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RESUMO

A pesquisa acadêmica gera resultados que promovem o desenvolvimento na era da
economia baseada no conhecimento. Portanto, a transferência de tecnologias
geradas em universidades para o setor empresarial é fundamental para o
crescimento da competitividade das empresas, regiões e países, pois é evidente a
existência de uma estreita relação entre crescimento econômico e desenvolvimento
tecnológico. Este trabalho aborda o tema transferência de tecnologia. Seu objetivo
geral é analisar como se deu o processo de transferência da tecnologia
desenvolvida na UFMG – sistema de amortecimento para solados de calçados –
para a empresa Crômic Indústria e Comércio de Calçados Ltda, situada em Nova
Serrana. Para descrever e entender o processo, utilizou-se o método de estudo de
caso, de caráter qualitativo, e processo exploratório. Os dados foram obtidos por
meio de entrevistas semiestruturadas realizadas com os agentes envolvidos no
processo: inventor, empresário, coordenador, advogado, usuários e comprador.
Também foram consultadas outras fontes primárias, em pesquisa documental
realizada na UFMG, para conhecer o convênio e o contrato celebrados entre a
Universidade e a empresa, e também revistas e jornais editados pela FIEMG, sites
da UFMG, da empresa e de jornais de grande circulação no estado de Minas Gerais,
no período de lançamento do tênis. Fontes secundárias como Relatórios de Gestão
da UFMG e Relatórios sobre a política de propriedade intelectual da Universidade,
apresentados ao MCTI, e Relatório de Prestação de Contas do Projeto foram
também utilizadas. Para a análise dos dados obtidos, o método de análise de
conteúdo foi escolhido, permitindo confrontar-se os dados das entrevistas com os
obtidos na pesquisa documental e com a teoria. Os resultados encontrados nessa
análise sugerem que o processo de transferência de tecnologia da UFMG para a
Crômic foi uma experiência que proporcionou aprendizagem para as Instituições
envolvidas. O estudo possibilitou, também, verificar que uma das vantagens
proporcionadas pela transferência, foi a melhora de aspectos burocráticos do
processo. Além disto, abriu espaço para novos convênios e produtos. Alguns
dificultadores dessa interação também foram identificados, como a burocracia do
processo e a falta de regulamentação da Lei de Inovação no âmbito da UFMG.
Concluiu-se que a transferência UFMG-Crômic demonstrou sua aderência ao
modelo de cooperação universidade-empresa que busca promover o crescimento da
competitividade das empresas, regiões e países. Porém,
ainda
existem
oportunidades para melhoria, como a divulgação mais intensiva das vantagens
desta interação para a comunidade acadêmica, principalmente; a formação de
quadro de pessoal permanente para a área responsável pela gestão das atividades
de patenteamento e licenciamento de tecnologias.
Palavras-chave: Tecnologia. Transferência de tecnologia. Cooperação universidadeempresa.

ABSTRACT

The academic research generates results that promote the development in the era of
knowledge-based economy. Therefore, the transference of technologies generated in
universities to the industry sector is essential for the development of competitiveness
between companies, regions and countries. It is evident the existence of a close
relationship between economic growth and technological development. This study
presents the subject of technology transference. Its general aim is to analyze how the
process of technology transfer developed at UFMG – the cushioning system for the
outsoles of shoes – for Crômic Indústria e Comércio de Calçados Ltda company,
located in Nova Serrana. In order to describe and understand the process, the
method of case study was used, of qualitative character and of exploratory process.
Data were collected through 15 semi-structured interviews conducted with key
stakeholders directly involved in the process: inventor, businessman, coordinator,
lawyer, user and buyer. Some other primary sources were also consulted in a
documental research at UFMG, to know the agreement and contract between
university and company. Other primary sources, such as magazines and newspapers
edited by FIEMG, UFMG’s website, and websites of the company and of newspapers
of wide circulation in the state of Minas Gerais were also used during the release of
the tennis shoes. Secondary sources, such as UFMG’s management reports and
reports about the intellectual property policy of the University, submitted to MCTI, and
the accountability report of the project were also used. To analyze the researched
data, the method of content analysis was chosen, allowing the comparison of data
from interviews with the ones gotten from the documental research and from the
theory. The results found on this analysis suggest that the process of technology
transfer from UFMG to Crômic was an experience that provided learning for the
involved institutions. The study also helped verify that one of the advantages
provided by the transference was the improvement of the bureaucratic aspects of the
process. Furthermore, it opened new possibilities for new opportunities and products.
Some complicators of this interaction were also identified, such as the bureaucracy of
the process and the lack of regulation of the innovation law within the UFMG. It was
concluded that the transference UFMG-Crômic showed its adherence to the model of
university-industry cooperation that aims to promote competitiveness growth of
companies, regions and countries. However, there are still opportunities for
improvement, such as more intensive disclosure of the advantages of this interaction,
especially for the academic community; the formation of the permanent staff for the
department responsible for the management of the activities related to patenting and
technology licensing.
Key-words: Technology. Technology transfer. University-industry cooperation.
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1. INTRODUÇÃO

A questão da relação universidade-empresa tem despertado o interesse de
acadêmicos e empresários há algum tempo, com discussões envolvendo a geração
de conhecimentos decorrentes das pesquisas realizadas na academia, e a
necessária transferência desses conhecimentos para a sociedade.

Recentemente, essa relação recebeu um novo incremento, envolvendo as
tecnologias oriundas de tais conhecimentos, as quais, a partir da segunda metade
da década de 90, pelos novos arranjos econômicos globalizados, receberam uma
atenção especial decorrente da sua proteção pela legislação da propriedade
industrial, especialmente pelo instituto da patente.

Nessa época, a comunidade internacional produziu uma nova regulamentação da
propriedade intelectual, o Acordo TRIPS1, com a adesão da maioria dos países, o
que os levou a uma adequação das suas legislações nacionais.

No Brasil não foi diferente e, além da adequação da legislação nacional ao TRIPS,
iniciou-se um processo de implantação da cultura de propriedade intelectual pelo
país. Como em outros países emergentes, a produção de conhecimentos no país
encontra-se,

fundamentalmente,

nas

Instituições

de

Ensino

e

Pesquisa,

principalmente, nas públicas. Por estas se iniciou o processo de informação e
estímulo à proteção dos novos conhecimentos gerados e transformados em novas
tecnologias, e da implantação da nova cultura de registro da propriedade intelectual.

Em decorrência disso, a discussão da relação entre universidade-empresa foi
revitalizada ganhando um novo aspecto, a transferência de tecnologia, que se tornou
um novo campo de estudo e pesquisa, em âmbito teórico e prático.

O Acordo TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), da Organização Mundial do Comércio (OMC), acarretou
importantes mudanças nas normas internacionais referentes aos direitos de propriedade intelectual. Prevê normas mínimas para a
proteção de patentes, marcas comerciais, direitos autorais e outros direitos de propriedade intelectual. Em português tem o nome de
Acordo sobre Aspectos de Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (ADPIC), mas é conhecido no Brasil pela sigla
em inglês, TRIPS.
1
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Apesar de todos os esforços do governo federal de incentivar o desenvolvimento
tecnológico e financiar novos projetos de inovação pela intensificação da interação
universidade-empresa no Brasil, verifica-se que os avanços obtidos ficam aquém do
esperado e do necessário.

São vários os fatores apontados pela literatura a inibir uma maior integração entre
universidade e empresa. Um deles é a cultura das instituições. A universidade foca,
preferencialmente,

a

ciência

básica

e

não

atribui

muita

importância

ao

desenvolvimento e à comercialização de produtos. As empresas valorizam a
produção de bens e serviços. (SEGATTO-MENDES, 1996).

Segundo Hill e Turpin (1992) a maior interação entre universidade e empresa é vista
como ameaça à cultura acadêmica tradicional, na medida em que ela incentivaria a
substituição da pesquisa básica pela pesquisa aplicada que tem objetivos
comerciais. Além disto, o sigilo exigido pelas empresas dificultaria a publicação dos
seus resultados. (VELHO, 1996, p. 27).

Para outros autores, a questão do imediatismo das empresas em oposição à visão
de

longo prazo das universidades é outro fator a provocar uma certa

“incompatibilidade de objetivos” no processo de cooperação entre universidade e
empresa.

Além disso, a burocracia e as normas das universidades aliadas à falta de tradição
em desenvolver pesquisas aplicadas, são outros fatores a dificultar uma relação
positiva delas com o setor produtivo. (VOGT; CIACCO, 1995, p. 30).

No Brasil, o tema transferência de tecnologia tem sido foco das atenções dos
governos federal e estadual, das universidades e empresas, desde a promulgação
da Lei de Inovação. Este tema é amplo em virtude da complexidade do processo e
da dificuldade em definir tecnologia, conforme Bozeman (2000, p. 1).

São vários os

conceitos de tecnologia identificados na literatura. Apesar de

existirem várias correntes, destaca-se o conceito de Dosi (1982, apud PÓVOA,
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2008, p. 84) que define tecnologia como um conjunto de conhecimentos práticos e
teóricos, know-how, métodos e procedimentos, experiências de sucesso e fracasso,
assim como artefatos físicos e equipamentos. Uma composição harmônica de
conhecimentos e aprendizados.

O mesmo acontece em relação à definição de transferência de tecnologia. Foram
feitos vários mapeamentos da literatura sobre conceitos de transferência de
tecnologia, entre eles o de Harmon et al. (1997). Eles concluíram pela existência de
duas abordagens: linear e comunicacional. Além destas duas, identificaram a
existência de uma forma híbrida. De acordo com a primeira, a transferência ocorre
em sequência contínua de etapas, desde o invento até a comercialização. Na
segunda, o processo de transferência é reduzido à comunicação entre as
instituições, sendo sua maior preocupação os padrões naturais dos relacionamentos
enquanto facilitadores ou não da transferência. Na perspectiva híbrida, é
fundamental a gestão dos fatores facilitadores, das barreiras e outros elementos que
determinam a dinâmica do processo.

A transferência de tecnologia é um dos mecanismos utilizados para transferir
conhecimento acumulado nas Universidades para o setor produtivo. Ele possui três
agentes: os cientistas universitários, os escritórios de transferência de tecnologia e o
empreendedor empresarial. São estes os atores desta dissertação.

Ao analisar a literatura especializada, verifica-se que há poucos trabalhos
publicados sobre a relação universidade-empresa e transferência de tecnologia,
especialmente, em países em desenvolvimento. Esta constatação, além de uma
limitação, é uma oportunidade que aponta para a necessidade de novas pesquisas
sobre o tema. O objeto do presente estudo será a descrição e a análise do processo
de desenvolvimento, transferência e incorporação de uma tecnologia criada por uma
universidade pública e transferida ao setor produtivo.

A questão a ser respondida nesta pesquisa é: como se processou a transferência de
uma tecnologia específica desenvolvida pela UFMG, utilizada na produção de um
tipo especial de tênis em parceria com a Crômic Indústria e Comércio de Calçados
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Ltda? A pesquisa abrange todo o processo: o desenvolvimento da tecnologia
“sistema de amortecimento para solados de calçados”, o registro da patente, o
contrato de transferência da tecnologia, o acompanhamento do desenvolvimento do
novo produto e, finalmente, a avaliação dos resultados. A Crômic Indústria e
Comércio de Calçados Ltda é uma empresa de médio porte, do ramo calçadista,
localizada no município de Nova Serrana, na região Centro-Oeste do estado de
Minas Gerais. A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), criada em 1927, é
uma Instituição Federal de Ensino Superior de referência no país.

Para responder a este questionamento, traçou-se como objetivo geral desta
pesquisa: analisar como se deu o processo de transferência da tecnologia
desenvolvida na UFMG – sistema de amortecimento para solados de calçados –
para a empresa Crômic Indústria e Comércio de Calçados Ltda (Crômic).

Com o objetivo de atingir o objetivo geral foram definidos os seguintes objetivos
específicos:
(a) descrever as várias etapas desse processo de transferência de tecnologia e a
atuação das instituições nela envolvidas;
(b) identificar as principais motivações percebidas pelos participantes da cooperação
para envolverem-se neste processo;
(c) descrever o processo de transformação de tecnologia, licenciada por uma
universidade pública, em produto comercial, por uma empresa privada atuante no
mercado;
(d) identificar os fatores que facilitaram e dificultaram cada agente neste processo;
(e) identificar as vantagens percebidas pelos atores no processo de parceria.

Para atingir estes objetivos realizou-se este estudo de caso, de natureza exploratória
e qualitativa, no qual se colocou ênfase nas percepções dos agentes do processo de
transferência de tecnologia:

os cientistas universitários, os escritórios de

transferência de tecnologia e o empreendedor empresarial.

A transferência de conhecimento das universidades para o setor produtivo é
essencial no processo de desenvolvimento, pois há uma estreita relação entre
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avanço científico e tecnológico e estágio de desenvolvimento de um dado país.
Dominar a ciência e tecnologia é um fator determinante do nível de desenvolvimento
de uma sociedade. Nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, a universidade
é vista como uma das mais importantes fontes de conhecimento, tendo papel
fundamental na formação recursos humanos e na realização de pesquisa acadêmica
e de cunho científico. Além da sua produção, a universidade é incentivada a
transferir para a sociedade estes conhecimentos.

Em países em desenvolvimento, como o Brasil, não existe, ainda, uma grande
sinergia entre tecnologia, inovação e desenvolvimento econômico. A interação entre
ciência, tecnologia, governo e setor empresarial, e base do Sistema de Inovação,
ainda é limitada. Há, ainda, um descompasso entre o que se investe em pesquisa e
o que, efetivamente, precisaria ser investido. Os resultados concretos obtidos ficam
aquém das necessidades de desenvolvimento econômico e social.

Portanto, estudos sobre estes processos de cooperação entre Universidade e
Empresa são importantes para auxiliar na reflexão sobre o tema. É por meio deles
que, também, se fomenta a transformação do conhecimento em produtos, processos
e serviços, cada vez mais importantes para o desenvolvimento socioeconômico dos
países.

Este trabalho se divide em cinco capítulos. Após esta

Introdução, no segundo

capítulo desenvolve-se uma abordagem teórica, em que apresenta-se uma revisão
dos conceitos relevantes para esta pesquisa, buscando o que existe de mais atual
na literatura. Tal abordagem abrange os temas de sistema nacional de inovação, a
interação universidade-empresa, estabelecendo seu panorama histórico, a tipologia,
barreiras e facilitadores desta cooperação, o processo de transferência de tecnologia
e alguns modelos, e o marco regulatório de ciência e tecnologia.

No terceiro capítulo, estão definidos os princípios metodológicos utilizados no
desenvolvimento do estudo, apresentando seu caráter exploratório e os critérios
utilizados na definição do instrumento de coleta de dados e fontes de informação.
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O quarto capítulo apresenta o processo da transferência da tecnologia para o setor
calçadista, e sua análise baseada nos documentos consultados e entrevistas
realizadas. Descreve-se a situação do setor calçadista nacional e o polo calçadista
de Nova Serrana; a estrutura de apoio da Universidade Federal de Minas Gerais
para transferência de tecnologia, bem como alguns números quanto à transferência
de tecnologia da Instituição; a estrutura da empresa parceira no desenvolvimento da
tecnologia; uma breve descrição da tecnologia licenciada, a transferência e, por
último as forças, limitações e vantagens do processo. Em seu capítulo final, estão
expressas as conclusões resultantes do estudo, suas limitações e sugestões para
futuras pesquisas.
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2. O SISTEMA NACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

O trinômio ciência, tecnologia e inovação (CT&I) tem importante função na definição
do modelo de desenvolvimento de regiões e países, na definição e avaliação de
políticas públicas nacionais e setoriais, e, por consequência, no crescimento, na
ampliação da competitividade e na melhoria das condições econômico-financeiras
do setor produtivo, e de que forma suas características produzirão efeitos futuros
sobre a qualidade de vida da população. (VIOTTI; MACEDO, 2003).

