenvolvidas pela Embrapa 

Agrobiologia. 

 

2; 18%

7; 64%

2; 18%

pequenos agricultores/agricultura familiar indústria não responderam
 

 
Gráfico 23 - Segmentos com maior facilidade de adotar tecnologias da Embrapa Agrobiologia 
Fonte: Dados de pesquisa 
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8; 73%

1; 9%

2; 18%

pequenos agricultores/agricultura familiar indústria não responderam
 

 
Gráfico 24 – Segmentos com maior dificuldade de adotar tecnologias da Embrapa Agrobiologia 
Fonte: Dados de pesquisa 
 
 
 

Segundo os pesquisadores as indústrias, por estarem sempre em busca de 

competitividade, por terem mais recursos para investimento e por terem profissionais 

capacitados para adaptar tecnologias, têm maior propensão de adotar tecnologias. 

Por outro lado, os pequenos produtores possuem poucos recursos disponíveis e, por 

isso, só adotam tecnologias com alto potencial para elevar a produtividade e que, ao 

mesmo tempo apresentem poucos riscos e necessidades de investimento. 

Apesar da indicação da indústria como segmento mais propenso e capaz de adotar 

as tecnologias desenvolvidas pela Embrapa Agrobiologia, a única tentativa de 

transferir tecnologias para indústria feita Unidade de Pesquisa indicou o contrário. 

Segundo a Chefe de P&D, no início de 2009, foi lançado um edital para repasse de 

estirpes para produção do inoculante para cana-de-açúcar e quatro empresas 

interessadas enviaram suas propostas da Chefia da Unidade.  

Todas as candidatas assinaram um contrato para finalização do produto e 

receberam as estirpes para iniciar o processo de desenvolvimento. “O processo foi 
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meio caótico porque não tinha produto final e entendeu-se que o ideal seria repassar 

as estirpes para que a indústria chegasse a uma formulação.(...) Depois desse 

momento seria feito um acordo sobre comercialização e negociação para 

estabelecimento de royalties”.  

De acordo com os relatos da entrevistada, as empresas têm um prazo máximo de 

dois anos para desenvolver a formulação do inoculante para cana-de-açúcar, e, até 

o mês de junho de 2010, sete meses antes de findar o contrato, nenhuma das 

empresas tinham conseguido desenvolver nenhum produto.  A Chefe de P&D disse 

que objetivo desse contrato foi acelerar o processo produtivo, estabelecer parcerias 

para a finalização da tecnologia e, ao mesmo tempo, ter algum tipo de retorno 

financeiro que pudesse ser utilizado para financiar projetos de pesquisa da Unidade, 

no entanto, a Unidade chegou a conclusão de que é necessário disponibilizar 

tecnologias em vias de finalização, pois indústria parece não estar preparada para 

investir e atuar em pesquisa e desenvolvimento.  

A experiência mal sucedida da Embrapa Agrobiologia reforça as recomendações de 

Rocha, Sluszz e Campos (2009). Segundo estes autores, é imprescindível que o 

licenciador escolha licenciados capazes de controlar a qualidade e a certificação do 

processo de produção do produto final, minimizando os riscos de exposição negativa 

da imagem do licenciador em caso de uso de sua marca. Porter (1989) também 

chama a atenção para a escolha do licenciado e recomenda que o licenciador 

estabeleça contratos apenas com não concorrentes e/ou com empresas que já 

tenham credibilidade junto ao mercado consumidor. 

Outro fator importante para a escolha do licenciamento como mecanismo de 

transferência é o potencial inovador da organização licenciadora e os mecanismos 

de avaliação de tecnologias por ela adotados, já que, de acordo com SIMI (2008), a 

avaliação do potencial da tecnologia, propriedade intelectual, cláusulas contratuais, 

viabilidade econômica e retorno financeiro são essenciais para minimizar os riscos 

potenciais do processo de licenciamento para o licenciador e para licenciado. 

Quando questionada sobre o potencial inovador da Embrapa Agrobiologia, a Chefe 

de P&D mencionou que essa avaliação deveria ser feita sob a perspectiva de dois 
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conceitos de inovação. Um deles, adotado pela Embrapa, diz que a inovação só 

ocorre quando a tecnologia chega de alguma forma ao setor produtivo e/ou ao 

mercado consumidor e o outro considera a inovação como um fim em si mesma.  

Levando em consideração o segundo conceito, na perspectiva da entrevistada, a 

Embrapa Agrobiologia caracteriza-se como centro inovador, pois possui uma equipe 

cheia de idéias e de propostas para o desenvolvimento de novos projetos de 

pesquisa. No entanto a Unidade falha muito no processo de transferência de 

tecnologias, ou seja, em levar a tecnologia ao setor produtivo e/ou ao mercado 

consumidor.  “Não mais que uma ou duas tecnologias por ano chegam efetivamente 

ao consumidor/produtor. Conseguimos transferir alguma coisa de manejo, mas não 

temos como precisar”. 

Citou como exemplo a tecnologia de Recuperação de Áreas Degradadas (RAD) para 

voçorocas, “que possui uma porção de tecnologias pequenas associadas e com 

custo muito baixo, mas a Unidade nunca conseguiu transferir de fato”. Explicou que 

a Unidade poderia transferir essa tecnologia por meio da elaboração de projetos de 

RAD, o que permitiria a utilização da metodologia e acompanhamento dos 

resultados por um período determinado de tempo; ou “difundir as pequenas 

tecnologias que compõem RAD junto aos donos de propriedades”, mas que a 

Unidade ainda não possui Know How para fazer isto com tranqüilidade. 

Sendo assim, conforme a Chefe de P&D, sob a ótica de que a inovação, para ser 

efetiva, deve chegar ao mercado, a Unidade ainda é muito limitada em inovação. 

De acordo Rogers (2005), Shumpeter (1934), Dosi (1998) e Barbieri e Álvares 

(2005), a inovação tecnológica consiste na introdução de uma invenção ou novidade 

de caráter tecnológico ou na introdução de produtos e processos que incorporem 

novas soluções técnicas, desse modo, nem toda invenção se transforma em 

inovação, pois esta só se efetiva se o mercado aceitá-la. Levando em consideração 

as definições acima propostas, a Embrapa Agrobiologia não pode ser caracterizada 

como um Centro de Pesquisa inovador, como mencionado pela Chefe de P&D. 
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Quanto a existência de um mecanismo de avaliação das tecnologias desenvolvidas 

pela Unidade, a Chefe de P&D explicitou a necessidade de avançar nisso. Disse que 

apesar da Embrapa ter adotado uma metodologia de avaliação de impacto e possuir 

formulários para qualificação de produtos, a Embrapa Agrobiologia ainda não realiza 

análises ex-ante e está “tateando na qualificação de produtos”. Completou dizendo 

que “o próprio pesquisador não está acostumado a fazer isso” e que é necessário 

que o pesquisador se pergunte o tempo todo sobre o destino das tecnologias por ele 

desenvolvidas. 

Assim como não tem mecanismos de avaliação das tecnologias, a Unidade também 

não possui, segundo a entrevistada, mecanismos que ajudam na seleção de 

tecnologias passíveis de transferência comercial ou social. “Na verdade, apesar de 

ter melhorado, o conceito de TT ainda é muito confuso na Embrapa. Uma época a 

TT era sinônimo de socialização do conhecimento, outra hora era sinônimo de 

difusão. Precisa melhorar muito ainda”. 

Além de todas as características da Embrapa Agrobiologia citadas, o Sistema de 

Avaliação das Unidades da Embrapa (SAU) também constitui um limitador do 

processo de licenciamento. Além de avaliar o desempenho quantitativo das 

Unidades, o SAU visa à medição da sua eficiência técnica por meio de indicadores 

que estão subdivididos nas seguintes categorias: 

 Produção técnico-científica; 

 Produção de publicações técnicas; 

 Desenvolvimento de tecnologias, produtos e processos; 

 Transferência de tecnologia e promoção da imagem; e 

 Receita própria. 