Para que a inovação aconteça é necessária a interação de vários agentes e fatores
de forma articulada e planejada. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e
Inovação é formado por uma rede de relacionamentos e trocas entre instituições,
como empresas e seus laboratórios de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D),
agências governamentais, o sistema educacional, universidades, institutos de
pesquisa, a estrutura do sistema financeiro, responsáveis por gerar, implementar e
disseminar as inovações.

Neste capítulo serão discutidas as vertentes conceituais de Sistema Nacional de
Inovação, a evolução do seu conceito, sua classificação e categorização, e o
desenvolvimento e aperfeiçoamento dos modelos. Em seguida, são apresentados os
marcos históricos mundiais e nacionais que contribuíram para a definição do atual
estágio de cooperação entre universidades e empresas no Brasil, os diversos
mecanismos de interação entre elas e as barreiras e os aspectos facilitadores desta
relação. Na terceira deção será dado destaque aos principais conceitos de
tecnologia e sua transferência.

Na quarta seção será discutido o marco regulatório para inovação e transferência de
tecnologia no Brasil. No caso de tecnologia protegida por patente, há a Lei nº
9.279/96, que regulamenta a propriedade industrial. Esta Lei tem um único artigo
sobre transferência de tecnologia.
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2.1 O sistema nacional de inovação

A esfera da Ciência e Tecnologia (C&T) é vista pela literatura como um instrumento
fundamental ao desenvolvimento mundial. Segundo Possas (1989, apud COSTA;
FERREIRA, 2000), o fenômeno tem sido estudado por duas abordagens
econômicas complementares. A primeira, a linha evolucionista, tem origem na
Universidade de Yale. R. Nelson e S. Winter são duas das principais referências. Os
pesquisadores dessa vertente consideram que
[...] as mudanças econômicas seriam provocadas pelo impulso
competitivo das firmas através das inovações, que se submetem aos
mecanismos de seleção dos mercados, através da concorrência. As
decisões das firmas são baseadas nas condições competitivas em
que elas se encontram. A abordagem evolucionista rejeita também a
dicotomia entre modelos baseados na demanda de mercado
(demand pull) ou no impulso interno do desenvolvimento tecnológico
(technology push). O processo de geração de inovações envolve
tanto uma quanto outra dessas forças. (COSTA; FERREIRA, 2000, p.
185).

Ainda de acordo com Possas (1989, apud COSTA; FERREIRA, 2000) a outra
vertente é discutida na Universidade de Sussex, no Reino Unido, pelo grupo de
pesquisa Science Policy Research Unit, tendo como principais estudiosos C.
Freeman, C. Perez, K. Pavitt, L. Soete e G. Dosi. Complementarmente à corrente
evolucionista, esta abordagem inclui a aprendizagem como fator de “acumulação da
capacidade tecnológica das empresas.” Nesta perspectiva, a aprendizagem
ocorreria de três maneiras:
[...] investimentos em P&D, por processos informais (learning-bydoing, learning-by-using) e relações interinstitucionais (difusão de
informações, serviços especializados e mobilidade da mão-de-obra).
Essa corrente adota uma abordagem sistêmica e conclui que as
interações, articuladas conscientemente entre diferentes instituições,
permitem uma grande eficácia no processo de geração de
conhecimento e aumento de competitividade. Essa eficácia reflete-se
no lançamento de produtos inovadores em relação aos concorrentes,
ou produtos novos para novos mercados. (COSTA; FERREIRA,
2000, p. 185).

Segundo ainda Costa e Ferreira (2000, p. 185), estas duas vertentes avaliam como
fundamental a articulação do conjunto de instituições e agentes vinculados à
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geração e adoção de inovações de um país, que compõem o Sistema Nacional de
Inovação.

Entender o significado do conceito de Sistema Nacional de Inovação é fundamental
para compreender o papel das universidades no avanço tecnológico de um país. O
Sistema Nacional de Inovação pode ser compreendido como uma rede de
instituições públicas e privadas, e mecanismos, que em um processo dialógico
produzem, desenvolvem e disseminam inovações tecnológicas em um país.
Incluem-se nesse sistema: as universidades, o governo, as agências de fomento, as
agências reguladoras, o sistema financeiro, as leis de propriedade intelectual, as
empresas e seus laboratórios de pesquisa, as associações empresariais, os
institutos de pesquisa e as escolas técnicas.

Outras abordagens do conceito de Sistema Nacional de Inovação são apresentadas
por Póvoa:
Além de os professores Freeman e Lundval atribuírem um ao outro a
primeira referência ao termo (ver ALBUQUERQUE, 2004), o mesmo
passou a ser utilizado simultaneamente por vários pesquisadores
com significados um pouco distintos (FREEMAN, 1998; FREEMAN,
1995; LUNDVALL, 1992; NELSON e ROSENBERG, 1993). Para
Edquist (2005), Lundval considera a “estrutura produtiva” e o “arranjo
institucional” como sendo as dimensões cruciais do sistema de
inovação, enquanto Nelson e Rosenberg enfatizam as organizações
que geram e difundem o conhecimento. Edquist também destaca que
não há um consenso sobre quais organizações e instituições devem
ser consideradas como parte de um sistema de inovação e quais
devem ser excluídas (neste ponto, trabalhos empíricos podem ajudar
a delinear as “fronteiras do sistema”). (PÓVOA, 2008, p. 11).

Segundo Albuquerque (2004, p. 9) o Sistema Nacional de Inovação “expressa o
complexo arranjo institucional que impulsionando o progresso tecnológico determina
a riqueza das nações.” Pode-se distinguir três fases na elaboração desse conceito,
(ALBUQUERQUE, 2004). Na primeira fase, os estudos realizados, nas décadas de
70 e 80, por Freeman (1994) e Dosi (1997), apresentam-no como sendo a interação
e articulação entre múltiplos agentes: empresas, redes de interação entre empresas,
universidades, institutos de pesquisa, instituições de ensino, instituições financeiras
e legais, e governo e suas agências.
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Na fase seguinte, final da década de 80, os estudos permitiram entender melhor a
complexidade dos processos de desenvolvimento econômico das nações, bem
como as causas de estagnação tecnológica. Nesta fase, o conceito passa a ser
utilizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) e também como base para os debates das políticas públicas.
Sua última fase teve início em 1995, com a publicação do estudo de Freeman, “The
‘National System of Innovation’ in historical perspective”. Nele o autor “articula a
construção dos sistemas de inovação aos processos de superação do atraso
econômico”. Apresenta como seu determinante a “interação entre o sistema de
pesquisa e desenvolvimento (P&D) e as atividades produtivas e o mercado,
sugerindo um papel estratégico dos feedbacks entre essas duas dimensões.” Além
disto, Freeman enfatiza: (a) a importância do painel histórico para se entender os
diferentes estágios dos sistemas de inovação entre as nações e (b) a importância
fundamental das políticas públicas como base para os processos de catching up2 em
países em desenvolvimento. (ALBUQUERQUE, 2004, p. 9).

Em virtude dos estágios distintos de desenvolvimento tecnológico, econômico e
social e da articulação do conjunto de instituições e agentes vinculados à geração e
adoção de inovações dos países, os Sistemas Nacionais de Inovação são
classificados de forma diferenciada. Segundo Patel e Pavitt (1994 apud SBRAGIA
et al., 2006, p. 19) os Sistemas Nacionais de Inovação se organizam em três grupos.
No primeiro grupo estão os sistemas maduros, países na fronteira tecnológica
internacional, onde se incluem os Estados Unidos, Alemanha, Japão, França, Reino
Unido, Itália. Os sistemas intermediários, representados pela Suécia, Dinamarca,
Holanda, Suíça, Coréia do Sul, Taiwan, possuem grande competência para assimilar
a tecnologia criada nos países representantes dos sistemas maduros e cujos
esforços estão voltados à propagação das inovações. Por último, os sistemas
incompletos, que incluem os países em desenvolvimento, como o Brasil, Argentina,
México, Índia, China, que possuem sistemas de C&T que se articulam de maneira

Catching up é o processo de assimilação, pelos países menos desenvolvidos, de conhecimentos e tecnologias produzidas nos países
desenvolvidos, possibilitando que aqueles alcancem os mesmos níveis de produtividade, reduzindo o gap tecnológico e de
desenvolvimento econômico entre eles.
2
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frágil com o setor produtivo. Neles o Sistema Nacional de Inovação está ainda em
gestação.

No QUADRO 1, apresenta-se uma síntese da categorização dos Sistemas Nacionais
de Inovação proposta por Albuquerque (1996).
QUADRO 31
Categorias dos Sistemas de Inovação
1ª Categoria

Países

desenvolvidos,

sistemas

maduros,

próximos da fronteira tecnológica.

Unidos,

Japão,

Alemanha, França e Itália.

Países com dinamismo tecnológico voltados para
2ª Categoria

Estados

a difusão de inovações, pequenos territorialmente

Suécia, Dinamarca, Holanda,
Suíça, Coréia do Sul e Taiwan.

e próximos de países desenvolvidos.
Países com C&T desenvolvidos, mas que não
3ª Categoria

completaram

seus

sistemas

de

inovação,

Brasil,

Argentina,

México

e

Índia.

periféricos e semi-industrializados.
Fonte: Albuquerque (1996, apud OLIVEIRA, 2009, p. 36). Elaborado pela autora

Em recente trabalho, os pesquisadores, Suzigan e Albuquerque (2011), avaliam que
a construção do Sistema Nacional de Inovação do Brasil ainda permanece em um
estágio intermediário, no mesmo nível em que se encontram o México, Argentina,
Uruguai, África do Sul, Índia e China. Neste estágio de construção, os sistemas de
inovação possuem instituições de ensino e pesquisa estabelecidos, mas que ainda
não conseguem estimular um número expressivo de pesquisadores, cientistas e
engenheiros e empresas ainda pouco envolvidas com inovação. Com isto, o país
perde “um componente importante dos sistemas de inovação desenvolvidos: uma
forte dinâmica interativa de empresas e universidades – que constituiriam circuitos
de retroalimentação positiva entre as dimensões científica e tecnológica.”
(SUZIGAN; ALBUQUERQUE, 2011, p. 17-18)

Viotti (2003) descreveu quatro modelos de compreensão da natureza dos processos
de produção, difusão e uso de CT&I, a saber:
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a) o

linear

qualifica

o

processo

de

inovação

como

um

“fenômeno

compartimentalizado e sequencial, no qual a pesquisa seria uma espécie de
catalisadora da reação em cadeia que levaria, [...] à inovação.” (p. xxiii).
Neste modelo, todo o processo acontece em etapas estagnadas e
sucessivas, sendo que na etapa inicial o conhecimento científico é gerado, e
sobre ele desenvolve-se a pesquisa aplicada, em seguida o desenvolvimento
experimental que pode ou não chegar à invenção a ser incorporada à
produção que, posteriormente, é comercializada, e assim transforma-se em
inovação. (p. 55). Neste modelo a empresa é apenas uma usuária da
tecnologia. (p. 59).
b) no modelo elo de cadeia “a inovação é resultado de um processo de interação

entre oportunidades de mercado e a base de conhecimentos e capacitações
das empresas.” (p. xxiv).
Este modelo “envolve inúmeros subprocessos, os quais não apresentam uma
sequência ou progressão claramente definida, e seus resultados são
altamente incertos.” A empresa não é uma mera compradora da tecnologia. A
pesquisa acontece em função da necessidade de resolução de problemas. (p.
59).
c) no sistêmico, “o processo de inovação [é] condicionado [pela interação e

interface entre]

instituições, públicas ou privadas, que incluem, além das

empresas e dos centros de pesquisa e ensino, instituições normativas,
culturais e o ambiente econômico” (p.xxiv), que atuam de forma sincrônica.
d) O modelo de aprendizado tecnológico “enfatiza o processo de aprendizado

tecnológico em lugar da inovação.” (p. xxiv), mais adequado para “países de
industrialização retardatária, como o Brasil.” (VIOTTI, 2003, p. 64).

O primeiro modelo gráfico (FIG. 1), sugerido para representar os Sistemas Nacionais
de Inovação, foi criado pelos teóricos argentinos Jorge Sábato e Natálio Botana, em
1968, sob a forma de um triângulo, denominado como Triângulo de Sábato. Cada
uma das instituições do SNI está representada em um de seus vértices. O vértice
superior é ocupado pelo governo, ligado por um lado ao setor produtivo e por outro à
infraestrutura científica e tecnológica disponível no país. Algumas críticas ao
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esquema de Sábato e Botana incluem a rigidez preconizada para as interações
entre os três setores descritos no modelo. (SBRAGIA et al., 2006).

FIGURA 1 – Triângulo de Sábato
Fonte: SÁBATO; BOTANA, 1968, p. 27. (tradução nossa)

O modelo de Sábato e Botana previa três tipos de relacionamento: as “intrarelações” que se estabelecem dentro de cada vértice; as “inter-relações” que
ocorrem entre os pares de vértices, tanto horizontal quanto verticalmente; e as
“extra-relações” geradas entre cada vértice e o ambiente externo. (SÁBATO;
BOTANA, 1968, p. 6-8)

Segundo Plonski (1995, p. 66),
as inter-relações entre o sistema produtivo e a infraestrutura
científico-tecnológica são as mais importantes, tendo em vista o
caráter fundamental destas relações de tipo horizontal para o
sistema. Elas são a base do triângulo e as mais difíceis de serem
estabelecidas, devido às suas diferenças de características e
interesses.

Este modelo passou “por transformações à medida que aumentavam as interações
bilaterais entre os ocupantes de dois vértices, até haver uma forte integração entre
pessoas e ideias em todos os níveis.” (SBRAGIA et al., 2006, p. 20), dando origem a
um novo modelo, assim representado esquematicamente, na FIG. 2
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Governo
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público
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Universidade

Recursos

FIGURA 2 - Fase 2 da evolução dos Sistemas Nacionais de Inovação
Fonte: SBRAGIA et al., 2006, p. 20

Em 1996, seguindo a evolução do conceito dos Sistemas Nacionais de Inovação,
surgiu o conceito teórico-metodológico da hélice tríplice, proposto por Henry
Etzkowitz e Loet Leydesdorff (1998). A hélice tríplice cresceu de uma teoria para um
modelo, representado na FIG. 3, que vem sendo adotado por vários países.