A produção técnico-científica, de acordo com o Manual de Indicadores do SAU 

(2009), consiste na produção de artigos ou capítulos de livros, por empregado da 

Unidade ou em parceria com outra Unidade, destinados essencialmente ao meio 

científico e é classificada em artigo em periódico indexado; artigo em anais de 

congresso; resumo em anais de congresso; nota técnica; capítulo em livro técnico-

científico; e orientação de dissertação ou tese de pós-graduação. 
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A produção de publicações técnicas envolve trabalhos publicados nas Séries 

Embrapa, assim como livros avulsos, gerados pela própria Unidade ou em parceria 

com outra Unidade da Empresa ou Instituição. Estes devem impactar diretamente os 

agricultores e/ou o agronegócio e pertencer à linha de Transferência de Tecnologia, 

conforme previsto no Manual de Editoração da empresa. Nesta categoria, 

enquadram-se indicadores como: Sistema de produção; circular técnica; comunicado 

técnico/recomendações técnicas; boletim de pesquisa e desenvolvimento; 

documentos; organização/edição de livros; e artigo de divulgação na mídia 

(MANUAL DE INDICADORES DO SAU, 2009). 

O desenvolvimento de tecnologias, produtos e processos é uma categoria de 

indicadores que está relacionado ao esforço da Embrapa ou de qualquer instituição 

parceira de efetivamente produzir inovações e disponibilizá-las a sociedade. Inclui 

novas tecnologias, produtos ou processos desenvolvidos, adaptados e testados em 

nível de clientes e usuários, através de testes de ajustes ou protótipos, unidades 

demonstrativas ou já em processo de registro de patente, mostrando suas vantagens 

em relação às anteriores, como descrito no Manual de Indicadores do SAU (2009).  

Nesta categoria encontram-se indicadores como cultivar gerada/lançada; cultivar 

gerada/indicada; evento elite; prática/processo agropecuário; raça/tipo; insumo 

agropecuário; processo agroindustrial; metodologia científica; máquina, equipamento 

e instalação; estirpes; monitoramento/zoneamento e softwares. 

A transferência de tecnologia, promoção e imagem, por sua vez, traduz as ações 

referentes ao esforço da empresa em tornar público suas tecnologias produtos e 

serviços e criar e/ou manter fluxos, canais e espaços de informação, diálogo e 

influência recíproca entre a Embrapa e seus diversos públicos, promovendo a 

imagem da Instituição. 

Nesta categoria, conforme proposto no Manual de Indicadores do SAU (2009), estão 

os seguintes indicadores: dia de campo; organização de eventos; participação em 

exposições e feiras; palestras e curso oferecidos; folder/folheto/cartilha produzido; 

vídeo/DVD produzido; unidades demonstrativas e de observação; vitrine tecnológica; 

prosa rural; veículos de comunicação interna e externa e matéria jornalística. 
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A última categoria descrita no Manual de Indicadores do SAU (2009), denominada 

receita, envolve a receita direta e a receita indireta.  A receita direta é aquela gerada 

pela Unidade (receita patrimonial, receita agropecuária, receita industrial, receita de 

serviços, outras receitas correntes e alienação de bens), derivada da alienação de 

matrizes e reprodutores, da alienação de tecnologia de sementes e mudas, da 

receita de convênios (transferências correntes e de capital) e da descentralização de 

crédito, bem como as receitas diversas e royalties apuradas pelo SNT, mas não 

incluídas no SIAFI do Centro. 

Já as receitas indiretas são representadas por recursos humanos, materiais ou 

serviços valoráveis, recebidos e gastos pela Unidade para financiamento de projetos 

ou atividades previstas na programação do ano de avaliação, cujo desembolso 

efetivo e administração estejam afetas a terceiros devidamente comprovados por 

meio de documento formal. 

Das cinco categorias de indicadores descritas no Manual de Indicadores do SAU, 

quatro estão relacionadas ao processo de difusão e/ou de transferência de 

tecnologias, a saber: produção técnico-científica; produção de publicações técnicas; 

desenvolvimento de tecnologias, produtos e processos; e transferência de tecnologia 

e promoção da imagem. 

Apesar de estarem relacionados ao processo de geração e transferência de 

tecnologias, os indicadores citados e utilizados pela Secretaria de Gestão 

Estratégica (SGE) no processo de avaliação das unidades estão focados em ações 

características do processo de difusão de tecnologias, como proposto por 

Romaniello et al (s.d). Segundo o autor, a produção técnico-científica e a produção 

de publicações técnicas normalmente são utilizadas para difusão de tecnologias no 

meio científico. Já os dias de campo, workshops, unidades de observação e de 

demonstração, contidos nas categorias “desenvolvimento de tecnologias, produtos e 

processos” e “transferência de tecnologia e promoção de imagem” são utilizados 

para difundir as tecnologias junto ao agricultor.  

SIMI (2008) deixa claro o enfoque social da transferência de tecnologias da 

Embrapa ao mencionar que a inovação e a transferência comercial podem ser 
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mensuradas por meio de número de patentes, número de licenciamentos, número de 

contratos de parceria, valor de royalties recolhidos, entre outros. 

Por meio da análise de informações obtidas da SGE, referentes a produtividade das 

Unidades Descentralizadas por um período de dez anos, foi possível observar que, 

ao contrário do que pensam a Chefe de P&D e o supervisor da ACN, não existem 

diferenças significativas nos processos de geração e transferência de tecnologias 

executados pelos diferentes tipos de centro de pesquisa da Embrapa.,   

Como o foco são as ações que podem interferir no processo de licenciamento, fez-

se uma análise comparativa dos indicadores de produtividade relacionados a 

geração e transferência de tecnologias  nos temas básicos, ecorregionais e de 

produto. 

A primeira categoria de indicadores avaliada foi a produção de publicações técnicas. 

Para isso, foi feita a média de circulares técnicas, comunicados técnicos, boletins de 

pesquisa e série documentos produzidas por cada tipo de centro de pesquisa por um 

período de dez anos e comparados com os resultados apresentados pela Embrapa 

Agrobiologia. 

Como pode ser visto no QUADRO 4, os resultados apresentados pelos três tipos de 

Centros de Pesquisa da Embrapa não apresentam diferenças significativas e a 

Embrapa Agrobiologia, apenas em quatro dos dez anos, apresentou resultados 

inferiores a média dos três tipos de Centro de Pesquisa. 

 
Quadro 4 - Média das publicações técnicas das Unidades Descentralizadas 

 
Centros de Pesquisa 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Centro Ecorregional 25 30 39 46 46 36 35 38 37 39 40

Centro de Produto 16 20 39 38 37 37 38 37 42 46 35

Centro Temático 21 19 24 26 27 30 31 35 38 40 27

Embrapa Agrobiologia 49 49 31 22 19 18 36 38 46 53 40  
 
Fonte: SGE (2010) 

Com relação à produção técnico-científica, especificamente, capítulos de livro, anais 

de congresso, resumos em anais de congresso e orientações de tese, como pode 
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ser observado no QUADRO 5, nota-se que também não há discrepâncias entre os 

resultados apresentados pelos distintos tipos de Centro de Pesquisa.  

Quadro 5 - Média da produção técnico-científica 

 
Centros de Pesquisa 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Centro Ecorregional 92 111 147 138 173 150 174 182 198 217 242

Centro de Produto 106 138 160 170 200 229 207 237 258 296 297

Centro Temático 110 112 138 143 142 204 225 257 233 251 273

Embrapa Agrobiologia 171 133 202 172 104 174 206 211 286 202 279  
 
Fonte: SGE (2010) 
 

No que se refere às matérias jornalísticas e produção de vídeos sobre as tecnologias 

desenvolvidas pelas Unidades, como pode ser visto no QUADRO 6, em todos os 

anos, com exceção do ano de 2001, os centros ecorregionais apresentam resultados 

superiores aos demais tipos de centro.  Já a Embrapa Agrobiologia, quando 

comparada com os centros temáticos, entre os anos de 1998 e 2003 apresentou 

resultados inferiores a média do seu grupo. No entanto, a partir de 2004 observa-se 

uma manutenção de resultados superiores e/ou muito próximos da média obtida 

pelas demais unidades do grupo. 