FIGURA 3 - Fase 3 – Modelo da Hélice Tríplice
Fonte: SBRAGIA et al., 2006, p. 21

Neste modelo cada hélice representa uma esfera do sistema de inovação
independente, mas que interage com as demais esferas através de fluxos de
conhecimento entre elas. Além disto, cada uma das instituições pode desempenhar
funções antes específicas das outras duas, como as universidades que se colocam
na posição de empresárias ao licenciarem patentes e criarem empresas de base
tecnológica, enquanto as empresas compartilham conhecimentos entre elas e
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proporcionam programas de qualificação em níveis de excelência para seus
funcionários. (SBRAGIA et al., 2006, p. 20-21).
Etzkowitz (1996) descreve quatro níveis de atuação do modelo. O
primeiro nível de atuação refere-se ao fato de que os
relacionamentos entre universidade, indústria e governo são
acompanhados por transformações internas em cada uma dessas
esferas. O segundo nível de atuação apresenta a influência de uma
hélice sobre a outra, e o terceiro, as relações bilaterais e trilaterais
emergentes no processo de interação. O quarto nível de atuação
refere-se ao efeito recursivo dos outros três níveis sobre as
instituições sociais assim como sobre a própria ciência.
(WOLFFENBUTTEL, 2001, p. 17).

De acordo com Terra (2001, p. 8), o modelo do Triângulo de Sábato e o modelo da
Hélice Tríplice diferenciam-se pelo controle governamental rígido nas interações
entre as instituições, no caso do Triângulo. Na Hélice Tríplice todos os agentes,
empresa, governo e universidade atuam de maneira independente, podendo assumir
funções diferenciadas quando necessário.

No Brasil, conforme ainda Terra (2001, p. 8), o governo funcionava como o grande
impulsionador da interação entre a empresa e a universidade, seguindo o modelo do
Triângulo de Sábato. Mais recentemente, o governo, por meio do desenho de
políticas públicas, vem incentivando as universidades a assumirem seu papel
fundamental no desenvolvimento tecnológico, econômico e social do país, o que
será discutido a seguir.

Para este trabalho, tanto o modelo do Triângulo de Sábato, quanto o da Hélice
Tríplice são úteis para contextualizar e situar a problemática da Transferência de
Tecnologia no modelo de inovação adotado para a maioria dos países.

2.2. A cooperação universidade-empresa

A maior parte das competências profissionais e dos trabalhos de pesquisa científica
e tecnológica do país se encontram nas universidades. Por isto, a interação entre
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empresas e universidades e institutos de pesquisa é fundamental no processo de
inovação e desenvolvimento.

A cooperação universidade-empresa objetiva transformá-las em organizações mais
competitivas em suas respectivas áreas de atuação. Suas atividades compartilhadas
podem assumir diferentes formas quanto à formalização, profundidade e
modalidade, desde um relacionamento mais superficial, como o oferecimento de
estágios profissionalizantes, até interações mais profundas como um programa de
pesquisa cooperativa, em que chega a ocorrer pagamento de royalties resultantes
da comercialização de seus resultados. (SANTANA; PORTO, 2009, p. 415).

Segundo Vedovello

(1998 apud SANTANA; PORTO, 2009, p. 415), a interação

entre universidades e empresas produz benefícios mútuos para as instituições que
interagem, e para o país, na medida em que

impulsiona a melhoria na

competitividade de sua indústria.

Etzkowitz e Leydesdorff apontam que
[...] as mudanças na economia levaram a mudanças em outras
partes da estrutura do conhecimento (...) sob essas condições de
mudança, com universidades sendo cada vez mais vistas como
atores em sistemas de inovações regional e nacional, limites
distintos estão sendo eliminados e substituídos por uma rede de
teias. (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 1997, p. 3 apud SANTANA;
PORTO, 2009, p. 415).

Para Santoro e Betts (2002 apud SANTANA; PORTO, 2009, p. 415) a interação
entre universidades e empresas se modificou ao longo do tempo, evoluindo de uma
relação baseada no patrocínio das pesquisas acadêmicas pelas empresas, para
uma relação de parceria, em que a universidade disponibiliza às empresas sua
expertise e sua infraestrutura.

Costa e Ferreira (2000) trabalham a diferença que existe entre interação, parceria e
cooperação, ao referir-se à relação entre Universidade e Empresa. Segundo os
autores:
A interação refere-se a todos os contatos que a empresa tem com
outras instituições ou pessoas.
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A cooperação envolve relações mais definidas e com maiores
implicações para cada um dos atores.
A parceria é a forma mais avançada de cooperação, em que não
apenas se compartilham recursos diversos – como equipamentos,
pessoal e conhecimentos – mas também, informações estratégicas,
recursos financeiros e riscos de investimentos, abrindo-se mão, por
vezes, de parte da própria identidade. (COSTA; FERREIRA, 2000, p.
187-188).

Para se entender melhor a relação complexa entre universidade-empresa,
apresenta-se a seguir o panorama histórico (QUADRO 2) do contexto internacional.
QUADRO 2
Marcos históricos da relação universidade-empresa – Cenário mundial
(continua)

Século XVII

Cientistas vistos como filósofos e sem qualquer significação social.
Atividade científica exercida em academias, associações ou congregações para
desviar-se do controle da Igreja sobre o sistema de ensino.
Universidades desempenham apenas atividades de ensino.
Pesquisa em C&T passa a fazer parte da esfera acadêmica no início do século

1900-1910

XIX (Primeira Revolução Acadêmica).
Universidades assumem atividades de pesquisa na Alemanha.
Fundação da Universidade de Berlim em 1908.
A Universidade de Berlim passa a receber os cientistas e a atividade de pesquisa
se transforma em qualificação necessária para a carreira docente.
Experiência alemã possibilitou a profissionalização da atividade científica, criando
um novo modelo de universidade que vai ser reproduzido no resto da Europa.

1910-1950

Universidades norte-americanas adotam modelo alemão.
Incorporação da pesquisa como fator de diferenciação.

1929-1939

Grande Depressão.
Relação universidade-empresa sofreu grandes prejuízos.
Pesquisadores tinham medo de perder autonomia, o que impedia sua aliança com
instituições de pesquisa.
Pesquisas militares.
Segunda Guerra Mundial – estreitamento de laços na relação universidade-

1939-1945

empresa, especialmente nos Estados Unidos e Europa.
Pesquisas armamentistas financiadas por fundações.
Atividade de pesquisa encontra terreno fértil no sistema de ensino superior
americano.
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(conclusão)

Universidades alicerçam-se no tripé ensino, pesquisa e extensão ao estabelecer
relação com o setor produtivo. Isto caracteriza a Segunda Revolução Acadêmica.
Atividades de pesquisa consolidam-se nas universidades americanas, as
pioneiras no estabelecimento de relações de cooperação com o setor empresarial,
a partir do final da década de 60.
Pós-Guerra

Fortalecimento das atividades de P&D nos Estados Unidos, que ultrapassa a
posição de França e Alemanha, como potências.
Criação do MIT (Massachussets Institute of Technology).
Surgimento das incubadoras de base tecnológica, polos, parques tecnológicos,
tecnópolis e incubadoras de empresas.
Crise do fordismo, a partir de 1970 – redução dos recursos públicos para pesquisa
consolida a relação entre as universidades e as empresas americanas.

(conclusão)

A integração U-E passa a ser mais formal, organizada e incentivada.
Promulgação da Bayh-Dole Act, em 12 de dezembro de 1980, incentivou a
transferência de tecnologia das universidades para empresas americanas.
A relação U-E sai da esfera de decisão dos pesquisadores e empresas e o
Governo Federal americano passa a gerenciar a relação, identificando novas
fontes de financiamento e efetuando uma revisão da política industrial americana.
Injeção

de

recursos

do

setor

privado

e

estabelecimento

de

políticas

governamentais.
Consolidação da cooperação U-E como fator de competitividade.
Fonte: BALDINI; BORGONHONI (2007), VELHO (1996) (Síntese elaborada pela autora)

A associação da atividade de pesquisa com a universidade teve seu início na
Alemanha, no século XIX, durante a Primeira Revolução Acadêmica. Segundo BemDavid (1974, p. 152-153 apud VELHO, 1996, p. 13), isto se explica porque os
intelectuais alemães não pertenciam a famílias ricas ou nobres e ingressaram nas
universidades em busca de poder político e recursos financeiros para se manterem,
ao contrário dos franceses e ingleses. Foi com a criação da Universidade de Berlim,
em 1908, que a atividade de pesquisa passou a ser exigência para a carreira
docente, criando um novo modelo de universidade que passou a ser reproduzido em
toda a Europa.

Este modelo foi adaptado às universidades americanas entre 1910 e 1950, e a
pesquisa incorporada como fator de diferenciação. Durante a Grande Depressão
(1929-1939), a relação entre pesquisadores e instituições de pesquisa foi afetada
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pelo receio dos pesquisadores em perder autonomia. As pesquisas ficaram restritas
à área militar. (BALDINI; BORGONHONI, 2007, p. 31).

Foi durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) e nos anos que se seguem,
quando tem início a Segunda Revolução Acadêmica, que a pesquisa encontra
espaço fecundo nas universidades americanas. (SCHWARTZMAN, 1979 apud
VELHO, 1996, p. 14). Já na Europa, o modelo de universidade, consolidado no
século XX, manteve a pesquisa dentro dos limites da pesquisa básica, excluindo as
ciências aplicadas, pois os pesquisadores europeus acreditavam que o setor
produtivo poderia pressionar a tal ponto, que a ciência acabaria por ficar restrita aos
interesses das empresas. (VELHO, 1996, p. 14).

As universidades americanas foram mais abertas e receptivas às atividades de
pesquisa aplicada, e isto propiciou uma adaptação mais fácil aos novos paradigmas
sociais e econômicos que emergiram durante o processo de industrialização, no final
do século XIX. A partir do final de década de 60, foram as primeiras a estabelecer
relações de cooperação com o setor produtivo. Estas relações realmente se
fortaleceram nos anos 70, durante a crise do fordismo, motivadas pela redução de
recursos do governo para a pesquisa acadêmica, e do entendimento, pelo setor
produtivo, da importância da pesquisa básica para o desenvolvimento de novas
tecnologias. Além disto, o governo percebeu que a “competição pela hegemonia
econômica entre as nações passou a depender cada vez mais da capacidade
interna de desenvolvimento científico-tecnológico”, incentivando assim a interação
universidade-empresa. (VELHO, 1996, p. 15-16).

A partir da década de 1970, teve início a formalização, organização e incentivo à
interação universidade-setor produtivo, com injeção de recursos financeiros pelo
setor privado e o estabelecimento de políticas públicas. Consolidou-se assim, uma
experiência bem sucedida de cooperação entre universidade-empresa, responsável
pela inovação e pelo aumento da competitividade. (BALDINI; BORGONHONI, 2007,
p. 31-32).
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Como pensar a relação entre Universidade e Empresa no Brasil? De acordo com
Suzigan, Albuquerque e Cario (2011, p. 19), o “padrão de interações” verificado
entre empresas e universidades no Brasil “é bastante limitado e ainda insuficiente
para impor ao conjunto da economia uma dinâmica de crescimento econômico
baseado no fortalecimento da capacidade inovativa do país.”

Estes mesmos autores, avaliam que é fundamental examinar, com profundidade, do
ponto de vista histórico, as relações de cooperação entre empresas e universidades,
pois é por meio de construções de longo prazo que as interações de sucesso
ocorrem. (SUZIGAN; ALBUQUERQUE; CARIO, 2011). No QUADRO 3 apresenta-se
um resumo histórico da formação do sistema de ciência e tecnologia no Brasil.
QUADRO 3
Marcos históricos da relação universidade-empresa – Cenário brasileiro
(continua)

Primeira onda – Criação de instituições de ensino e pesquisa: cursos de Anatomia e
Cirurgia no Rio de Janeiro e Salvador, Real Fábrica de Ferro do Morro do Gaspar, em
1808 a

Minas Gerais, Banco do Brasil (1808), Academia Militar, Jardim Botânico e Biblioteca

1810

Nacional (1810), Laboratório Químico Prático do Rio de Janeiro (1812), Museu Imperial
(1818) que abrigou o primeiro Laboratório de Física e Química (1824), Museu Paraense
(1866).
Segunda onda – Criação de instituições de ensino e pesquisa: Instituto Agronômico

1870 a
1900

de Campinas – IAC (1887), Instituto Vacinogênico de São Paulo, (1892), Museu Paulista,
Instituto Bacteriológico de São Paulo (1893), Escola Politécnica de São Paulo (1894),
Instituto Soroterápico de Butantã (1899), Instituto Manguinhos (1900), Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz (1901).

1920 a
1934

Terceira onda – Criação de instituições de ensino e pesquisa: Universidade do Rio de
Janeiro (1920), Universidade de Minas Gerais (1927), Universidade de São Paulo – USP
(1934)
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(continua)

Quarta onda – Criação de instituições de ensino e pesquisa: Sociedade Brasileira
para o Progresso da Ciência (SBPC), Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas – CBPF
(1949), Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e Centro Tecnológico da Aeronáutica –
CTA (1950), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico – CNPq e Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES (1951), Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Fundação de Amparo à Pesquisa do
PósGuerra

Estado de São Paulo – FAPESP (1960), Universidade de Brasília – UNB (1962)
A pesquisa era desvinculada das universidades.
Predomínio da política de transplante de indústrias prontas de outros países, com
tecnologias obsoletas.
Criação de uma política de C&T, apoio da comunidade acadêmica e do governo.
Política industrial em desacordo com a política de C&T.
Importação de tecnologia.
Política de C&T não reforça a interação U-E.
Aumento da dependência tecnológica, dívida externa e instabilidade monetária.
Quinta onda – Criação de instituições de ensino e pesquisa: Fundo de
Desenvolvimento Tecnológico (FUNTEC), Banco Central (1964), Financiadora de Estudos
e Projetos – FINEP (1965), Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
– FNDTC (1969), Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI (1970), Centro de
Pesquisas e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES) da
Petrobrás, Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD) da

Regime
militar
(1964
a1985)

Telebrás, Embrapa (1973).
Incompatibilidade entre as políticas industrial e de C&T.
Pesquisa restrita às universidades, aos institutos de pesquisa e às empresas estatais
(Petrobrás, Eletrobrás, Telebrás, Embrapa).
Instalação do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia (CNPQ/CAPES/FINEP).
Plano Brasileiro de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – PBDCT (1973).
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico – PADCT (1984).
Universidade como “fornecedora” de pessoal qualificado às empresas.
Transferência de recursos públicos das universidades para empresas e centros de
pesquisa públicos.
Política de desenvolvimento e difusão de tecnologias genéricas.
Criação da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas
Industriais – ANPEI (1984).