Quadro 6 - Média de matérias jornalísticas e vídeos 

 
Centros de Pesquisa 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Centro Ecorregional 14 18 165 236 323 122 162 238 144 264 287

Centro de Produto 10 12 143 268 372 117 118 166 83 200 261

Centro Temático 6 6 90 109 154 88 88 154 59 191 222

Embrapa Agrobiologia 10 24 22 33 49 85 91 84 77 127 321  
 
Fonte: SGE (2010) 
 
 
 

Quanto a realização de eventos de transferência de tecnologia (dias de campo, 

organização de eventos, palestras, cursos, unidades de observação e unidades de 

demonstração), como pode ser observado no QUADRO 7, os centros de produto 

apresentaram resultados muito inferiores às médias de produtividade de centros 

temáticos e ecorregionais. Observa-se que a Embrapa Agrobiologia, durante os dez 

anos analisados, apresentou resultados muito superiores a média apresentada pelos 

centros semelhantes, indicando um ponto forte da Unidade. 
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Quadro 7 - Média de Eventos de Transferência de Tecnologias 

 
Centros de pesquisa 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Centro Ecorregional 831 943 1236 1998 1356 1391 1270 1167 1380 774 1213

Centro de Produto 64 73 95 154 104 107 98 90 106 60 93

Centro Temático 576 564 742 801 684 765 924 794 1140 351 881

Embrapa Agrobiologia 735 1712 1082 909 755 965 1157 868 1168 1271 1612  
 
Fonte: SGE (2010) 
 

A última categoria de indicadores analisada, como pode ser visto no QUADRO 8, 

refere-se a desenvolvimento de tecnologias, produtos e processos como cultivar 

gerada/lançada; cultivar testada/indicada; prática/processo agropecuário; processo 

agroindustrial; metodologia científica; máquinas e equipamentos; estipes; 

monitoramento/zoneamento e software.  Observa-se que os centros de produto 

possuem uma produção maior e que os centros temáticos e ecorregionais possuem 

médias de produtividade semelhantes. A Embrapa Agrobiologia, quando comparada 

a média dos centros temáticos, apresenta resultados sempre inferiores, 

principalmente nos anos de 2002 e 2008. 

 
Quadro 8 - Média de tecnologias, produtos e processos gerados 

 
Centro de Pesquisa 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Centro Ecorregional 27 55 30 34 28 20 22 21 27 45 43

Centro de Produto 21 25 35 36 40 42 32 32 42 59 32

Centro Temático 17 23 45 29 28 32 26 47 63 74 68

Embrapa Agrobiologia 15 23 22 20 4 18 17 10 19 51 4  
 
Fonte: SGE (2010) 

 

Como pôde ser visto por meio dos quadros de indicadores usados no processo de 

avaliação das Unidades Descentralizadas da Embrapa, não existem diferenças 

significativas de produtividade entre os centros ecorregionais, centros de produto e 

centros temáticos.  

A Embrapa Agrobiologia também apresenta resultados muito próximos às médias 

apresentadas pelas demais Unidades Descentralizadas da Embrapa, especialmente 

pelos Centros Temáticos. No entanto, em relação a geração de produtos, processos 

e tecnologia a Embrapa Agrobiologia, num intervalo de dez anos, sempre 
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apresentou resultados inferiores à média das Unidades Descentralizadas da 

Embrapa, indicando a necessidade e melhorias nesse processo, já que as inovações 

são essenciais ao processo de transferência de tecnologias sociais e comerciais. 
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6 CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E SUGESTÕES 

PARA FUTURAS PESQUISAS 

6.1 Conclusões 

Esta pesquisa teve como objetivo geral verificar o papel do licenciamento no 

processo de transferência das tecnologias desenvolvidas pelo Centro Nacional de 

Pesquisa em Agrobiologia, uma empresa pública de pesquisa agropecuária. 

Para que isso fosse possível, foram definidos como objetivos específicos: 

caracterizar os participantes do processo de geração e transferência de tecnologia; 

caracterizar o processo de geração de tecnologias da Embrapa e da Embrapa 

Agrobiologia; qualificar as tecnologias desenvolvidas no Centro Nacional de 

Pesquisa de Agrobiologia; verificar as formas de transferência adotadas pela 

Embrapa e pela Embrapa Agrobiologia; levantar os facilitadores e dificultadores do 

processo de transferência de tecnologias na Embrapa e na Embrapa Agrobiologia; e 

levantar as vantagens e os entraves do processo de licenciamento de tecnologias.  

Com relação a caracterização dos participantes do processo de geração e 

transferência de tecnologia, verificou-se que estes envolvem as Chefias de Pesquisa 

e Desenvolvimento; a equipe da Área de Comunicação, Negócios e Transferência de 

Tecnologia; e os Pesquisadores. Constatou-se que, especialmente nos grupos dos 

pesquisadores e no grupo dos representantes das Áreas de Comunicação, Negócios 

e Transferência de Tecnologia há um número significativo de pessoas jovens e com 

pouca experiência na área de transferência de tecnologias. 

Esse quadro aponta para uma necessidade de nivelamento e disseminação de 

conceitos relacionados ao processo de geração, difusão e transferência de 

tecnologias, tanto sociais quanto comerciais, de modo que a Embrapa e suas 

Unidades Descentralizadas avancem progressivamente na área. 

Quanto ao processo de geração de tecnologias, constatou-se que a maioria das 
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Unidades Descentralizadas da Embrapa adota um mecanismo linear de geração de 

tecnologias, sem considerar, satisfatoriamente, as necessidades do mercado. A 

permanência da utilização desse modelo de inovação pode ser fator limitante ao 

papel da Embrapa na sociedade brasileira enquanto propositora e promotora de 

soluções tecnológicas que assegurem o crescimento da agricultura nacional, pois as 

inquietações dos pesquisadores nem sempre traduzem com efetividade as 

necessidades do mercado. 

Com referência à qualificação das tecnologias desenvolvidas no Centro Nacional de 

Pesquisa de Agrobiologia, concluiu-se que a pesquisa da Embrapa Agrobiologia tem 

foco, principalmente no agricultor, pois a proporção de tecnologias sociais é 

significativamente maior que as tecnologias passíveis de exploração comercial. Além 

disso, constatou-se que a área de geração, a área de transferência e a chefia da 

Unidade não possuem conhecimento claro sobre a composição do portólio 

tecnológico do Centro de Pesquisa e a percepção desse perfil é de fundamental 

importância para elaboração de estratégias e planos de transferência de curto, 

médio e longo prazo. 

Verificou-se também que tanto as Unidades Descentralizadas quanto a Embrapa 

Agrobiologia executam ações de difusão como se fossem ações de transferência, o 

que aponta para a compreensão difusa de conceitos elementares para definição das 

estratégias e posicionamento da empresa junto a seus mercados potenciais, no que 

tange ao processo de inovação e transferência. Isso reforça a necessidade de 

nivelamento de conceitos em todas as Unidades Descentralizadas. Mostra também 

que embora a sede da empresa esteja estabelecendo novas prioridades e políticas 

de transferência, a difusão está arraigada à cultura da empresa. 

Quanto aos facilitadores e dificultadores do processo de transferência de tecnologias 

na Embrapa e na Embrapa Agrobiologia, tanto os pesquisadores quanto os 

representantes das áreas de comunicação, negócio e transferência indicaram 

problemas relacionados às etapas que antecedem o processo de transferência, 

como a falta de aproximação entre o pesquisador e o mercado consumidor, a 

indefinição de políticas claras de transferência em toda a Embrapa, 

indisponibilização de recursos financeiros para as ações de TT, entre outras. 
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Outros dificultadores identificados envolvem o pequeno número de patentes 

concedidas, o interesse dos pesquisadores em proteger as inovações geradas, a 

predominância do caráter social das tecnologias, a existência de um sistema de 

avaliação de unidades que enfatiza indicadores de difusão, a inexistência de 

mecanismos de avaliação de impacto das tecnologias geradas, a dificuldade de 

acompanhar o processo de adoção de tecnologias e ausência de know how no que 

se refere ao tratamento negocial das inovações tecnológicas, o que limita a prática e 

a adoção de formas comerciais de TT. 

Em relação às vantagens e aos entraves do processo de licenciamento de 

tecnologias, contatou-se que apesar de ser um mecanismo de transferência que 

possibilita a oferta das inovações ao mercado consumidor e a captação de recursos 

financeiros, sua adoção requer: 

a) política de inovação direcionada para atendimento das demandas de 

mercado; 

b) gestão eficiente de portfólio de projetos; 

c) agilidade no processo de geração e patenteamento de tecnologias; 

d) manutenção de portfólio de tecnologias patenteadas; 

e) manutenção de avaliações de impactos econômicos, sociais e ambientais; 

f) elaboração de planos de negócio e marketing; 

g) conhecimento dos tipos de contrato de licenciamento; 

h) estabelecimento de uma política de cobrança de royalties; e 

i) utilização de termos de confidencialidade no processo de geração e 

transferência da tecnologia. 

Diante de todo o exposto, constatou-se que o licenciamento não é a forma mais 

adequada de transferência para o atual portfólio de tecnologias da Embrapa 

Agrobiologia, composto por 83% de tecnologias sociais.  No entanto, apesar de ser 

um processo complexo, que pressupõe uma gestão tecnológica eficiente e eficaz, o 

licenciamento pode se tornar um mecanismo estratégico de transferência para a 

Unidade de Pesquisa, à medida que o potencial comercial de seu portfólio 

tecnológico for ampliado. 
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Acredita-se que para que a Embrapa Agrobiologia tenha condições de adotar esse 

mecanismo de transferência, é necessário realizar mudanças estruturais no 

processo de geração de tecnologias. Cabe também a capacitação da equipe da 

Área de Comunicação e Negócios, principalmente no que se refere ao 

estabelecimento de contratos; a estruturação de mecanismos de prospecção; 

criação e manutenção de portfólios de tecnologias finalizadas e/ou em 

desenvolvimento; nivelamento dos conceitos de transferência de tecnologia na 

Unidade de Pesquisa, tanto na equipe de pesquisa quanto na equipe da área de TT; 

a conscientização da necessidade de patenteamento das inovações com alto 

potencial comercial; e o desenvolvimento de prática na elaboração de planos de 

negócio e marketing. 

De um modo geral, a pesquisa apontou vários problemas que antecedem o processo 

de licenciamento e que, por hora, inviabilizam sua adoção. No entanto, a Embrapa 

Agrobiologia, com o portfólio de tecnologias atual, pode fazer uso de outras formas 

comerciais de transferência, como incubação, estabelecimento de contratos de 

parceria para finalização de produtos, entre outras que não preconizem a 

propriedade intelectual e que possibilitem a agregação de valor às tecnologias 

desenvolvidas pela Unidade de Pesquisa. 

6.2 Limitações da Pesquisa 

O desenvolvimento desta pesquisa apresentou como limitação a reduzida 

bibliografia nacional disponível referente ao licenciamento de tecnologias. Esse 

mecanismo, embora esteja sendo adotado por um grupo cada vez maior de 

empresas públicas e privadas como forma de transferência de tecnologia, é 

abordado na literatura nacional predominantemente em estudos de caso, de forma 

aplicada.  

Literatura bibliográfica detalhada sobre o tema foi encontrada apenas na literatura 

estrangeira, o que dificultou a finalização da parte teórica da dissertação. Já 
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bibliografia relacionada à inovação, processo de geração e transferência de 

tecnologia foram encontrados em abundância na literatura nacional, tanto em livros, 

quanto artigos, estudos de caso, dissertações de mestrado, teses de doutorado, 

entre outras. 

Após a finalização da revisão bibliográfica sobre o licenciamento de tecnologias e 

busca por documentos corporativos que focassem o tema, chegou-se a conclusão 

de que esse mecanismo de transferência ainda é muito incipiente na Embrapa 

Agrobiologia e pouco difundido na literatura nacional, sendo necessário ampliar o 

estudo e incluir o processo de inovação, ao invés de explorar apenas os 

mecanismos de transferência. Desse modo, fez-se a revisão da literatura sobre 

inovação, transferência e licenciamento de tecnologias.  

Outro limitante foi a incipiência do licenciamento como prática de transferência de 

tecnologia na Embrapa Agrobiologia e nas demais Unidades Descentralizadas 

participantes da pesquisa. Isso impossibilitou o aprofundamento na fase empírica do 

trabalho, por outro lado, possibilitou análise de todas as fases que antecedem o 

licenciamento tecnológico, assim como a identificação dos gargalos existentes em 

cada uma dessas fases. 

6.3 Contribuições 

Para a autora, o desenvolvimento deste trabalho de pesquisa foi de suma 

importância para melhor compreensão do funcionamento dos processos de geração, 

difusão e transferência de tecnologias agropecuárias, assim como para a 

compreensão desses processos no âmbito da Embrapa e da Embrapa Agrobiologia. 

Para a Embrapa Agrobiologia, espera-se que este estudo sirva de base para o início 

de desenvolvimento de atividades voltadas para a transferência comercial de 

tecnologias. Como o estudo possibilitou o levantamento dos entraves ao 

licenciamento, espera-se que os resultados apresentados possam ser utilizados para 
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o estabelecimento de estratégias e implementação de mudanças que viabilizem a 

adoção de novas formas de transferência e, por conseguinte, eleve o potencial 

inovador do Centro de Pesquisa. 

Espera-se ainda, por meio deste trabalho, despertar o interesse de outros 

profissionais e estudantes, para o desenvolvimento de novas pesquisas 

relacionadas aos processos de geração e transferência de tecnologias comerciais. 

6.4 Sugestões para Futuras Pesquisas 

Na certeza de que o tema não foi esgotado neste trabalho, para estudos futuros, 

sugere-se o tratamento das fases que antecedem o processo de transferência, 

assim como o estudo aprofundado de outras formas de transferência comercial de 

tecnologias como a incubação, prestação de serviços, criação de empresas de 

propósito específico e estabelecimento de contratos para finalização de produtos. 

A avaliação e/ou proposição de planos de negócios e de transferência voltados para 

inovações agropecuárias, assim como metodologias de acompanhamento e 

avaliação da adoção tecnológica também configuram temas interessantes para 

pesquisas futuras.  

Outros assuntos passíveis de desenvolvimento de pesquisas envolvem o estudo de 

formas de prospecção de tecnologias com vistas ao atendimento das demandas 

apresentadas pelo mercado; desenvolvimento de estratégias e procedimento para 

criação, manutenção e gestão de portfólios de tecnologias como instrumentos 

facilitadores do processo de transferência de tecnologias sociais e comerciais; a 

implantação de sistemas de gestão de projetos e a proposição de avaliações de 

impacto diferenciadas para tecnologias sociais e comerciais. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO PARA PESQUISADORES DA 

EMBRAPA AGROBIOLOGIA 

 

Prezado(a) Pesquisador (a), o presente questionário é parte integrante da 
dissertação de “Joyce Aparecida Marques dos Santos” sobre “Licenciamento de 
tecnologias em empresas públicas de pesquisa agropecuária: um estudo de 
realizado na Embrapa Agrobiologia” para conclusão do Mestrado Profissional de 
Administração das Faculdades Integradas de Pedro Leopoldo e sua participação é 
de suma importância para composição do estudo. 
 

A. Caracterização do Respondente  

 
1. Gênero 

(   ) feminino 
(   ) masculino 

 
2. Faixa etária 

(   ) até 30 anos 
(   ) entre 31 e 40 anos 
(   ) entre 41 e 50 anos 
(   ) entre 51 e 60 anos 
(   ) mais de 60 anos 
 

3. Escolaridade 
(   ) Ensino Superior 
(   ) Mestrado 
(   ) Doutorado 
(   ) Pós-Doutorado 
 

4. Tempo que atua como pesquisador da Embrapa 
(   ) há menos de 05 anos 
(   ) entre 06 e 10 anos 
(   ) entre 11 e 20 anos 
(   ) mais de 20 anos 
                                                                                                                                                                                                         

B. Geração e Transferência de Tecnologias  

 
 

5. O tempo médio necessário para gerar uma tecnologia, produto ou processo 
inovador é de:  
(   ) um ano 
(  ) varia entre um e três anos 
(  ) varia entre três e cinco anos 
(  ) mais de cinco anos 
 

6. Do total de tecnologias, produtos e processos desenvolvidos nos seus 
projetos de pesquisa, indique a proporção de tecnologias radicais e 
tecnologias incrementais:  
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A. % de inovações radicais (novos produtos ou processos): _____ 
B. % são inovações incrementais (melhoria em produtos e processos já 

existentes): ______  
C. % os resultados gerados constituem avanço do conhecimento e não 

podem ser classificados como tecnologias, produtos ou processos : ____ 
 

7. Do total de tecnologias, produtos, processos e/ou conhecimentos gerados nos 
projetos da Unidade, indique: 
A. % de inovações que derivam de demandas do mercado: ________ 
B. % de inovações que derivam de demandas da Embrapa e da Unidade de 

Pesquisa: ________ 
C.  % de inovações que derivam de inquietações do pesquisador: ________ 
D. % de inovações que derivam de demandas do governo : ________ 
E. % de inovações que derivam de outras demandas: ______ 