Anos 80

Criação do Ministério da Ciência e Tecnologia – MCT (1985).
Criação do Programa RHAE (1988) – Programa de Desenvolvimento de Recursos
Humanos para atividades estratégicas em apoio à inovação tecnológica (RHAE-Inovação)
Descentralização da política federal de C&T.
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(conclusão)

Criação de áreas de C&T estaduais e municipais.
Incentivo fiscal para empresas que investissem em P&D.
Governo Collor e Itamar (1990-1995).
Suspensão do incentivo fiscal para empresas que investem em P&D.
Padrão tecnológico do Brasil é reconhecido como obsoleto.
Abertura do mercado brasileiro à competição internacional.
Empresários buscam novas tecnologias e modelos de gestão.
Anos 90

Esforços do governo Itamar para fortalecer a interação U-E.
Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994 - Dispõe sobre as relações entre as instituições
federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica e as fundações de
apoio e dá outras providências.
Criação dos Fundos Setoriais (1997)
Início do processo de conscientização dos empresários quanto à importância da
cooperação U-E.
Revisão da Legislação Básica de Ciência e Tecnologia pelo MCT.
Estrangulamento do FNDCT e do CNPq como órgãos de fomento à pesquisa.
Falta de sustentação do sistema de C&T.
Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000 – Institui o Programa de Estímulo à Interação
universidade-empresa para o Apoio à Inovação [Fundo de Interação universidade-

Sec. XXI

empresa (Verde-Amarelo)], regulamentada pelo Decreto nº 4.195, de 11 de abril de 2002.
Programa de Apoio à Pesquisa em Empresas – PAPPE (2003).
Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004 – Lei de Inovação, regulamentada pelo Decreto
5.563, de 11/10/2005.
Lei nº 11.077, de 30 de dezembro de 2004 – Lei de Informática.
Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005 – Lei de Incentivos Fiscais para P&D (Lei do
Bem, alterada pela Lei nº 11.487, de 15 de junho de 2007).
Lançamento, em 2007, do Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação 2007-2010
(Plano CTI).

Fonte: BALDINI; BORGONHONI (2007), VELHO (1996), STAL; FUJINO (2005), SUZIGAN;
ALBUQUERQUE (2011) (Síntese elaborada pela autora)

Ao se comparar os Estados Unidos e o Brasil, no momento de suas independências,
constata-se que o Brasil, em 1822, com 4,5 milhões de habitantes, não possuía
universidade, e os Estados Unidos, em 1776, com apenas 2,5 milhões de
habitantes, já contava com nove universidades (SUZIGAN; ALBUQUERQUE, 2011,
p. 25).
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Em 1808, quando a corte portuguesa se transferiu para o Brasil, não existiam no
país instituições de ensino superior e nem monetárias. As manufaturas eram
limitadas pela corte. Além disto, havia a escravidão que, segundo Freyre (1990 apud
SUZIGAN; ALBUQUERQUE, 2011, p. 27), “era uma barreira importante para o
progresso técnico”, na medida em que colaborou para a demora na transição da
“tração humana” para a “tração a vapor”, que começava tanto na Europa Ocidental
quanto nos Estados Unidos. Após a mudança, pouco que se investiu em ensino e
pesquisa, e sempre com a preocupação de “atender à necessidades utilitaristas e
imediatas da corte ou ao interesse ou à curiosidade de algum nobre mais
esclarecido”. (VELHO, 1996, p. 34). Somente em 1821 foi permitida a entrada franca
de livros no país. Neste ano, criou-se também o Banco do Brasil e revogou-se a
proibição das manufaturas.
Segundo Suzigan e Albuquerque (2011, p. 28) “ o sistema colonial representou um
longo obstáculo à acumulação científica nacional.” Neste período “[...] houve um
longo bloqueio ao desenvolvimento autônomo do país.”

Obedecendo ao que era importante para as classes sociais dominantes, o ensino
superior brasileiro se restringiu às artes e às letras, durante a República Velha
(1889-1930). Segundo Cunha (1986 apud VELHO, 1996, p. 35) as instituições de
ensino brasileiras, àquela época, “tinham por objetivo formar principalmente os
bacharéis e alguns poucos profissionais liberais nas áreas de Direito, Medicina,
Engenharia e carreira militar”, mantendo-se o modelo trazido pela corte portuguesa.

Pode-se identificar, ainda neste período, elementos que contribuíram para o
incentivo inicial ao desenvolvimento da ciência brasileira, como o interesse de
cientistas estrangeiros pelo estudo da fauna e flora brasileiras. Isto provocou
estímulo ao espírito curioso de alguns poucos brasileiros na constituição dos
primeiros passos em direção à pesquisa. O processo de urbanização requeria a
busca de soluções para os problemas de saúde pública por meio da pesquisa
científica. A economia agrícola estimulava o desenvolvimento da pesquisa para
atender à necessidade de combate às pragas na lavoura, principalmente as do café,
que era a maior fonte de receitas do Brasil. (VELHO, 1996, p. 35).
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Durante as segunda e terceira ondas de criação de instituições de ensino e
pesquisa, ao final do século XIX e início do século XX, foram fundados no Brasil:
museus que passaram a ser centros de pesquisa; comissões de estudo ou
explorações, e alguns institutos de pesquisa. As atividades de pesquisa, nesta
época, eram, então, casuais, desorganizadas e “nossos pesquisadores trabalhavam
apenas em linhas já validadas na Europa e não em áreas da fronteira do
conhecimento.” (VELHO, 1996, p. 35).

Apesar de várias instituições de ensino superior terem sido criadas desde 1808,
como as Escolas de Medicina na Bahia (fevereiro de 1808) e no Rio de Janeiro
(novembro de 1808), é somente a partir da década de 20 que surgem as primeiras
tentativas de criação de universidades, como a Universidade do Rio de Janeiro
(1920) e a Universidade de Minas Gerais (1927), ambas obedecendo à “técnica de
organização da universidade por aglutinação.” (SUZIGAN; ALBUQUERQUE, 2011,
p. 30).

Em 1934 foi criada a USP, ainda seguindo o modelo de fusão de escolas préexistentes, porém dentro de novos conceitos e em contraposição ao imediatismo das
decisões políticas sobre a estrutura do sistema acadêmico brasileiro. (VELHO, 1996,
p. 36).

Em 1948, foi criada a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) em
contraponto ao pragmatismo das pesquisas, pragmatismo este herdado do período
colonial. Segundo Fernandes (1990 apud VELHO, 1996, p. 37), a SBPC “foi criada
[...] para afirmar a importância da ciência no Brasil”.

O Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia tem origem com a criação, em 1951, de
duas importantes instituições coordenadoras do Sistema, o Conselho Nacional de
Pesquisa (CNPq) e a Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior
(CAPES), a primeira fundamental ao estabelecimento de uma política nacional de
ciência e tecnologia, e a segunda essencial e determinante para a qualificação de
professores universitários e pesquisadores.
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Nos anos 50 e 60, apesar de todos os esforços do governo e de intelectuais, não se
conseguiu estabelecer uma relação de cooperação entre o sistema produtivo e a
ciência, o que vai permanecer por décadas. As empresas privadas e públicas
produtoras de bens e serviços evoluem independentemente do Sistema Nacional de
Ciência e Tecnologia. (VELHO, 1996, p. 41).

Em 1961, foi criada a Universidade de Brasília (UnB), com um projeto mais arrojado,
ao trazer a pesquisa para a posição central da atividade universitária, ao instituir o
regime de dedicação exclusiva para os professores, e ao criar programas de pósgraduação para qualificar professores e pesquisadores. Neste mesmo ano, foi
promulgada a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), Lei 4024/61, que apesar de
conservadora, teve como mérito colocar o sistema de educação em debate entre as
associações acadêmicas, universitárias e sindicais, ampliando, assim, seu limite
para além do domínio dos grupos políticos e intelectuais. (VELHO, 1996, p. 40).

Nos anos que se seguem ao golpe militar de 1964, até os anos 80, o Sistema
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (SNDCT) configurou-se com
a criação de institutos e centros de pesquisa, planos e programas específicos para
estimular e sustentar P&D, ocorrendo, portanto, “a formalização da infraestrutura em
ciência e tecnologia e de esforços de definição de políticas científicas e tecnológicas
e de construção de instituições.” (DAHLMAN; FRISCHTAK, 1993 apud RAPINI,
2004, p. 63).

Estas iniciativas de C&T, no entanto, estavam desconectadas da política econômica,
na medida em que o desenvolvimento do país estava centrado na importação de
tecnologias e não havia investimento em inovações. O Estado era concebido como
agente empreendedor, ao criar empresas estatais de grande porte. A pesquisa,
estava sob a responsabilidade das universidades, institutos públicos de pesquisa, e
das empresas estatais, como a Petrobrás, criada em 1953; a Eletrobrás (1962); a
Telebrás (1972); e a EMBRAPA (1973), por meio de seus centros de Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D). (SEGATTO-MENDES, 1996, p. 2-3).

41

Na década de 80, marcada pela

crise macroeconômica, houve a criação de

incentivo fiscal para as empresas que investissem em P&D e em formação de
recursos humanos. Mesmo assim, presenciou-se a obsolescência da infraestrutura
de pesquisa em C&T, pois o Estado não possuía condições para continuar
financiando o Sistema de C&T e o setor produtivo não possuía recursos financeiros
e nem tecnologia suficientes para enfrentar o mercado internacional. (SEGATTOMENDES, 1996, p. 3).

Um mecanismo complementar à promoção da Ciência e Tecnologia, criado em
1984, o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (PADCT),
possuiu três fases distintas, a primeira em 1985, a segunda em 1991, e a terceira
em 1998 e prorrogada até 2004. Nesta terceira fase, foi criado o Projeto Plataforma
com o objetivo de apoiar a integração dos esforços entre universidades, institutos de
pesquisa e empresas industriais na geração de projetos cooperativos. (RAPINI;
RIGHI, 2006, p. 8).

Mudança maior veio na década de 1990:
No início dos anos 90, houve uma tentativa de tornar a ciência e
tecnologia mais relevantes e diretamente voltadas para a melhoria da
competitividade industrial, em um contexto internacional
caracterizado por mercados cada vez mais competitivos, e com
grande participação de indústrias científica e tecnologicamente
intensivas. (Guimarães, E. 1992). Alguns aspectos desta política
podem ser relacionados:
- A gradual eliminação da reserva de mercado para computadores,
telecomunicações e microeletrônica;
- A transformação da FINEP numa agência quase que
exclusivamente voltada para o financiamento de tecnologia industrial,
e a redução gradual do Fundo Nacional para o Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (FNDCT), seu principal instrumento de apoio
à pesquisa básica e acadêmica.
- O crescente apoio e incentivo à criação de parques tecnológicos
nas imediações das principais universidades;
- O congelamento ou redução dos grandes projetos de P&D
governamentais, como dos programas nuclear e de aviação militar;
- A preocupação crescente com a autonomia gerencial e
responsabilidade social e econômica das universidades, de um lado,
e com a criação de regras transparentes de financiamento deste
setor, de outro. (SCHWARTZMAN, 1993, p. 9-10)

Neste novo cenário, outras ações foram empreendidas, pelo governo, para auxiliar o
desenvolvimento do setor produtivo, como as diretrizes da Política Industrial e de
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Comércio Exterior (PICE) estabelecidas para incentivar a relação universidadeempresa, a modernização tecnológica do parque industrial nacional e o investimento
em C&T pelo setor privado. Além disto, os Ministérios da Ciência e Tecnologia e da
Educação, criaram o programa de Redes Cooperativas de Pesquisa (RECOPE),
cujo objetivo é a formação de redes cooperativas de pesquisa, integrando
instituições de pesquisa e empresas e estimulando o desenvolvimento de parcerias.
(RAPINI; RIGHI, 2006, p. 8).

Outra iniciativa importante foi a recriação do Ministério da Ciência e Tecnologia em
1992. Neste ano:
o presidente Itamar Franco editou medida provisória, voltando a criar
o Ministério da Ciência e Tecnologia, que havia sido extinto em 1990,
pelo Governo Collor, ao substituí-lo pela Secretaria da Ciência e
Tecnologia, ligada à Presidência da República. Em seu Governo,
Itamar reformulou e restabeleceu os incentivos à capacitação
tecnológica da indústria que haviam sido criados no final dos anos
80. (OLIVEIRA, 2009, p. 22).

Em 1995, no primeiro ano do governo FHC,
o Brasil aderiu ao TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual
Property Rights), quando fez enormes concessões aos países
desenvolvidos no campo da propriedade intelectual. O governo
brasileiro decidiu não exercer o direito do país adiar o
reconhecimento de patentes do primeiro mundo até 2005, ao
contrário da China e da Índia. Com isto, a partir de 1996, o Brasil
passou a reconhecer estas patentes e com efeitos retroativos em
algumas situações. (OLIVEIRA, 2009, p. 23).

Em 2000, o governo criou, por meio da Lei nº 10.168, um fundo setorial para
incentivar a cooperação entre universidades e empresas no desenvolvimento
científico e tecnológico, o Fundo Verde e Amarelo.

Em 2004, promulgou a Lei da Inovação, Lei nº 10.973, regulamentada pelo Decreto
nº 5.563, de 2005, que regula os incentivos à inovação e à pesquisa científica e
tecnológica no ambiente produtivo. Foi a primeira lei brasileira a tratar do
relacionamento universidade-empresa, por meio de mecanismos de apoio e estímulo
à constituição de alianças estratégicas e ao desenvolvimento de projetos
cooperativos entre universidades, institutos tecnológicos e empresas.
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No ano de 2005, foi sancionada a Lei nº 11.196, regulamentada no ano seguinte
pelo Decreto 5.798, que ficou conhecida como Lei do Bem. Esta Lei, aliada à Lei da
Inovação, significou um grande avanço no marco regulatório da inovação, ao
estabelecer instrumentos como a subvenção econômica e incentivos fiscais para
promovê-la. Em 2007, o governo federal avançou na questão legislativa, ao
regulamentar e criar importantes aperfeiçoamentos da gestão do Fundo Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), por meio da Lei nº 11.540.

Neste mesmo ano, o Governo Federal lançou o Plano de Ação em Ciência,
Tecnologia e Inovação 2007-2010 (PACTI), que priorizava: a consolidação do
Sistema Nacional de C&T; a ampliação da inovação nas empresas; o fortalecimento
da Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior; o fortalecimento das
atividades de pesquisa e inovação em áreas eleitas como estratégicas; a promoção
do aperfeiçoamento do ensino de ciências nas escolas e a difusão de tecnologias
para a inclusão e o desenvolvimento social.

Como consequência do PACTI 2007-2010, a criação dos Institutos Nacionais de
Ciência e Tecnologia (INCT), pelo CNPq, foi uma das iniciativas mais importantes
para estimular a pesquisa. A ênfase do Programa é a organização de grupos de
P&D em rede, coordenados por instituições de excelência em pesquisa e na
formação de recursos humanos. O Programa conta com a parceria da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC), da Petrobras, das
Fundações de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam), do Pará (Fapespa), de
São Paulo (Fapesp), Minas Gerais (Fapemig), Rio de Janeiro (Faperj), Santa
Catarina (Fapesc), Rio Grande do Norte (Fapern) e Piauí (Fapepi), do Ministério da
Saúde e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), além
de recursos adicionais do Ministério da Educação, da Cultura e da Integração.

Ainda em 2007, o Governo Federal instituiu o Sistema Brasileiro de Tecnologia
(SIBRATEC), pelo Decreto nº 6.259, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento
tecnológico do setor empresarial nacional, por meio da promoção de atividades de
pesquisa e desenvolvimento de processo e produtos voltados à inovação, à
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prestação de serviços de metrologia, ao extensionismo, à assistência, e à
transferência de tecnologia.

Pode-se constatar, pelo quadro histórico descrito, o esforço empreendido pelo
Governo Federal no sentido de incentivar o desenvolvimento e fortalecimento de
políticas de CT&I, criando programas e projetos e atualizando legislação que, além
de outras soluções, proporcionem destaque à relação universidade-empresa.