 
8. Do total de tecnologias, produtos, processos e/ou conhecimentos 

desenvolvidos nos seus projetos de pesquisa, indique a proporção de 
tecnologias sociais e de tecnologias passíveis de exploração comercial:  
A. % de tecnologias passíveis de exploração comercial: ______ 
B. % de tecnologias não passível de exploração comercial (tecnologias 

sociais): _______ 
 

9. Possui tecnologias (produtos, processos ou metodologias) protegidas por 
patente? 
(  ) sim 
(  ) não 

 
9.1 Se sim. Quantas?_______ 

 
10. Tem interesse em proteger as inovações (produtos, processos ou 

metodologias) que desenvolve? 
(   ) sim 
(   ) não 

 
10.1 Independente de sua resposta, por que? (incluída, conforme sugestões) 

 
11. Numere de 0 a 5 os mecanismos mais utilizados na Embrapa Agrobiologia 

para transferir as tecnologias desenvolvidas em seus projetos de pesquisa. 
Sendo 0 o mecanismo menos utilizado e 5 o mecanismo mais utilizado. 
(   ) publicações (artigos, papers, comunicados técnicos, etc) 
(   ) dias de campo, cursos e palestras 
(   ) seminários, workshops, congressos 
( ) transferência para a indústria, comercialização, licenciamento de 
tecnologias ou cultivares protegidas 
(   ) outros: ___________________ 
 

12. Atua junto a Área de Comunicação e Negócios na transferência das 
tecnologias que desenvolve? 
(   ) sempre 
(   ) somente quando solicitado 
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(   ) nunca 
 

13. Prevê recursos para transferência de tecnologias na ocasião da elaboração 
dos projetos de pesquisa? 
(   ) sim 
(   ) não 
 

14. Do total de tecnologias, produtos e processos desenvolvidos nos seus 
projetos de pesquisa, indique o percentual direcionado para cada público alvo 
(segmento) listado abaixo: 
A. % de tecnologias direcionadas para pequenos agricultores/agricultura 

familiar: ______ 
B. % de tecnologias direcionadas para a indústria: _______ 
C. % de tecnologias direcionadas tanto para a indústria quanto para 

pequenos agricultores/ agricultura familiar: ________ 
D. % de tecnologias direcionadas para outros segmentos: ________ 

 
15. Dentre os segmentos citados acima, qual possui maior facilidade de adotar 

novas tecnologias?  
 

16. Dentre os segmentos citados acima, qual possui maior dificuldade de adotar 
novas tecnologias?   
 

17. Qual é, no seu modo de entender, os fatores facilitadores da transferência de 
tecnologias?  

 
18. Qual é, no seu modo de entender, os fatores dificultadores da transferência 

de tecnologias? 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO PARA CHEFES E SUPERVISORES 

DA ÁREA DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DAS UNIDADES 

DE PESQUISA DA EMBRAPA 

 

Prezado(a) Chefe ou Supervisor (a) de Transferência de Tecnologia, o presente 
questionário é parte integrante da dissertação de “Joyce Aparecida Marques dos 
Santos” sobre “Licenciamento de tecnologias em empresas públicas de pesquisa 
agropecuária: um estudo de realizado na Embrapa Agrobiologia” para conclusão do 
Mestrado Profissional de Administração das Faculdades Integradas de Pedro 
Leopoldo e sua participação é de suma importância para composição do estudo. 
 

A. Caracterização do Respondente  

 
1. Gênero 

a. (   ) feminino 
b. (   ) masculino 

 
2. Faixa etária 

a. (   ) até 30 anos 
b. (   ) entre 31 e 40 anos 
c. (   ) entre 41 e 50 anos 
d. (   ) entre 51 e 60 anos 
e. (   ) mais de 60 anos 

 
3. Escolaridade 

a. (   ) Ensino Médio 
b. (   ) Ensino Superior 
c. (   ) Mestrado 
d. (   ) Doutorado 
e. (   ) Pós-Doutorado 

 
4. Tempo que trabalha na Embrapa 

a. (   ) há menos de 05 anos 
b. (   ) entre 06 e 10 anos 
c. (   ) entre 11 e 20 anos 
d. (   ) há mais de 20 anos 

 
5. Tempo que trabalha na Área de Comunicação, Negócios e/ou Transferência 

de Tecnologia 
a. (   ) há menos de 05 anos 
b. (   ) entre 06 e 10 anos 
c. (   ) entre 11 e 20 anos 
d. (   ) há mais de 20 anos 

 
6. Função 

a. (   ) Pesquisador 
b. (   ) Analista 
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c. (   ) Assistente 
 
 

B. Caracterização da Unidade de Pesquisa e da Área de Comunicação, 
Negócios e Transferência de Tecnologia 

 
7. A Unidade pode ser caracterizada como: 
(   ) Unidade Ecorregional 
(   ) Unidade de Produto 
(   ) Unidade de Tema Básico  
(   ) Unidade de Serviço 

 
8. Número de pesquisadores que trabalham na Unidade.___________  

 
9. Quantos anos completos a Unidade possui? _________ 

 
10. Nesta Unidade a área de comunicação, negócios e transferência possui 

quantos empregados?_______  
 

11.  A Área de Comunicação, Negócios e Transferência de Tecnologia é 
coordenada por: 

(   ) Chefia de Comunicação e Negócios / Transferência de Tecnologia 
(   ) supervisão ligada a Chefia Geral 
(   ) supervisão ligada a Chefia de P&D 
(   ) supervisão ligada a Chefia Administrativa 
(   ) outros: ____________________ 

 
12.  Do total de empregados da área, quantos são: 
A. Pesquisadores: ______________ 
B. Analistas: __________________ 
C. Assistentes: ________________ 
 

 

C. Negócio e Transferência de Tecnologia  

 
 

13. Do total de tecnologias, produtos e processos desenvolvidos na sua Unidade, 
indique a proporção de inovações radicais (novos produtos processos, 
serviços) e a proporção de inovações incrementais (melhoria em produtos e 
processos já existentes):  
A. % de inovações incrementais: _______ 
B. % de inovações radicais: _______ 
 

14. Do total de tecnologias, produtos, processos e/ou conhecimentos gerados nos 
projetos da Unidade, indique: 
A. % de inovações que derivam de demandas do mercado: ________ 
B. % de inovações que derivam de demandas da Embrapa e da Unidade de 

Pesquisa: ________ 
C.  % de inovações que derivam de inquietações do pesquisador: ________ 
D. % de inovações que derivam de demandas do governo : ________ 
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E. % de inovações que derivam de outras demandas: ______ 
 

15. Do total das tecnologias, produtos ou processos resultantes dos projetos de 
pesquisa da sua Unidade, indique a proporção de tecnologias passíveis de 
exploração comercial e de tecnologias que não são passíveis de exploração 
comercial (tecnologias sociais)  
A. % de tecnologias sociais (não passíveis de exploração comercial): ______ 
B. % de tecnologias passíveis de exploração comercial): ______ 
 

16. Do total de tecnologias disponíveis para transferência, indique a proporção de 
produtos e de processos e/ou metodologias. 
A. % de produtos: _____ 
B. % de processos ou metodologias: _____ 
 

17. Por aproximação, quantas tecnologias são finalizadas anualmente para 
transferência? 
(   ) menos de cinco 
(   ) entre cinco e dez 
(   ) entre dez e quinze 
(   ) mais de quinze 

 
18. A sua Unidade possui tecnologias protegidas por patentes? 

(  ) sim 
(  ) não 
 

18.1 Se sim. Quantas? ______ 
 

19. Numere de 1 a 5 os mecanismos mais utilizados na sua Unidade para 
transferir as tecnologias desenvolvidas em seus projetos de pesquisa. Sendo 
1 o mecanismo menos utilizado e 5 o mecanismo mais utilizado. 
(   ) publicações (artigos, papers, comunicados técnicos, etc) 
(  )  dias de campo, cursos e palestras 
( ) seminários, workshops, congressos 
(   ) transferência para a indústria, comercialização, licenciamento de 
tecnologias ou cultivares protegidas 
(   ) outros: _________________ 

 
20. Os pesquisadores da Unidade atuam junto ao setor para realizar atividades 

de transferência das tecnologias ? 
(  ) sim 
(  ) somente quando demandados 
(  ) não 

 
21. Os recursos que financiam o processo de transferência de tecnologia são 

oriundos de: 
(  ) projetos de transferência de tecnologia elaborados pelo setor 
(  ) dos projetos de pesquisa que deram origem às tecnologias 
( ) da comercialização/ negociação de tecnologias 
(    ) outro: __________________ 
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22. Cite as três principais dificuldades enfrentadas pela Unidade no processo de 
Transferência de Tecnologia  
a) ________________________ 
b) ________________________ 
c) ________________________ 
 

23. Cite os três principais facilitadores do processo de Transferência de 
Tecnologia na Unidade 
a) _____________________ 
b) _____________________ 
c) _____________________ 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA REALIZADA COM A 

CHEFIA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA EMBRAPA 

AGROBIOLOGIA 

 

 

1. Identificação do respondente 

 

1.1 Nome do respondente:  

1.2 Cargo ocupado:  

1.3 Formação:  

1.4 Idade:  

1.5 Há quanto tempo desenvolve atividades de pesquisa na Embrapa Agrobiologia? 

1.6 Há quanto tempo atua como Chefe de Pesquisa e Desenvolvimento desta 

Unidade? 

 

2. Inovação 

 

2.1 Avalia a Embrapa Agrobiologia como um centro de pesquisa inovador? Por quê?   

2.2 Quantas inovações, em média, são produzidas por ano pela Unidade?  

2.3 Normalmente as tecnologias desenvolvidas pela Unidade são radicais (novas no 

mercado, como a produção de inoculante para cana de açúcar ou milho) ou 

incrementais (melhorias realizadas em produtos já existentes, como 

melhoramento genético de uma determinada planta)?   

2.4 Das inovações desenvolvidas pela Unidade, qual a proporção de produtos e qual 

a proporção de processos e/ou serviços? 

2.5 Como se dá a busca por inovações: por parte de exigências da própria empresa, 

por inquietação pessoal ou por demandas de mercado?  

2.6 A Unidade é assessorada pela Embrapa no processo de geração de tecnologias? 

De que forma e por qual setor?   

 

3. Transferência de Tecnologia 

 

3.1 Qual o objetivo do processo de transferência de tecnologias da Unidade? 
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3.2 Qual o público alvo do processo de transferência de tecnologias da Unidade? Por 

quê? 

3.3 Quais os limitadores e os facilitadores deste processo? 

3.4 Quais os mecanismos mais utilizados por esta Unidade de Pesquisa para 

transferir as tecnologias desenvolvidas? 

3.5 Quais dos mecanismos utilizados é considerado mais eficiente?  Por quê?  

3.6 Existe algum mecanismo de avaliação das tecnologias desenvolvidas pela 

Unidade?  

3.6.1 Se sim: qual o objetivo da avaliação, quais aspectos são avaliados, e em que 

momento a avaliação ocorre (na redação do projeto, ao longo do processo de 

geração da tecnologia, antes da transferência da tecnologia ou após a 

transferência da tecnologia)? Por quê?  

3.6.2 Se não: porque a empresa não possui mecanismos de avaliação das 

tecnologias? 

3.7 Como a empresa determina quais tecnologias são apropriadas para 

transferência, quais são passíveis de exploração comercial e os mecanismos de 

transferência mais adequados?  

3.8 Do total de tecnologias, produtos e processos desenvolvidos pela Unidade, qual 

percentual é efetivamente transferido? Por quê? 

3.9 Quais os dificultadores e os facilitadores do processo de transferência de 

tecnologias?  

3.10 Quantas inovações, em média, são transferidas por ano pela Unidade? 

3.11 Quais as semelhanças e as diferenças existentes entre o processo de 

transferência de tecnologia de produtos e o processo de tecnologia de processos 

ou metodologias?  

3.12 A unidade é assessorada pela Embrapa no processo de transferência de 

tecnologias? Por qual setor e de que forma?  

 

4. Licenciamento 

 

4.1 Como a unidade protege as tecnologias, produtos, processos e o conhecimento 

por ela desenvolvidos? De que forma? 

4.2 As tecnologias transferidas pela unidade são, em sua maioria, sociais ou 

comerciais?  
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4.3 A Unidade já explorou comercialmente alguma tecnologia?  

4.3.1 Se sim: qual o objetivo, o mecanismo utilizado e quais as dificuldades 

encontradas? 

4.3.2 Se não: Por quê?  

4.4 A Unidade já licenciou tecnologias?  

4.4.1 Se sim: Quais tecnologias, para quem, quais os dificuldades e os facilitadores 

do processo?  

4.4.2 Se não: Por quê?  
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APÊNDICE D – PLANILHA DE TECNOLOGIAS PROSPECTADAS 

 

Nº Tecnologia
Pesquisador 

responsável
Situação

Classificação 

Embrapa (SIDE)

Tipo de 

Tecnologia

Linha de 

Pesquisa

1

Substrato orgânico para produção de 

mudas de hortaliças (Substrato 

Orgânico 100% Vegetal)

Marco Leal Finalizada
Insumo 

Agropecuário
comercial

Agricultura 

Orgânica

2

Adubo orgânico (composto) obtido 

de mistura de capim Napier com 

crotalária

Marco Leal Finalizada
Insumo 

Agropecuário
comercial

Agricultura 

Orgânica

3
Xaxim Agroeológico por 

enraizamento vegetal
Marco Leal

fase de 

protótipagem

Insumo 

Agropecuário
comercial

Agricultura 

Orgânica

4 Processamento de palmito pupunha Orivaldo Finalizada
Processo 

Agroindustrial
comercial

Agricultura 

Orgânica

5

Seleção de fungos arbusculares para 

amendoim forrageiro consorciado 

com braquiária

Orivaldo Finalizada Estirpe social
Agricultura 

Orgânica

6
Seleção de fungos arbusculares para 

mudas de acácia
Orivaldo 1 ano Estirpe social

Agricultura 

Orgânica

7

Genótipos de capim-elefante para 

uso como fonte alternativa de 

energia: Cameroon, BAG 02 e CNPGL 

F 06-03

Segundo Finalizada Cultivar testada social
Ciclagem de 

Nutrientes

8

Genótipos de capim-elefante para 

uso como fonte alternativa de 

energia: (testando mais dois 

genótipos)

Segundo 1 ano Cultivar testada social
Ciclagem de 

Nutrientes

9
Uso de húmus de resíduo de algodão 

em lavouras de hortaliças e mudas
Adriana 1 ano

Insumo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

10
Uso de resíduo de algodão em 

lavouras de caqui
Adriana 2 anos

Insumo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

11
Canteiro para coleta de chorume 

(húmus líquido) em minhocário
Adriana Finalizada Instalação social

Agricultura 

Orgânica

12
Recuperação de áreas degradadas na 

caatinga
Alexander 1 ano

Prática ou 

Metodologia?
social RAD

13
Uso de feijão-de-porco para 

adubação verde de cafeeiro
Marta Ricci Finalizada Prática social

Agricultura 

Orgânica

14 Inoculante para cana-de-açúcar Verônica Finalizada Estirpe comercial
FBN em não 

leguminosas

15
Esterilização de caldo de cana para

uso microbiológico
Stefan Finalizada Metodologia social

Genoma e 

Proteoma

16

170 estirpes de rizóbio 

recomendadas como inoculante para 

espécies florestais

Sérgio Miana Finalizada Estirpe social RAD

17

Marcação de Gluconacetobacter 

diazotrophicus com genes 

repórteres para monitoramento da 

colonização em plantas hospedeiras

Stefan 1 ano Metodologia social
Genoma e 

Proteoma

18

Ensaio de atividade de beta-

galatosidase em Gluconacetobacter 

diazotrophicus  para estudos de 

expressão gênica

Stefan Finalizada Metodologia social
Genoma e 

Proteoma

19 Uso de cobertura morta para alface
Espindola/J. 

Guilherme
Finalizada

Prática/Processo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

20
Uso de cobertura morta para 

cenoura

Espindola/J. 

Guilherme
Finalizada

Prática/Processo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

Planilha de Prospecção e Avaliação do Potencial de Transferência e Tecnologias
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21 Uso de cobertura morta para cebola
Espindola/J. 

Guilherme
Finalizada

Prática/Processo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

22
Uso de cobertura morta para 

beterraba

Espindola/J. 

Guilherme
Finalizada

Prática/Processo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

23 Plantio direto de couve-flor
Espindola/J. 

Guilherme
Finalizada

Prática/Processo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

24 Plantio direto de brócolis
Espindola/J. 

Guilherme
Finalizada

Prática/Processo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

25

Plantio direto de inhame na palhada 

de aveia preta e cultivo consorciado 

com crotalária

José Guilherme Finalizada
Prática/Processo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

26 Plantio direto de repolho
Espindola/J. 

Guilherme
Finalizada

Prática/Processo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

27
Consórcio de pimentão com feijão-

de-vagem

Espindola/J. 