Segundo Plonski (1990 apud VELHO, 1996, p. 12), por um lado, o setor produtivo
lançou mão da universidade quando viu que era incompetente para enfrentar por si
mesmo “a velocidade, complexidade e custos dos processos de inovação
tecnológica”, e, por outro lado, a universidade percebeu que o setor produtivo era
uma alternativa para financiar os altos custos da pesquisa.

Neste contexto, aumentou o interesse da universidade e do setor produtivo em
cooperar e desenvolver projetos conjuntos, o que, por sua vez, gerou mudanças na
organização universitária e diversificou os propósitos relacionados à pesquisa
acadêmica que, ao lado da básica, passou também à aplicada.

O fortalecimento da relação entre as universidades e o setor produtivo, em que pese
todo o incentivo por parte do governo, ainda provoca discussões filosóficas e
ideológicas, devido à diferença de foco de cada segmento: a universidade tem como
objetivo a busca do conhecimento, e o setor produtivo é visto como o lugar da
geração de lucros. (MORAES; STAL, 1994, p. 100). Para muitos, as duas coisas são
incompatíveis.

Os focos de resistência à aproximação entre as universidades e as empresas estão,
a cada dia mais, perdendo força: “A cooperação adquiriu um caráter formal,
planejado, com relações regidas por contratos que incluem a regulação de eventuais
direitos de propriedade intelectual sobre resultados de projetos cooperativos de
pesquisa.” (SBRAGIA et al., 2006, p. 94-95).
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Webster e Etzcowitz creditam parte desta resistência da academia à maior interação
entre universidade e setor produtivo, ao fato de que “a universidade sendo uma
instituição

conservadora

de

origem

medieval,

sempre

teme

a

mudança,

especialmente a revisão de normas acadêmicas que parecem ser iniciadas por
forças externas à academia.” (WEBSTER; ETZCOWITZ, 1991 apud PLONSKI, 1995,
p. 68). Segundo Plonski, a cooperação entre universidade e empresa é
[...] um modelo de arranjo interinstitucional entre organizações que
têm natureza fundamentalmente distinta. Esse arranjo pode ter
finalidades variadas – desde interações tênues como no
oferecimento de estágios profissionalizantes, até vínculos extensos e
intensos, como nos grandes programas de pesquisa cooperativa – e
formatos bastante diversos. (PLONSKI, 1995, p. 67).

Neste contexto, Marcovitch referencia dois mitos que precisam ser destruídos. O
primeiro, refere-se ao mito difundido entre os empresários de que o pesquisador
acadêmico é um ser “etéreo”, desligado das necessidades do mercado. O segundo,
diz respeito ao mito presente entre os pesquisadores de que o empresário
desconsidera a ciência. (MARCOVITCH, 1999, p. 15). Ainda segundo este autor,
[...] a interação universidade-empresa exige profunda revisão dos
conceitos e práticas vigentes. [...] É preciso estabelecer filtros nessa
relação. Filtros que definam claramente os projetos a serem
desenvolvidos, com ênfase nas iniciativas de longo ciclo sugeridas
pela própria universidade. Se a interface não for bem gerenciada,
certamente aprofundaremos frustrações recíprocas. (MARCOVITCH,
1999, p. 15).

Segundo Stal, algumas universidades brasileiras já se preocuparam em normalizar e
regular este processo de cooperação com o setor produtivo. Criaram os escritórios
de transferência de tecnologia ou de patenteamento, cujas atividades ainda são
limitadas pela falta de consciência dos pesquisadores quanto à importância do
patenteamento das suas invenções para um futuro licenciamento que produzirá
recursos para a universidade. (STAL, 1995, p. 16).

Como incrementar esta cooperação? Bonaccorsi e Piccaluga (1994, p. 233) e
Lopéz-Martinéz et al. (1994, p. 22), indicam alguns elementos que podem incentivar
o aumento da cooperação entre universidades e empresas. Estes fatores estão
resumidos no QUADRO 4. (SEGATTO, 1996, p. 17-18).
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QUADRO 4
Fatores motivacionais para incentivar o processo de cooperação entre
universidades e empresas
UNIVERSIDADES

EMPRESAS

Falta de fontes financiadoras de pesquisa

Carência de recursos (humanos e financeiros) para
desenvolver suas próprias pesquisas

Carência de
laboratórios;

materiais para

Licença para explorar tecnologia estrangeira pode ser
uma despesa muito maior que contratar pesquisa
universitária

Meio de realização da função social da universidade,
fornecendo tecnologia para gerar o bem-estar da
sociedade

Existência de pesquisas anteriores através da
cooperação U - E que obtiveram resultados
satisfatórios

Possibilidade de geração de renda adicional para o
pesquisador universitário e para o centro de pesquisa

Permissão ao acesso às fronteiras científicas do
conhecimento

Aumento do prestígio institucional

O contato com o meio universitário permite estimular a
criatividade científica dos funcionários de P & D

Difusão do conhecimento

Divisão do risco

Meio para manter grupos de pesquisa

Acesso aos recursos universitários (laboratórios,
bibliotecas, instrumentos, etc.)

Permissão de que pesquisadores universitários
tenham contato com o ambiente industrial

Melhoria da imagem pública da empresa através de
relações com universidades

Aumento do prestígio do pesquisador individual e
expansão de suas perspectivas profissionais

Redução do prazo necessário para o desenvolvimento
de tecnologia

equipamentos e/ou

Fonte: SEGATTO, 1996, p. 17-18

Por outro lado, existe variada literatura que aponta vários dificultadores à relação de
cooperação entre universidades e empresas. Segatto (1996) identificou os seguintes
dificultadores internos ao ambiente das universidades e empresas. São de diversas
ordens:
a) a busca do conhecimento fundamental pela universidade,
enfocando a ciência básica e não o desenvolvimento ou
comercialização de produtos/serviços;
b) extensão do tempo do processo – longo prazo para que a
universidade apresente os resultados x soluções de curto prazo
exigidas pelas empresas;
c) visão de que o Estado deve ser o único financiador de atividades
de pesquisa universitárias, para garantir a plena autonomia dos
pesquisadores acadêmicos, a liberdade de publicação dos
conhecimentos científicos e para evitar a distorção que pesquisas
encomendadas poderia provocar nos objetivos maiores da
missão da universidade;
d) ausência de instrumentos legais que regulamentem as atividades
de
pesquisa,
envolvendo
universidades
e
empresas
concomitantemente;
e) as filosofias das administrações da universidade e da empresa
são diferentes;
f) o grau de incerteza dos projetos quanto maior a incerteza do
retorno do investimento do projeto, menor será o interesse da
empresa em realizá-lo, fator este pouco considerado pelas
universidades;
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g) a carência de comunicações entre as partes;
h) a instabilidade das universidades públicas, e
i) a falta de confiança na capacidade dos recursos humanos por
ambas as instituições; o excesso de burocracia das
universidades. (SEGATTO, 1996, p. 19-22).

Além destas barreiras internas, existiriam outros “fatores externos que podem
influenciar negativamente a conexão: a localização geográfica, a proximidade entre
a universidade e a indústria; a forma de migração dos conhecimentos.” (SEGATTO,
1996, p. 22).

No QUADRO 5, apresenta-se um resumo das dificuldades encontradas nas duas
instituições, que podem obstruir a aproximação entre universidades e empresas,
apontadas por Moraes e Stal. (1994, p. 100-101)

QUADRO 5
Diferenças entre universidades e empresas
UNIVERSIDADE

EMPRESA

Foco na geração de conhecimentos e na formação
de recursos humanos

Foco na geração de lucros

Tecnologia necessária ao desenvolvimento da
sociedade em geral

Tecnologia como instrumento para viabilizar sua
participação e permanência no mercado

Realização de pesquisas de caráter
eminentemente exploratório

Selecionam criteriosamente os projetos nos
quais vão investir, segundo sua potencialidade
comercial, risco e retorno econômico-financeiro

Ampla divulgação dos resultados obtidos na
pesquisa

Informações relevantes são resguardadas de
seus concorrentes

Liberdade para a escolha dos temas de pesquisa

Pesquisas aplicadas a temas específicos e na
resolução de problemas próprios

Orientação temporal é de longo prazo

Curto prazo

Estrutura departamentalizada

Estrutura hierarquizada

Processo decisório participativo, em colegiado,
geralmente lento

Processo decisório ágil

Não está acostumada a pesquisar de forma
dirigida, através de solicitações precisas, com
prazos determinados e tantas outras exigências

Eficiência, organização, qualidade e
produtividade vêm associadas a resultados de
curto prazo, à disciplina, a horizontes visíveis, a
critérios objetivos.

Fonte: MORAES; STAL, 1994, p. 100-101. (Síntese elaborada pela autora).

A cooperação entre universidades e empresas não é uma relação estável em função
destas divergências na estrutura e nos objetivos de cada uma das instituições,
podendo causar discrepâncias na compreensão e expectativa em relação a este
processo de interação. (PORTO, 2006, p. 12).
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Como avançar? Para estabelecer um ambiente favorável à cooperação entre as
instituições é preciso que se institua um “código de comunicação” para melhorar o
entendimento e compreensão das diversas fases do processo. (SEGATTO, 1996, p.
28). Além disto, para não permitir distorções ou equívocos durante o andamento da
pesquisa, é importante a definição clara dos objetivos de cada uma das instituições
e do projeto de pesquisa. (PORTO, 2006, p. 12).

Alguns autores acreditam que o governo deve ser o facilitador desta relação de
cooperação entre universidades e empresas, pois pode assumir vários papéis neste
sentido. Ele poderia: eliminar alguns aspectos que desestimulam a pesquisa e
inovação em geral; escolher os problemas que exigem pesquisas; auxiliar na
identificação de parceiros potenciais e facilitar negociações; fornecer os recursos
iniciais para o desenvolvimento de projetos de pesquisa; e, compartilhar os
custos da pesquisa com a universidade e a indústria, passando a ser um terceiro
parceiro neste processo. (SEGATTO, 1996, p. 22-23).

Porém, na literatura são destacados vários fatores que podem reduzir os efeitos de
algumas destas barreiras, como pondera Segatto:
os facilitadores representam fatores que impulsionam o processo,
podendo agilizar, melhorar e até simplificar a cooperação U - E.
Uma mesma variável pode se apresentar como uma barreira ou
facilitador, dependendo da instituição e projeto em discussão.
Um exemplo é a localização geográfica, entendida como o local
em que se situa a universidade. Algumas poderão estar
privilegiadamente situadas, outras não. Para as primeiras esta
variável será um facilitador, para as segundas uma barreira.
(SEGATTO, 1996, p. 46).

Mora-Valentin et al. (2004 apud SANTANA; PORTO, 2009, p. 417), classificou estes
fatores em contextuais e organizacionais. Os contextuais são os relativos à
reputação

das instituições parceiras

e

à

definição inequívoca dos

objetivos

individuais e comuns. Os organizacionais, por sua vez, dizem respeito ao grau de
envolvimento das instituições com o processo de cooperação, ao compartilhamento
de

informações e ideias entre as pessoas que participam do processo de

cooperação, e à confiança mútua entre as instituições parceiras. (SANTANA;
PORTO, 2009, p. 417).
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Cuneo et al. também identificaram diversos fatores que devem ser observados pelos
gestores para incrementar a cooperação entre universidades e empresas. Segundo
eles seria necessário:
a) que o projeto se revista de igual importância para os parceiros,
levando-se em consideração que as motivações raramente
coincidem;
b) que cada parceiro (universidade, indústria) tenha sua
identidade e seus objetivos próprios respeitados. É importante,
por exemplo, encontrar compromissos entre as diferentes
temporalidades;
c) a comunicação entre os parceiros, que é essencial, não deve
se referir apenas aos resultados alcançados, mas, também, ao
processo de trabalho. A probabilidade de sucesso aumenta
com a frequência e o caráter personalizado dessa
comunicação
(referência
ao
compartilhamento
do
conhecimento tácito e não apenas das informações geradas
pelos projetos);
d) os suportes da interação, como o process-book, os
equipamentos compartilhados e as maquetes são de grande
importância pois oferecem uma base de discussão comum, de
troca e de mediação, ensinando também aos parceiros que
trabalhos que se parecem podem ser realizados com
diferenças de temporalidade, ritmo, que os distinguem
totalmente. Esses suportes permitem também integrar desde
cedo as restrições impostas pela produção;
e) o parceiro industrial tem de ser capaz de aprender a tecnologia
desenvolvida. Para tanto, as qualificações, a formação e a
experiência dos envolvidos devem ser em parte semelhantes
entre a equipe acadêmica e a industrial;
f) é também interessante que a interação se dê no mesmo nível
do espectro de conhecimento tecnológico, por exemplo, da
pesquisa para a pesquisa, a fim de diminuir as diferenças de
linguagem, cultura e experiência técnica;
g) a transferência, mesmo que temporária, de parte da equipe do
projeto, permite a troca de conhecimento tácito (know-how,
savoir-faire), possibilitando também ao organismo de pesquisa
desenvolver uma competência específica em transferir e uma
maior compreensão sobre as especificidades da produção e do
marketing, visto que o conhecimento industrial é uma forma de
conhecimento não redutível ao conhecimento técnico;
h) as informações preliminares quanto a custos e potencial de
mercado devem ser incluídas na interação;
i) quanto à capacidade de motivação das equipes por seus
líderes, ela deve ser apoiada pela construção de redes de
interação estáveis entre equipes industriais e universitárias;
j) finalmente, é necessário levar em consideração as diferenças
entre as representações de acadêmicos e industriais no que diz
respeito à aprendizagem (passagem de um enfoque conceitual
a outro, procedimental), ao valor (valor de estima versus valor
de troca) e às emoções (ruptura da relação entre o criador e a
criatura, representação de seu universo mental, em oposição
ao prazer do risco e da vitória no mercado). Investir no
desenvolvimento de representações comuns do sucesso da
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interação é importante para o seu bom andamento. (CUNEO et
al., 1988 apud FERREIRA, 1992, apud VASCONCELOS;
FERREIRA, 2000, p. 103).