Guilherme
Finalizada

Prática/Processo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

28 Consórcio de quiabo com crotalária
Espindola/J. 

Guilherme
Finalizada

Prática/Processo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

29 Consórcio de milho com crotalária
Espindola/J. 

Guilherme
Finalizada

Prática/Processo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

30
Consórcio de pimentão com 

crotalária
José Guilherme Finalizada

Prática/Processo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

31 Consórcio de milho com mucuna
Espindola/J. 

Guilherme
Finalizada

Prática/Processo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

32 Consórcio de inhame com guandu José Guilherme Finalizada
Prática/Processo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

33 Consórcio de alface com cenoura
Espindola/J. 

Guilherme
Finalizada

Prática/Processo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

34 Consórcio de alface com cebola José Guilherme (confirmar)
Prática/Processo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

35 Consórcio de repolho com rabanete José Guilherme Finalizada
Prática/Processo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

36 Consórcio de alface com rabanente
Espindola/J. 

Guilherme
Finalizada

Prática/Processo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

37 Consórcio de couve com coentro
Élen (José 

Guilherme)
Finalizada

Prática/Processo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

38

Consórcio de milho com guandu em 

solos dos Tabuleiros Costeiros do 

Nordeste

Chaer Finalizada
Prática/Processo 

Agropecuário
social RAD

39

Consórcio de plantas de cobertura 

do solo antecedendo o cultivo de 

milho verde e repolho

Espindola Finalizada
Prática/Processo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

40
Arranjos populacionais para 

crotalária

Espindola/J. 

Guilherme
Finalizada

Prática/Processo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

41 Arranjos populacionais para guandu José Guilherme Finalizada
Prática/Processo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

42 Inoculante para arroz Vera Finalizada Estirpe comercial
FBN em não 

leguminosas

43

Temperaturas de armazenamento 

de inoculantes produzidos com 

Azospirillum e Herbaspirillum

Vera Finalizada Metodologia social
FBN em não 

leguminosas

44

Isolamento e identificação de 

bactérias diazotróficas associativas 

dos gêneros Azospirillum  e 

Herbaspirillum

Vera Finalizada Metodologia social
Genoma e 

Proteoma

45

Uso do pó de rocha carbonatito 

visando o fornecimento de 

nutrientes para feijão-de-vagem

Espindola 1 ano
Insumo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

46
Sistema de produção de café 

orgânico
Marta Ricci Finalizada

Prática/Processo 

Agropecuário
social

Agricultura 

Orgânica

47 Inoculante para milho Verônica Finalizada Estirpe comercial
FBN em não 

leguminosas  
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48
Modelo de simulação para estimar 

emissões de N2O
Bruno 2 anos Metodologia social

Ciclagem de 

Nutrientes

49 Mini-milho orgânico Ednaldo 2 anos
insumo 

agropeuário
comercial

Agricultura 

Orgânica

50
Marcação de plantas com 15N para 

estudo de dinâmica de nitrogênio
Ednaldo 1 ano Metodologia social

Agricultura 

Orgânica

51
Modelo de cálculo de índices de 

qualidade para solos brasileiros
Chaer Metodologia social RAD

52
Consórcio de leguminosas arbóreas 

com eucalipto
Chaer 5 anos

Prática/Processo 

Agropecuário
social RAD

53

Seleção de indicadores de qualidade 

para solos dos Tabuleiros Costeiros 

do Nordeste

Chaer Finalizada Metodologia social RAD

54 Pré-inoculação de sementes Gustavo
2 anos 

(confirmar)
Metodologia social

FBN em 

leguminosas

55 Inoculante para feijoeiro Rosângela
(não 

finalizada)
Estirpe comercial

FBN em 

leguminosas

56
Sementes enriquecidas para 

maximizar a FBN
Rosângela

(não 

finalizada)
metodologia social

57 Corredor agroflorestal Eduardo finalizada
Prática ou 

Metodologia
comercial RAD

58
Promotor de crescimento para 

hortaliça com Pseudomonas
Norma

Insumo 

Agropecuário (?)
social

Agricultura 

Orgânica

59
Testes ecotoxicológicos de resíduos 

de mineração
Beth Metodologia social

60

Plasmídios contendo promotores 

tecido-específico para serem 

empregados na obtenção de plantas 

geneticamente modificadas

Márcia Vidal Metodologia social
Genoma e 

Proteoma

61 Inoculante para adubo verde Gustavo
2 anos 

(confirmar)
Estirpe comercial

FBN em 

leguminosas

62

Avaliação de sistemas agrícolas 

amigáveis para com a conservação 

da biodiversidade

Mariella
2 anos 

(confirmar)

Metodologia ou 

Monitoramento ?
social
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ANEXO A – Formulário de Qualificação de Produtos, Processos e 

Serviços da Embrapa 

 

 

 

 

QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS 

 

DADOS DA TECNOLOGIA 

        

Título:  

 

POSSÍVEIS PRODUTOS, PROCESSOS E SERVIÇOS 

 

 

 

DADOS DO PRODUTO, PROCESSO OU SERVIÇO 

 

        Título:  

 

1. Dados do responsável pela P&D do produto 

Nome:  

E-mail:          

Telefone:  

Unidade:  

 

2. Descrição resumida do produto 

 

 

3. Palavras-chave 
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DADOS PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

4. O produto envolve alguma proteção 

      Patente. n°_Pedido ainda não depositado  

      Certificado de Adição. n°_________________ 

      Modelo de utilidade. n°___________________ 

      Registro cultivar. n°__________________ 

      Registro proteção cultivar. n°___________________ 

      Registro de software. n°__________________ 

       Registro de marca. n°___________________ 

      Outro. Especificar:_________________________________________________ 

Data de depósito do pedido:     /    / 

 

5. Estágio atual de desenvolvimento do produto 

      Projeto de Pesquisa 

                          Em concepção 

                          Em implementação 

                          Em andamento 

                          Finalizado 

      Protótipo 

      Produção em escala laboratorial 

     Planta Piloto 

      Testes in vivo 

      Testes in vitro 

      Testes pré-clínicos 

      Testes clínicos 

      Outros. Especifique:_______________________________________________   

 

6. Segredo de propriedade intelectual 

 Sim    Não (Publicado no INPI)    

  Publicado sob a forma de artigo, resumo, congressos, etc 

 

7. Desenvolvimento em parceria (incluir também parceria interna) 

Nome parceiro:  

N° contrato: 
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8. Campo de aplicação do produto 

 

 

9. Problema que o produto resolve 

 

 

10. Estado atual da técnica 

 

 

11. Diferencial do produto 

 

 

12. Pontos fortes do produto 

 

 

13. Pontos fracos do produto 

 

14. Estimativa do custo de produção do produto 

 

 

DADOS DO MERCADO 

 

15. Mercado consumidor/indústria-alvo do produto 

 

 

16. Competidores e tecnologias concorrentes/similares – descrição resumida 

 

 

17. Empresas que poderiam se interessar pelo produto – listar nomes 

 

 

18. A tecnologia já foi apresentada a alguma empresa/empreendedor? 

 Sim      Não 

Em caso positivo: 
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 Qual (is)? 

  

 

 

 

Houve interesse por parte de alguma delas? Se sim, qual: 

  

  

Se não, qual o empecilho/problema citado/encontrado? 

  

 

19. Barreiras para entrada do produto no mercado 

 

 

20. Próximas etapas para que o produto chegue ao mercado 

 

 

21. Valor do produto para o mercado  

 

 

Qualificação realizada por:  

Analista: 

Data: 
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ANEXO B – BIOGRAFIA RESUMIDA DA DRª JOHANNA 

DOBEREINER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johanna Döbereiner nasceu em Aussig, Checoslováquia, numa região cuja língua 

era o alemão. Seu pai, que era físico-químico, mudou-se com a família para a capital 

quando Johanna ainda era pequena, e foi professor de Química na Universidade de 

Praga. Era também proprietário de uma pequena fábrica de produtos químicos de 

uso na agricultura. 

 Terminada a Segunda Guerra Mundial, a população de língua alemã foi 

intensamente perseguida na Checoslováquia – os que sobreviveram foram expulsos 

do país. Foi o que aconteceu com Johanna, que seguiu com os avós para a 

Alemanha Oriental, onde trabalhou para o sustento dos três, numa fazenda, 

ordenhando vacas e espalhando esterco para adubar o solo. Com a morte dos avós, 

já idosos, conseguiu encontrar, na Bavária, pai, irmão, tia e primas. Sua mãe 

falecera em Praga, num campo de concentração instalado depois da guerra. 

Johanna foi, então, para a região de Munique. Trabalhou inicialmente numa pequena 

propriedade rural e, depois, numa fazenda maior, que produzia variedades 

melhoradas de trigo.  