Para que o processo de interação/cooperação/parceria entre universidades e
empresas se estabeleça, vários mecanismos podem ser utilizados. Sbragia et al.
(2006), apresentam uma classificação destes mecanismos, baseada em Geisler e
Rubenstein (1989) e Bonaccorsi e Piccaluga (1994). Eles estão resumidos no
QUADRO 6.
QUADRO 6
Mecanismos de interação/cooperação/parceria entre universidades e empresas
ASPECTOS

MODALIDADES

1)
Relações
Pessoais
Informais
(a
universidade ou instituto de pesquisa não é
envolvido)

Consultoria individual (paga ou gratuita)
Workshops informais (reuniões para troca de informações)
“Spin-offs” acadêmicos (empresas criadas para oferecer
produtos/serviços resultantes de pesquisas realizadas)
Publicações de resultados de pesquisa

2) Relações Pessoais Formais (convênios
entre a universidade/instituto de pesquisa e a
empresa)

Bolsas de estudo e apoio à pós- graduação
Estágios de alunos e cursos “sanduíche”
Períodos sabáticos para professores
Intercâmbio de pessoal

3) Envolvimento
intermediação

Liaison offices (Escritórios de transferência de tecnologia)
Associações industriais
Institutos de pesquisa aplicada
Escritórios de assistência geral (colocação de estagiários
e trainees nas empresas)
Consultoria
institucional
(companhias/
fundações
universitárias)

de

uma

instituição

de

4) Convênios formais sem objetivo definido

Convênios “guarda-chuva”
Patrocínio industrial de P&D em departamentos da
universidade
Doações e auxílios para pesquisa, genéricos ou para
departamentos específicos

5) Convênios formais com objetivos definidos

Pesquisa contratada (proprietária)
Serviços contratados (desenvolvimento de protótipos,
testes, etc.)
Treinamento de funcionários das empresas
Treinamento on the job para estudantes
Projetos ou programas de pesquisa cooperativa (uma
universidade com uma empresa)

6) Criação de estruturas especiais

Contratos de associação
Consórcios de pesquisa universidade-empresa
centros de pesquisa cooperativa)
Incubadoras de empresas
Parques tecnológicos
Fusões (mergers)

Fonte: SBRAGIA et al. (2006, p. 99-100) (Síntese elaborada pela autora)

(ou
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Para Zagottis (1995, p. 82-83) os mecanismos de interação entre universidades e
empresas se classificam em nove categorias:
a) cursos de graduação, fortalecem-se à medida que seus alunos realizam

estágios no setor produtivo;
b) cursos de pós-graduação, enriquecem-se ao formar mestres e doutores

para atuarem como professores, consultores e pesquisadores nas instituições
de ensino e pesquisa e nos centros de P&D das empresas.
c) cursos

de

educação

continuada

(atualização,

aperfeiçoamento

e

especialização), organizados de acordo com as necessidades das empresas.
d) atividades de consultoria científica e tecnológica prestadas pelo corpo

docente às empresas, um dos mecanismos mais disseminados e eficientes;
e) contratos institucionais de P&D entre universidades e empresas, o mais

importante entre todos;
f) incubadoras de empresas nascentes, que possuem uma função de

destaque no que diz respeito à constituição de novas empresas,
principalmente de alta tecnologia e inovadoras;
g) parques tecnológicos, em sua maioria, são construídos no entorno das

universidades;
h) laboratórios modernos e inovadores financiados por empresas, onde são

desenvolvidas

pesquisas

que

trazem

vantagens

às

empresas,

às

universidades, e aos seus pesquisadores ao coparticipar dos seus resultados;
i)

controle acionário direto pelas universidades das empresas por elas
geradas. Isto, no entanto, em sua avaliação, não teve muito êxito porque seria
um desvio visível das finalidades da universidade. (ZAGOTTIS, 1995, p. 8283).

Além de todos estes mecanismos, as redes em Ciência e Tecnologia são formas
importantes de relacionamento entre universidades e empresas. Segundo Longo e
Oliveira, elas significam:
Definição de uma área temática a ser explorada ou de um projeto
específico visando produzir uma inovação ou resolver um problema
tecnológico, e que requeiram atividades rotuladas como sendo de
pesquisa básica, pesquisa aplicada, desenvolvimento experimental
ou engenharia, objetivando produzir novos conhecimentos,
executando de forma coletiva, reunindo instituições de pesquisa e
empresas que participam com recursos financeiros ou técnicos,
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custeando ou executando partes das tarefas, tendo acesso, em
contrapartida, a todas as informações geradas. Em geral, os
resultados, as inovações, os desenvolvimentos tecnológicos, ficam
em nível pré-comercial, o que permite a adesão ao empreendimento
de empresas competidoras entre si. (LONGO; OLIVEIRA, 2000, p.
130).

De acordo com Baldini e Borgonhoni (2007, p. 35), “as redes em C&T possibilitam a
produção mais rápida de conhecimento e captação de recursos nos órgãos oficiais
do setor de C&T do Brasil.” Isto se explica pela exigência da existência de redes
para participar de editais nos órgãos de financiamento no país.

Por fim, ressalta-se que a cooperação entre empresas e universidades foi
classificada por Santoro e Chakrabarti (2002 apud SANTANA; PORTO, 2009, p.
417), em quatro mecanismos: suporte à pesquisa, pesquisa cooperativa,
transferência de conhecimento e transferência de tecnologia. No intuito de conhecer
mais sobre transferência de tecnologia, objeto desta pesquisa, aprofunda-se em seu
estudo na próxima subseção.

2.3. A transferência de tecnologia

A transferência de tecnologia não é um fenômeno novo. Pesquisadores encontraram
indícios de transferência de tecnologia na era pré-histórica, que antecede o
surgimento da escrita. Àquela época, o processo envolvia o conhecimento tácito que
evoluiu e se desenvolveu, muito antes que o conhecimento explícito. (Donald, 1991;
Mathews e Roussel, 1997). Segundo Gorman (2002), a transferência de tecnologia
acontecia por meio da linguagem e gestos, complementados por equações e
diagramas que se constituíam como os principais meios de transferência explícita do
conhecimento tecnológico. (WAHAB et al., 2009, p. 551).

Segman (1989), ao realizar uma revisão histórica, descreveu o processo de
transferência de tecnologia desde o período Neolítico, passando pelo papel que os
árabes desempenharam ao transferirem tecnologias do Leste para o Oeste até a
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transferência da expertise da indústria têxtil inglesa para a indústria têxtil americana
nos séculos 18 e 19. No século XVIII, apesar da lei inglesa ter impedido a migração
de conhecimento, a França conseguiu obter conhecimento especializado em
siderurgia por meio da importação de trabalhadores ingleses e da espionagem
industrial.

O sucesso da indústria têxtil americana nos séculos XVIII e XIX foi devido à
transferência de conhecimentos e competências pela indústria têxtil inglesa
(Cameron, 1960; Irwin e Moore, 1991). Além disto, estudos anteriores, realizados
por Irwin e Moore (1991), demonstraram que certos segmentos industriais perderam
sua eficiência, como por exemplo o relógio inglês e a sua indústria, devido à
resistência da indústria às oportunidades de transferência de tecnologia. (WAHAB et
al., 2009, p. 551).

De acordo com Cysne (2005, p. 64), o processo de transferência de tecnologia teve
seu primeiro grande destaque na Revolução Industrial, ao produzir um fluxo
expressivo de novas tecnologias da Inglaterra para as indústrias europeias,
americanas e russas. Este movimento continuou no Século XIX, observando um
grande desenvolvimento na segunda metade do Século XX, e um processo de
aumento progressivo neste século.

Friedman e Silberman (2003, p. 17), avaliam que a ênfase na transferência de
tecnologia das universidades para o setor produtivo nos Estados Unidos está
associada à promulgação da “The Patent and Trademark Law Amendments Act”, a
Bayh-Dole Act, em 12 de dezembro de 1980. Esta lei, reformulou o sistema de
inovação norte-americano, criando uma política de patentes uniforme entre as várias
agências federais que financiam pesquisas, permitindo às universidades patentear e
licenciar, com exclusividade, as invenções realizadas no âmbito de programas de
pesquisa financiados pelo governo federal.

No Brasil, a transferência de tecnologia tem recebido atenção especial após a Lei de
Inovação, Lei nº 10.973, promulgada em 2 de dezembro de 2004 e regulamentada
em 2005. Esta Lei dispõe sobre temas como o incentivo à inovação por meio da
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cooperação entre o Sistema Público de Ciência e Tecnologia e o setor produtivo,
além de

estabelecer as diretrizes legais para as relações de cooperação entre

universidades e empresas. (GARNICA; TORKOMIAN, 2009, p. 625).

A transferência de tecnologia é um tema amplo devido à complexidade do processo,
à definição de tecnologia, e ao contexto em que ela se dá. Segundo Barry Bozeman:
Alguém que estuda a transferência de tecnologia entende o quão
complicado isto pode ser. Primeiro, estabelecer um limite para o
termo tecnologia não é tão fácil. Segundo, delinear o processo de
transferência de tecnologia é virtualmente impossível porque existem
muitos processos simultâneos. Terceiro, medir os impactos da
tecnologia transferida desafia acadêmicos e avaliadores, requerendo
deles um profundo mergulho no seu conjunto de técnicas de
pesquisa. (BOZEMAN, 2000, p. 627).

Os trabalhos sobre este tema geralmente interpretam a tecnologia como uma
“entidade física”, uma “ferramenta”, o que leva os teóricos a discutirem apenas que
tipo de ferramenta se qualifica como tecnologia. (BOZEMAN, 2000, p. 628).

Póvoa (2008), assegura que, analisando os estudos sobre transferência de
tecnologia, (HENDERSON et al., 1998; JENSEN; THURSBY, 2001; THURSBY;
THURSBT, 2002), verifica-se que existe uma tendência a contornar esta dificuldade,
ao tratarem apenas do licenciamento de patentes, sem se preocuparem com os
aspectos conceituais. “Assim tecnologia é, simplesmente, o conteúdo da patente e a
sua transferência é o licenciamento da mesma.” (PÓVOA, 2008, p.83).

É atribuído à Jacob Bigelow, um professor de engenharia na Universidade de
Cambridge em Boston, o uso do termo tecnologia pela primeira vez, quando em
1829, unificou em um livro didático “Elements of Technology”

os estudos de

arquitetura, química, metalurgia, mecânica, engenharia, economia doméstica, artes
e similares. Para expressar estes vários temas, adotou o nome geral de tecnologia
que, segundo o autor, é uma palavra suficientemente expressiva, encontrada em
alguns dos mais antigos dicionários e que estava começando a ser reutilizada na
literatura dos homens práticos àquela época. (BIGELOW, 1831, p. IV-V)

Em seu estudo, Volti (1995) propõe que o homem depende da tecnologia desde sua
origem. Para Cysne (2005),
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tecnologia pode ser considerada um elemento cultural, ao se
considerar que é a capacidade humana de criar tecnologia que torna
homem diferente de outros animais. Só o homem tem a habilidade
para ampliar seu ambiente natural através do desenvolvimento e uso
da tecnologia. A raça humana tem desenvolvido tecnologias para
auxiliá-la na produção de coisas que de outra forma não poderiam
ser feitas e sua sobrevivência tem sido assistida por ferramentas e
técnicas criadas pelo homem para esse fim. (CYSNE, 2005, p. 56).

Ainda segundo Volti (1995, apud CYSNE, 2005, p. 57), tecnologia é um “endeavour
humano sem igual”, em virtude de provocar dinamismo nas mudanças e
desenvolvimento de tecnologia. “Dessa forma, a tecnologia representa um tipo
sonho humano de progresso ininterrupto, que é complexo e que só pode ser
entendido no contexto de um determinado jogo de valores e de convicções
culturais.”

Segundo a visão de Dolce (1998):
Desde o início da história do homem sobre a Terra aparecem
evidências de que, para aumentar sua possibilidade de
sobrevivência, o homem primitivo utilizou a intuição e a
experimentação, empregando os meios à disposição na Natureza,
para inventar instrumentos que aumentassem sua capacidade de
ação e o ajudassem na árdua luta pela vida num meio inóspito e
altamente competitivo. [...]. A tecnologia seria então a criação feita
pelo homem que através dela busca a libertação do trabalho físico e
a superação dos limites humanos. Em última instância a tecnologia
expressa a realização criadora do homem na permanente busca da
superação de seus limites físicos. (DOLCE DA SILVA, 1998, p. 202).

Os teóricos Morin e Nair colocam em destaque uma importante preocupação sobre o
papel que a tecnologia representa na sociedade contemporânea:
A tecnologia é outro produto ambíguo da nossa civilização:
inicialmente livrou o gênero humano de um esforço enorme de
energia transferindo aquele fardo para máquinas; porém, isto
também subordinou a sociedade, criando dependência e
desemprego.” (MORIN; NAIR, 1997, p. 65 apud VASCONCELOS,
2000, p. 77).

Percebe-se que são vários os conceitos de tecnologia encontrados na literatura.
Sábato (1978) define tecnologia como resultado de uma cadeia de conhecimentos
aplicados. É um conjunto sistematizado e ordenado de conhecimentos utilizados na
produção e na distribuição de bens e serviços, donde pode-se concluir que ela é um
meio e não um fim em si mesmo.
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Seguindo esta mesma abordagem, Longo (1990) diz que “Tecnologia é o conjunto
organizado de todos os conhecimentos científicos ou intuitivos, empregados na
produção e comercialização de bens e serviços.” (VASCONCELOS, 2000, p. 76).

Ainda sob esta perspectiva tecnológica, Betz (1997) afirma que tecnologia é o
domínio, teórico ou prático, sobre como fazer alguma coisa. A tecnologia é inventada
para ser desenvolvida e incorporada em produtos, processos ou serviços para
finalmente ser projetada, produzida e colocada no mercado. (VASCONCELOS,
2000, p. 77).

Jones (1971), diferenciando ciência de tecnologia, diz que:
[...] a tecnologia refere-se predominantemente ao know-how e a
ciência preocupa-se fundamentalmente com o know-why. Enquanto
esta última se dedica à descoberta dos princípios que regem os
fenômenos, a tecnologia constitui basicamente a incorporação
desses princípios em produtos e processos que redundam em uma
melhor utilização dos fatores de produção. (JONES, 1971 apud
PASTORE, 1974, p. 67)

Segundo interpretação de Dolce (1998), a tecnologia:
[...] não é estática, muito pelo contrário, ela é altamente dinâmica. A
tecnologia se sujeita às leis do mercado e desse modo possui um
ciclo de vida: surge a partir da intuição, da experimentação ou de um
conhecimento científico novo, evolui a partir do acréscimo de outras
tecnologias, se desenvolve, é comercializada e finalmente cede lugar
a outra mais moderna. (DOLCE DA SILVA, 1998, p. 204).

A tecnologia, ainda sob esta abordagem linear, descrita pelos vários autores acima,
é definida por Almeida (1981) como um processo sequencial, o qual abrange
diversos setores, ou seja, a tecnologia é gerada na universidade, onde se produz
ciência, em seguida é aprimorada nos institutos de pesquisa, para, finalmente,
desenvolver-se o produto ou o processo nas empresas para ser entregue ao
mercado consumidor. (CYSNE, 2005, p. 57).

Voltando ao estudo de Bozeman (2000). O autor afirma que poucos teóricos
escrevem sobre conceitos alternativos de tecnologia e que há uma confusão
provocada pela fragilidade de descrição dos conceitos. Entre estes, o autor
apresenta o trabalho de Sahal (1981), que se refere à tecnologia como
“configurações”, ou seja, a tecnologia, objeto de transferência, deve dispor de uma
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especificação subjetiva, mas também de uma descrição pormenorizada de um
conjunto de processos e produtos. O autor ressalta que o foco no produto não é o
bastante para se estudar a transferência e a difusão de tecnologia, pois não se
transfere apenas o produto, mas também o conhecimento de sua utilização e
aplicação. (BOZEMAN, 2000, p. 629)

O conceito apresentado por Sahal (1981) resolve um grande problema analítico ao
não permitir separar tecnologia e transferência de conhecimento. Segundo sua
teoria, quando se transfere ou se difunde uma tecnologia, também se propaga o
conhecimento em que ela se baseia, pois sem este suporte do conhecimento, o
produto resultante não pode ser disponibilizado para o uso. “Desta forma, o
conhecimento é intrínseco, não auxiliar, subordinado.” (BOZEMAN, 2000, p. 629).

Sahal (1981) analisa três definições para tecnologia, sob uma perspectiva
evolucionária:
a) a primeira refere-se à economia neoclássica que a analisa como fator de
produção. Segundo ela, “a relevância do progresso técnico está na evolução
da função de produção”;
b) pela segunda, a tecnologia é definida como um número de “eventos
relevantes” que possuem caráter de novidade e exclusividade. Esta visão
permite determinar a mudança tecnológica em função do número de patentes
registradas, porém é um conceito limitado ao se restringir apenas ao número
de patentes como seu indicador; e
c) por último, a concepção sistêmica. Por ela, a tecnologia seria mais bem
compreendida pelas suas características mensuráveis e funcionais. Para ele,
“uma tecnologia é o que uma tecnologia faz”, sem explicitar quais são estas
determinadas características mensuráveis e funcionais, conceituando a
tecnologia de forma pragmática e indefinida. (PÓVOA, 2008, p. 83-84).

Já Dosi (1982) sugere que tecnologia:
[...] é um conjunto de conhecimentos, igualmente “práticos”
(relacionados a problemas concretos e artefatos) e “teóricos” (mas
praticamente aplicável, embora não necessariamente já aplicados),
know-how, métodos, procedimentos, experiência de sucessos e
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fracassos e também, naturalmente, artefatos físicos e equipamentos.
(DOSI, 1982, p. 151-152 apud PÓVOA, 2008, p. 84).

Póvoa destaca que este conceito de Dosi (1982) permite reconhecer que a
“tecnologia é uma composição harmônica de conhecimentos” [...] que pode estar sob
a forma de artefatos físicos ou métodos abstratos.” (PÓVOA, 2008, p. 84).

Segundo Cysne (2005), a tecnologia pode se configurar como um
produto tecnológico (tangível); ou um “processo tecnológico
(intangível); ou um tipo incorporado no outro (tangível e intangível),
um conhecimento ou um modelo conceitual pronto para ser
produzido (conhecimento explicitado em patentes, relatórios de
pesquisa aplicada, manuais etc.). (CYSNE, 2005, p. 56).

Definir transferência de tecnologia é um desafio um pouco menor do que definir o
que seja tecnologia. (BOZEMAN, 2000, p. 629). Segundo Cysne (2005), prevalecem,
entre os teóricos que estudam o assunto, os enfoques tecnológicos sobre o
processo de transferência de tecnologia, o que coloca de lado o importante debate
sobre componentes essenciais ao processo, “como a informação e a infraestrutura
necessária ao seu efetivo e satisfatório fluxo, dentro de uma dada instituição ou a
transferência de conhecimento entre setores.” (CYSNE, 2005, p. 55).

Zhao e Reisman (1992), ao mapearem a literatura sobre transferência de tecnologia,
perceberam que os conceitos para transferência de tecnologia distinguem-se pelos
vários ramos do conhecimento. Um resumo deles está apresentado no QUADRO 7.
QUADRO 7
Mapeamento da literatura sobre transferência de tecnologia Zhao e Reisman
(continua)

RAMO DO
CONHECIMENTO

TEÓRICOS

CONCEITO

Arrow, 1969; Johnson,
1970; Dosi, 1988

Destaque à produção e ao design; conceituam
tecnologia “com base nas propriedades do
conhecimento genérico.”

Sociologia

Rogers, 1962; Rogers
e Shoemaker, 1971

Estabelecem ligação entre transferência de
tecnologia e inovação; definem tecnologia como
“planejamento de ação instrumental que reduz a
incerteza das relações causa e efeito envolvidas na
obtenção de um resultado desejado.”

Antropologia

Foster, 1962; Service,
1971; Merril, 1972

Percebem transferência de tecnologia “no contexto
da mudança cultural e das formas em que a
tecnologia afeta estas mudanças.”

Economia
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(conclusão)

RAMO DO
CONHECIMENTO

TEÓRICOS

CONCEITO

Área de negócios

Teese, 1976; Lago,
1979

Tendem a se concentrar em fases de transferência
de tecnologia, especialmente relacionadas com
design, produção, e vendas.

Gestão

Pesquisadores
recentes

Rabino, 1989; Chiesa
e Manzini, 1996

Concentram em transferência intrassetorial.

Laamanen e Autio,
1996;
Lambe
e
Spekman, 1997

Concentram na relação
tecnologia com estratégia.

Hagedoorn,
1990,
1995; Niosi, 1994;
Niosi e Bergeron,
1992; Mowery et al.,
1996;
Kingsley
e
Klein, 1998

Focaram, intensivamente, em alianças entre
empresas e como estas alianças dizem respeito ao
desenvolvimento e transferência de tecnologia.

de

transferência

de

Fonte: BOZEMAN, 2000, p. 630 (tradução nossa)

Harmon et al. (1997, p. 425), também, realizaram uma pesquisa na literatura
sobre o processo

de

transferência

de tecnologia, em que concluíram pela

existência de duas abordagens filosóficas. De acordo com a primeira perspectiva
identificada pelos autores, o processo de transferência de tecnologia ocorre em uma
sequência contínua de etapas, sendo por isto classificado como linear. Neste
modelo, a tecnologia tem início em uma instituição de pesquisa e se movimenta,
passando por várias fases até chegar a ser negociada com o setor produtivo,
intermediada sempre por processos formais realizados por estruturas de apoio à
transferência, como os escritórios de transferência de tecnologia que, no Brasil, são
mais conhecidos como Núcleo de Inovação e Transferência de Tecnologia.

Sob a segunda ótica observada pelos autores, a maior preocupação dos teóricos é
com a “análise dos problemas de comunicação e dos padrões naturais dos
relacionamentos enquanto facilitadores ou não da transferência”. Neste caso,
descrevem o processo de transferência de tecnologia em termos de arranjos em
redes, e enfatizam não tanto a pesquisa formal, mas o papel dos relacionamentos de
longo prazo entre as duas partes. O processo é reduzido à comunicação entre as
instituições. (HARMON et al., 1997, p. 425).
Além das duas abordagens, os autores observaram que existem “perspectivas
analíticas híbridas”, em que a estrutura do processo de transferência de tecnologia é
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integrada ao processo em si. Combina-se a pesquisa formal com os arranjos de
redes informais, para garantir o sucesso da transferência. Esta perspectiva exige a
gestão dos fatores facilitadores, das barreiras e de outros elementos que, de alguma
maneira, determinam a dinâmica do processo. (HARMON et al., 1997, p. 425).

Além deste mapeamento, os autores realizaram uma pesquisa para identificar quais
destas perspectivas podem descrever melhor o processo de transferência de
tecnologia,

quando

empresas

de

diferentes

tamanhos

e

estágios

de

desenvolvimento estão envolvidas. Para isto, mapearam 23 processos de
transferência de tecnologia desenvolvidas na Universidade de Minnesota. (HARMON
et al., 1997, p. 423).

Os resultados do estudo indicaram que é crucial aumentar, de forma constante, o
fluxo de novas tecnologias do laboratório público para o setor privado, na esperança
de que a proliferação correta de avanços modestos definam o ambiente para a
introdução de avanços mais importantes; incentivar o desenvolvimento de redes de
colaboração; e relações de cooperação entre indivíduos e organizações diferentes.
Tanto para empresas grandes, quanto para pequenas, este estudo sugere que as
transferências mais bem sucedidas são baseadas em fortes conexões anteriores
entre as instituições, e nas relações entre o laboratório e a comunidade empresarial.
Nesta amostra, apenas as empresas iniciantes pareceram empregar a pesquisa
formal, modelo linear, com algum sucesso, e, mesmo assim o sucesso pode ser
medido apenas em potencial. (HARMON et al., 1997, p. 425).

O processo de transferência de tecnologia, segundo Rogers, Takegami e Yin,
consiste em:
deslocar uma inovação tecnológica de uma organização de P&D
para uma organização receptora (como uma empresa privada). A
inovação tecnológica é totalmente transferida quando é
comercializada em um produto que é vendido no mercado. Assim, a
transferência de tecnologia é um tipo especial de processo de
comunicação. (ROGERS, TAKEGAMI; YIN, 2001, p. 254).

Estes autores descrevem um modelo linear de transferência de tecnologia das
universidades de pesquisa nos Estados Unidos, que engloba os estágios desde a
pesquisa e o desenvolvimento para além da comercialização (FIG. 4). Por sua
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natureza, é um processo que se desenvolve em uma sequência contínua e linear de
fases que se sucedem. Seriam elas:
(1) os gastos com pesquisa, (2) levam à atividades de pesquisa, (3)
que levam à divulgações da invenção, (4) que levam à patentes
solicitadas e concedidas, (5) que levam à atividades de licenciamento
da tecnologia, (6) que levam à licenças de tecnologia capazes de
gerar renda, (7) que levam aos royalties de tecnologia e às start-ups3
e (8), assim, à criação de empregos e de riquezas. (ROGERS,
TAKEGAMI; YIN, 2001, p. 257).

Gastos
em
pesquisa

Divulgações
da invenção

Depósitos
de
patentes

Licenciamentos
de tecnologia
executados

Licenças de
tecnologia
gerando
renda

Royalties
de
tecnologia

Empresas

Empregos

Start-up

Renda

FIGURA 4 – O processo de transferência de tecnologia por uma universidade de pesquisa
Fonte: ROGERS, TAKEGAMI; YIN, 2001, p. 258.

Friedman e Silberman ratificam este modelo ao afirmarem que o termo transferência
de tecnologia refere-se ao “processo pelo qual uma invenção ou propriedade
intelectual resultante de uma pesquisa acadêmica é licenciada ou transmitida por
meio de direitos de uso para uma entidade com fins lucrativos e, eventualmente,
comercializada.” (FRIEDMAN; SILBERMAN, 2003, p. 18).

De acordo com Landini e Cabral (2005), a transferência de tecnologia é um processo
complexo formado por um conjunto de etapas que ocorrem de forma progressiva, e
que exige planejamento, coordenação, competência, cooperação e determinação
política. (FERREIRA JUNIOR, 2006, p. 67).

Seguindo a mesma direção, Santos e Solleiro (2004, p. 787), definem transferência
de tecnologia como “um processo que consiste de várias etapas, que inclui a
revelação da invenção, o patenteamento, o licenciamento, o uso comercial da

Start-up é empresa de pequeno porte, recém-criada ou ainda em fase de constituição, com atividades ligadas à pesquisa e
desenvolvimento de ideias inovadoras, cujos custos de manutenção sejam baixos e ofereça a possibilidade de rápida e consistente
geração de lucros. (SEBRAE).
3
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tecnologia pelo licenciado e a percepção dos royalties pela universidade”.
(GARNICA, 2007, p. 39).

A abordagem apresentada pela The Association of University Technology Managers
(AUTM), uma das principais associações que lidam com transferência de tecnologia,
ressalta o aspecto formal das relações no processo, na medida em que descreve
transferência de tecnologia como a “transferência formal de invenções e inovações
resultantes de pesquisas científicas conduzidas das universidades até o setor
comercial. (AUTM, 1998, p. 3 apud CARLSSON; FRIDH, 2002, p. 200).

Seguindo ainda o conceito linear, Bremer (1999, p. 2) afirma que, transferência de
tecnologia pode ser definida, geralmente, como "a transferência de resultados de
pesquisas realizadas por universidade para o setor produtivo". Carlsson e Fridh,
afirmam que “[...], o objetivo principal de um programa de transferência de tecnologia
é auxiliar a instituição, em nome da própria universidade e de seus pesquisadores
inventores, na divulgação dos resultados da pesquisa para o bem público.”
(CARLSSON; FRIDH, 2002, p. 200-202).

Santos e Solleiro (2004, p. 797 apud GARNICA, 2007, p. 48), observam que cada
processo de transferência de tecnologia é específico já que “cada tecnologia é
diferente, seja pelo estágio de desenvolvimento em que se encontra, seja pelo setor
industrial a que se aplica”, e assim também o são as relações com os inventores
e os licenciantes e a proteção da propriedade intelectual.

Takahashi salienta que para o processo de transferência de tecnologia, realmente,
atingir o seu objetivo, precisam ocorrer, pelo menos, duas situações: “o transferidor
precisa estar disposto a transferir e o receptor precisa ter condições de absorver o
conhecimento transferido.” (TAKAHASHI, 2005, p. 256).

Cysne (2005) apresenta em seu artigo uma abordagem de transferência de
tecnologia, segundo ela, mais “dinâmica”, “holística”, concebendo-a como:
transferência de conhecimento de mão dupla que inclui todos os
elementos envolvidos no processo de transferência, como o
know-why (princípios que subjazem a tecnologia), o know-how
(entendimento da tecnologia e do seu funcionamento), conhecimento
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incorporado nas pessoas, o conhecimento explicitado em
documentos técnicos e científicos, as práticas organizacionais, o
aprender fazendo, imitando, a capacidade e competência das
empresas transferidoras e receptoras de tecnologias, assim como os
canais e a infraestrutura necessários ao sucesso da transferência.
(CYSNE, 2005, p. 56).

Gopalakrishnan e Santoro (2004), avaliam que é muito frequente o uso do termo
transferência de conhecimento como sinônimo de transferência de tecnologia, mas,
na verdade são conceitos diferentes. A transferência de tecnologia é “mais
específica em seu foco, mais tangível e menos sujeita à interpretação”. Usam a
transferência de conhecimento para referir-se à “mudanças culturais e às formas de
resolver problemas”. (GARNICA, 2007, p. 38-39).

Em uma visão mais inclusiva, Nelson (1993) e Cribb (1999) salientam que o
processo de transferência de tecnologia não se limita à venda e aquisição de
tecnologia, quer seja sob a forma de materiais, plantas, máquinas ou ferramentas.
Ele inclui o estímulo à participação de “indivíduos e organizações, além de entidades
governamentais, usuários finais, instituições internacionais e organizações não
governamentais de desenvolvimento.” (SANTOS, 2010, p. 58).

O processo de transferência de tecnologia entre universidades e empresas, segundo
Siegel, Waldman e Link (2003) possui três principais stakeholders: os cientistas
universitários, os escritórios de transferência de tecnologia (ETT) e o empreendedor
empresarial. No QUADRO 8 são sintetizadas suas características, papéis,
expectativas, os motivos que levam à participação no processo, bem como o tipo de
cultura de cada um dos participantes. (SANTANA, 2005, p. 64).

Pode-se verificar nesta síntese que os ETT desempenham o papel de
intermediadores, promovendo o entendimento e a convergência entre as culturas
científica e empresarial, organizando as informações, cuidando da proteção e
comercialização das tecnologias. Pode-se observar também que o motivo
secundário dos cientistas universitários é o mesmo motivo primário dos empresários
– recursos financeiros, que no caso das universidades servem para financiar
pesquisas e, para os empresários é a oportunidade de obtenção de lucros com a
adoção de novas tecnologias. (SANTANA, 2005, p. 65).