Em 1947 iniciou o curso de Agronomia na Universidade de Munique, onde conheceu 

o estudante de Medicina Veterinária, Jürgen, com quem se casou em 1950. Nesse 

mesmo ano, seguindo os passos do pai, emigrou para o Brasil, com uma 

recomendação para o Serviço Nacional de Pesquisa Agropecuária, onde começou a 
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trabalhar em Microbiologia do Solo. Seu filho mais novo, Lorenz, também iniciou 

uma brilhante carreira de cientista como geólogo mas foi tragicamente assassinado 

num assalto em 1997. A Sociedade Brasileira de Engenharia e de Geologia criou o 

Prêmio Lorenz Döbereiner para jovens geólogos. Johanna Döbereiner naturalizou-se 

brasileira em 1956. Morreu aos 75 anos, no dia 5 de outubro de 2000, em 

Seropédica, interior do Estado do Rio de Janeiro. 

 Ao chegar ao Brasil, em 1951, a doutora Johanna começou a trabalhar no 

laboratório de Microbiologia de Solos do antigo DNPEA, do Ministério da Agricultura. 

Em 1957 era pesquisadora assistente do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq e, em 1968, pesquisadora conferencista.  

Entre 1963 e 1969, quando poucos cientistas acreditavam que a fixação biológica de 

nitrogênio – FBN – poderia competir com fertilizantes minerais, Johanna Döbereiner 

iniciou um programa de pesquisas sobre os aspectos limitantes da fixação biológica 

de nitrogênio – FBN – em leguminosas tropicais. O programa brasileiro de 

melhoramento da soja, iniciado em 1964, foi influenciado – como tantas outras 

pesquisas nas regiões tropicais – pelos trabalhos de Johanna Döbereiner, tendo 

representado, na época, uma quebra de paradigma. 

 Totalmente baseado no processo de FBN, o programa brasileiro de melhoramento 

da soja desenvolveu-se no sentido inverso ao da orientação dos EUA, maior 

produtor mundial de soja, que elaborava tecnologias de produção apoiadas no uso 

intensivo de adubos nitrogenadas. Os estudos da Dra. Johanna permitiram que a 

fixação do nitrogênio pelas plantas fosse feita pela bactéria rhizobium. Dessa forma, 

a soja gerava seu próprio adubo. 

 A alternativa brasileira de estabelecer simbioses eficientes com rizóbios permitiu a 

eliminação dos adubos nitrogenados na cultura da soja, o que representa uma 

economia anual de mais de dois bilhões de dólares para o Brasil. Foi assim que os 

produtores brasileiros de soja puderam ver diminuídos seus custos de produção e a 

soja conseguiu competir com sucesso no mercado internacional. A crise de energia 

aumentou o interesse na pesquisa sobre FBN, estendendo-a as associações entre 

gramíneas e microrganismos diazotróficos.  
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Foi constante a presença da Dra. Döbereiner nesses estudos, desde as descobertas 

iniciais da ocorrência de Azotobacter paspali em associação com raízes de 

Paspalum notatum, até as associações de várias bactérias diazotróficas em 

simbiose endofítica com plantas não leguminosas. Foram descobertas nove 

espécies de bactérias diazotróficas associadas a gramíneas, cereais e tuberosas. 

Os melhores resultados ocorreram com algumas espécies de cana-de-açúcar.  

O trabalho da Dra. Döbereiner permitiu o desenvolvimento de parcerias nacionais e 

internacionais com a Alemanha, os Estados Unidos e a Bélgica, assim como com 

outros países do Terceiro Mundo no qual a Embrapa Agrobiologia é considerada 

centro de excelência. Seu trabalho influenciou vários pesquisadores, principalmente 

seus discípulos Vera L. Divan Baldani e Verônica Reis, que dão continuidade à linha 

de pesquisa em FBN em plantas não-leguminosas.  

Autora de mais de 500 títulos, Johanna Döbereiner foi professora e orientadora de 

vários cientistas que hoje ocupam posição de destaque na pesquisa e na 

administração da pesquisa no Brasil, salientando-se Avílio Antônio Franco, Fabio 

Pedrosa, Helvécio De-Polli, José Ivo Baldani, José Roberto Peres, Maria Cristina 

Prata Neves, Maria de Fátima Moreira e Pedro Arraes, dentre outros.  

Em 1995, quando completou 71 anos, a comunidade científica organizou em Angra 

dos Reis, Rio de Janeiro, um simpósio internacional Sustainable Agriculture for the 

tropics: The role of Biological Nitrogen Fixation, do qual participaram 150 cientistas 

de 30 países. Os anais do encontro foram publicados em número especial da revista 

Soil Biology & Biochemistry, honraria que poucos expoentes da ciência no mundo 

obtiveram. Johanna Döbereiner teve assento na Academia de Ciência do Vaticano e 

foi dos poucos brasileiros a ter o nome presente na lista de indicações do Prêmio 

Nobel. Em 1996 recebeu o Prêmio por Excelência, Destaque Individual da Embrapa. 

 
Formação Acadêmica 

por chagas última modificação 11/03/2008 09:36  

 1953 - Graduação em Agronomia, pela Universidade de Munique, Alemanha. 



203 

 

 1963 - Mestrado em Bacteriologia pela Universidade de Wisconsin, USA. 

 1966 - Curso Superior de Microbiologia do Solo, no Instituto Pasteur em Paris, 

França, com bolsa do governo francês e auxílio do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. 

 1971 - Pós-doutorado, pela Rothamsted Experimental Station, Inglaterra.  

 1975 - Doctor of Science, pela Universidade da Flórida. 

 1980 - Doctor Honoris Causa, pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro – 

UFRRJ. 

 Profissão: Engenheira Agrônoma, Cargo: Pesquisadora III, Unidade: Embrapa 

Agrobiologia 

 

Prêmios 
por chagas última modificação 14/08/2008 15:31  
 
 

 1976 - Prêmio Frederico Menezes Veiga da Embrapa. 

1977 - Membro efetivo da Academia Brasileira de Ciências. 

1977 - Ordem do Rio Branco (Oficial). 

1977 - Prêmio Agricultura de Hoje (Pesquisa) - Bloch Editores. 

1978 - Membro da Academia Pontifícia de Ciência do Vaticano, nomeada pelo Papa 

Paulo VI. 

1979 - Cidadã honorária do Rio de Janeiro. 

1979 - Prêmio Bernardo Houssay da OEA. 
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1981- Membro fundador da Third World Academy of Sciences 

1982 - Homenagem cedida pelo XII International Congress of Soil Science - India. 

1983 - Membro Fundador da Third World Academy of Sciences. 

1985 - Promoção para Comendador na Ordem do Rio Branco. 

1986 - Premiada como destaque pela Sociedade Nacional de Agricultura. 

1987- Distinção “A Lavoura 1986” da Sociedade Nacional de Agricultura. 

1988 - Cidadã honorária de Itaguaí. 

1988 - Vallée de Biotecnologia, FENABIO concedido pela Associação Brasileira das 

Empresas de Biotecnologia  (ABRABI). 

1989 - “Prêmio de Ciência 1989” da Unesco. 

1989 - Ordem Nacional do Mérito (oficial). 

1990 - Promoção na Ordem de Rio Branco para Grande Oficial. 

1990 - Ordem de Mérito de Primeira Classe da República Federal da Alemanha. 

1991- Medalha Júlio 11 da Sociedade Mexicana de Microbiologia. 

1991 - Ordem de Mérito do Tribunal Superior do Trabalho, Brasília. 

1992 - Prêmio México de Ciência e Tecnologia entregue pelo Presidente do México. 

1993 - Grã-cruz da Ordem Brasileira de Mérito. 

1993 - Prêmio Antônio Secundino de São José concedido pela FENAMILHO, Patos 

de Minas. 
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1994 - Membro da Academia de Ciência em Nova York. 

1994 - Grã-cruz da Ordem Brasileira de Mérito. 

1995 - Medalha TWAS. 

1995 - Honra ao Mérito da ESAL, MG 

1996 - Premiação por Excelência. Destaque Individual, Embrapa. Brasília, DF. 

1997 - Mulher do Ano – Prêmio outorgado pela revista Claudia. 

1997 - Prêmio de Excelência Embrapa 

1999 - Indicação para o prêmio Nobel de química. 

1999 - Diploma de Mérito Profissional – CREA/RJ. 

2000 - Cientista citada pela revista Ciência Hoje no pôster comemorativo dos 500 

anos do Brasil. 

Disponível em: http://hotsites.sct.Embrapa.br/pme/nomes-da-nossa-historia/johanna-

dobereiner 

 

 

 

 