64

QUADRO 8
Características dos stakeholders de transferência de tecnologia da universidade para a
empresa
Cultura

Ações

Motivo(s) primário(s)

Motivo(s) secundário(s)

Cientista
universitário

Descoberta de novo
conhecimento

Reconhecimento
dentro
da comunidade científica

Ganhos financeiros e desejo
de
assegurar
fundos
adicionais de pesquisa

Científica

Escritórios
de
transferência de
tecnologia

Atividades
com
faculdades
e
empreendedores
empresariais
para
estruturar o negócio

Proteger e colocar no
mercado a propriedade
intelectual da universidade

Facilitar a difusão tecnológica
e assegurar fundos adicionais
de pesquisa

Burocrática

Empreendedor
empresarial

Comercializar a nova
tecnologia

Ganho financeiro

Manter
controle
tecnologias patenteadas

Empresarial

Stakeholder

das

organizacional

Fonte: SANTANA, 2005, p. 65 (adaptado de SIEGEL; WALDMAN; LINK, 2003)

Segundo Keller e Chinta (1990) a transferência de tecnologia eficaz é determinada
pela dimensão com que o cedente e o cessionário gerenciam as barreiras e os
facilitadores do processo. As barreiras podem ser políticas, jurídicas, sociais,
culturais, econômicas e tecnológicas, e as iniciativas facilitadoras referem-se às
adaptações das respectivas posturas estratégicas dos parceiros de forma a
assegurar o resultado “ganha-ganha”. Os autores também enfatizam a importância
de selecionar o mecanismo correto para transferir a tecnologia. (RAMANATHAN, p.
12).

Lundquist (2003) classifica a transferência de tecnologia em vários tipos:
(a) transição (movimentos na cadeia de valor dentro da organização;
aperfeiçoamento da tecnologia de um produto ou processo);
(b) transferência interna (movimento para uso direto dentro da empresa);
(c) transferência externa (movimento de tecnologia entre organizações, por
meio de aquisição ou licenciamento de tecnologia ou desenvolvimento
conjunto);
(d) transferência de divisão para divisão (movimento de tecnologia entre
diferentes áreas de uma organização);
(e) fusões e aquisições (compra de tecnologia e capacidade técnica), e
(f) disseminações (movimento de tecnologia diretamente para grupos técnicos
por meio de relatórios internos dentro das empresas, universidades ou
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institutos; artigos técnicos ou apresentações feitas diretamente para o público).
(FERREIRA JÚNIOR, 2006, p. 68)

Já Mansfield (1975) classifica transferência de tecnologia em vertical e horizontal. A
vertical refere-se à transferência de tecnologia que se origina na pesquisa básica,
passa para o estágio de desenvolvimento de produto e processo, em seguida para a
consolidação como tecnologia viável e, finalmente, para a produção. Ela ocorre entre
instituições integradas verticalmente na economia, como universidades, instituições
de pesquisa e desenvolvimento (P&D), entidades de engenharia básica, fábricas de
equipamentos, produtos. A transferência de tecnologia horizontal refere-se à
permuta, à utilização e ao compartilhamento da tecnologia entre instituições
semelhantes, como entre os institutos de pesquisa ou empresas industriais.
(RAMANATHAN, p. 5).

O Sistema Mineiro de Inovação (SIMI) destaca a classificação do processo de
transferência de tecnologia em technology push e market pull. O primeiro é um
modelo linear simples em que o processo de inovação começa com uma ideia ou
uma descoberta, a partir de uma pesquisa científica básica ou aplicada ou na P&D
de organizações. Em seguida passa para a fase de design e desenvolvimento de um
produto que pode ser fabricado de forma eficaz e econômica e comercializado no
mercado. No modelo market pull, também conhecido como demand pull, o estímulo
para a inovação vem das necessidades da sociedade ou de um setor específico do
mercado, por meio de contratos de parceria ou consultoria que preveem o
financiamento da pesquisa e o compartilhamento dos direitos de propriedade
intelectual, se existirem. Resumindo, o modelo technology push cria a demanda no
mercado e o market pull resolve uma necessidade do mercado. (SIMI, 2008, p. 1-2).

Jagoda (2007), classifica os modelos de transferência de tecnologia em qualitativos
e quantitativos. Os primeiros têm como objetivo “a definição das atividades
envolvidas no gerenciamento da transferência de tecnologia e o levantamento dos
fatores e questões que podem influenciar o sucesso e/ou eficácia da transferência
de tecnologia.” Já os modelos quantitativos, buscam quantificar e analisar padrões
de valor para o processo de transferência de tecnologia, tendo por finalidade reduzir
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ao mínimo a incompatibilidade de objetivos entre os cedentes e cessionários da
tecnologia. (RAMANATHAN, p. 7- 8).

São vários os modelos qualitativos descritos na literatura. Por exemplo, o de Sung e
Gibson defendem que a transferência, implementação e difusão da tecnologia e do
conhecimento são elementos decisivos para o desenvolvimento econômico
sustentável na economia global emergente do século XXI. Este modelo é um
aperfeiçoamento dos três níveis de envolvimento definidos pela transferência de
tecnologia de Gibson e Smilor (1991). Sung e Gibson redefiniram o número de níveis
para quatro: o primeiro refere-se ao processo de criação de conhecimento e
tecnologia; compartilhamento é o segundo; o terceiro trata da implementação da
tecnologia, e, por último, a comercialização da tecnologia desenvolvida (FIG. 5).
(SUNG; GIBSON, 2000, p. 2).

No nível de criação, os desenvolvedores da tecnologia conduzem e desenvolvem a
pesquisa sobre o conhecimento e a tecnologia e disponibilizam os resultados
através de veículos de comunicação formais e informais, como publicações em
revistas especializadas, vídeos, jornais, teleconferência, e contatos pessoais. Nesta
fase, a transferência de tecnologia é um processo passivo, pois há um envolvimento
mínimo dos participantes. No segundo nível, os desenvolvedores e usuários dão
início ao compartilhamento de responsabilidades, como por exemplo, o sucesso da
transferência de tecnologia acontece quando o conhecimento e a tecnologia são
transferidos pelos meios escolhidos e bem recebidos e compreendidos pelos
usuários. No terceiro nível a tecnologia, seja ela um produto, um processo ou serviço
e até mesmo melhores práticas, é implementada, e o bom resultado nesta fase é
determinado pela transferência do conhecimento ou da tecnologia de maneira eficaz
e oportuna. Por fim, no último nível, conhecimento e tecnologia são comercializados.
O êxito desta fase se deve ao sucesso das fases anteriores e é medido pelo retorno
sobre investimento e por uma inserção maior no mercado. (SUNG; GIBSON, 2000,
p. 3).
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NÍVEL 4
Comerciali
zação
NÍVEL 3
Implementação da
tecnologia
NÍVEL 2
Compartilhamento da tecnologia

NÍVEL 1
Criação de conhecimento e tecnologia
FIGURA 5 – Quatro níveis de conhecimento e transferência de
tecnologia
Fonte: SUNG; GIBSON (2000, p. 3).

Na orientação da eficiência e eficácia necessárias no processo do modelo anterior,
destaca-se o “modelo de eficácia contingente de transferência de tecnologia”
(Contingent

effectiveness

technology

transfer

model) proposto por Bozeman

(2000), representado graficamente pela FIG. 6.

Este modelo se apoia na hipótese de que as fases do processo de transferência de
tecnologia possuem vários objetivos e critérios de eficácia. Inclui cinco amplas
dimensões, descritas no QUADRO 9, que atuam como elementos geradores da
eficácia do processo: (a) características do agente de transferência; (b)
características do meio de transferência; (c) características do objeto transferido; (d)
demanda do ambiente; e (e) características do receptor da transferência.
(BOZEMAN, 2000, p. 637).
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AGENTE DE TRANSFERÊNCIA
- Nicho tecnológico
- Missão
- Setor
- Recursos
- Localização geográfica
- C&T HC
- Desenho organizacional
- Estilo de administração
- Dificuldades políticas

DEMANDA DO AMBIENTE
- Demanda existente para
o objeto de transferência
- Potencial para demanda
induzida
- Caráter econômico do
objeto de transferência
Custo de
oportuni
dade

Capital
científico,
técnico e
humano

USO DE OBJETO

MEIO DE TRANSFERÊNCIA
- Literatura aberta
- Patentes, direitos autorais
- Licença
- Absorção
- Informal
- Intercâmbio pessoal
- Demonstração local
- Spin-off

RECEPTOR
- C&T HC
- Recursos
- Experiência de
fabricação
- Capacidades de
marketing
- Localização geográfica
- Diversidade
- Estratégias de negócios

DE
TRANSFERÊNCIA

Político

EFICÁCIA

“Outthedoor”

Desenvolvi
mento
econômico

Impacto
de
mercado

OBJETO TRANSFERIDO
- Conhecimento científico
- Dispositivo tecnológico
- Desenho tecnológico
- Processos
- Know-how, características
específicas de cada um

FIGURA 6 – Modelo de eficácia contingente de transferência de tecnologia (BOZEMAN, 2000, p. 636)

Estas dimensões não se esgotam, porém são suficientemente amplas, capazes de
abranger a maior parte das variáveis examinadas em estudos das atividades de
transferência de tecnologia das universidades e governo. As relações entre as
dimensões são demonstradas pelas setas, sendo que as linhas recortadas indicam
ligações mais fracas. Resumindo, pelo modelo pode-se entender os impactos da
transferência de tecnologia em termos de quem está fazendo a transferência, como
ela está sendo feita, o que está sendo transferido e para quem. (BOZEMAN, 2000,
p. 637).
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QUADRO 9
Dimensões do Modelo de Eficácia Contingente
DIMENSÃO

FOCO

Agente de transferência

A instituição ou organização
que busca transferir a
tecnologia

Meios de transferência

O veículo formal ou informal
pelo qual a tecnologia é
transferida

Objeto transferido

O conteúdo e a forma do que
é transferido

Receptor da
transferência

Demanda do ambiente

A organização ou instituição
receptora
do
objeto
transferido
Fatores (mercantis e não
mercantis) relacionados à
necessidade
do
objeto
transferido

EXEMPLOS
Agências governamentais, universidades,
institutos de pesquisa, empresas privadas,
características do ambiente, sua cultura,
organização e pessoal
4

Licenças, direitos autorais, CRADA ,
pessoa-a-pessoa, literatura formal
Conhecimento
científico,
dispositivo
tecnológico,
processos,
know-how,
características específicas de cada um
Empresas, agências,
organizações,
consumidores,
grupos
informais,
instituição e características associadas
Preço da tecnologia, substituibilidade,
relação com as tecnologias em uso,
subsídios, proteções de mercado

Fonte: BOZEMAN, 2000, p. 637.

Por “eficácia contingente” quer-se dizer que não há um único conceito de eficácia, e
muitos estudos de transferência de tecnologia não deixam claro o que se entende
por ela ou, simplesmente, assumem que existe um conceito que seria uniforme. Esta
suposição é uma erronia, segundo o autor. (BOZEMAN, 2000, p. 637). O modelo
destaca que são necessárias tanto a criação de um projeto de transferência de
tecnologia, quanto a identificação de fontes múltiplas de tecnologia de maneira que
permita uma melhor escolha do cedente. (RAMANATHAN, p. 12-13). Este modelo
propõe

seis

medidas

de

eficácia:

out-the-door,

impacto

no

mercado,

desenvolvimento econômico, benefícios políticos, custos de oportunidade e
desenvolvimento do capital científico, técnico e humano como resultado da
transferência, que estão brevemente descritos no QUADRO 10.

Cooperative Research and Development Agreement (CRADA) é um acordo formal entre uma empresa privada e uma agência de
governo para trabalhar em conjunto um projeto. É uma importante ferramenta que permite ao Governo Federal e aos seus parceiros não
governamentais otimizar seus recursos, partilhar conhecimentos técnicos em um ambiente protegido, compartilhar a propriedade
intelectual emergente deste esforço e acelerar a comercialização da tecnologia desenvolvida.
4

70

QUADRO 10
Critérios de eficácia de transferência de tecnologia
CRITÉRIO DE

FOCO

EFICÁCIA

RELAÇÃO ENTRE A PESQUISA E A
PRÁTICA

Out-the-door

Uma organização recebe a tecnologia
fornecida pela outra, sem levar em
consideração seu impacto

Na prática é muito comum,
porém, raro como medida de
avaliação (exceto nos estudos
que buscam medir o grau de
participação na transferência de
tecnologia)

Impacto no
mercado

Verifica se o resultado da transferência
resultou em impacto comercial, mudança
nos lucros, produto, ou na participação de
mercado.

Difundido tanto na pesquisa
quanto na prática

Desenvolvimento
econômico

Semelhante ao impacto no mercado, mas
avalia efeitos sobre uma economia regional
ou nacional, em vez de sobre uma única
empresa ou indústria.

Difundido tanto na pesquisa
quanto na prática

Recompensação
política

Expectativa de recompensa política, como o
aumento de financiamento, derivada da
participação na transferência de tecnologia.

Constante
raramente
pesquisa

Custos de
oportunidade

Examina não apenas usos alternativos de
recursos, mas também possíveis impactos
sobre outras responsabilidades do agente
de transferência ou do receptor

Uma preocupação entre os
profissionais, porém raramente
avaliados, exceto em estudos
formais de custo-benefício

Capital humano
científico e técnico

Considera os impactos da transferência de
tecnologia sobre as habilidades científicas
e técnicas avançadas, sobre o capital
social tecnicamente relevante e sobre as
infraestruturas que dão suporte ao trabalho
científico e tecnológico

Uma preocupação entre os
profissionais, porém raramente
avaliados nas pesquisas

na
prática,
analisado
na

Fonte: BOZEMAN (2000, p. 638).

Resumindo, o modelo criado por Bozeman sugere que a eficácia da tecnologia pode
assumir várias formas. Além dos critérios tradicionais ligados aos impactos no
mercado, o autor apresenta os critérios de eficácia alternativos, como a eficácia
política e a capacitação. O modelo indica que os impactos da transferência de
tecnologia podem ser compreendidos ao se analisar quem realiza a transferência,
para quem ela está sendo transferida, qual o meio de transferência utilizado e o que
está sendo transferido.

Um outro modelo de transferência de tecnologia importante é o modelo stage-gate.
Esta abordagem foi desenvolvida para auxiliar a gerência de projetos grandes e
complexos. Robert G. Cooper, no início dos anos 1980, difundiu este modelo no
gerenciamento de processos de desenvolvimento de novos produtos. É um processo
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sistemático de “estágios” (stages) sequenciados precedidos por “pontos de
avaliação e decisão” (gates). Cada stage

integra um conjunto de atividades e

tarefas de desenvolvimento pré-definidas, multifuncionais e paralelas, e uma relação
bem definida dos “produtos a serem entregues”(deliverables) para a tomada de
decisão no portão (gate) subsequente. Em cada portão (gate), os deliverables
desenvolvidos no último estágio são avaliados para subsidiar a decisão de seguir ou
não para o próximo estágio. Os possíveis resultados de um gate são: “go-recyclehold-kill”5. Quando o resultado é “go”, significa que os objetivos dos estágios
anteriores foram atingidos e o processo segue para outra fase. Por “recycle” quer-se
dizer que nem todos os objetivos do estágio foram alcançados, e é necessário
retrabalhá-los na fase atual. Quando a decisão é “hold” significa que é necessário
aguardar, em virtude do esgotamento aparente da demanda do mercado pelo
produto resultante do projeto, mas ainda é possível retornar para o projeto seguir em
frente depois. Por último, se o projeto foi avaliado como “kill”, ele é cancelado, por
diversas razões: não mais existir demanda pela tecnologia no mercado; ou a
tecnologia se tornou obsoleta ou economicamente inviável; ou o desenvolvimento da
tecnologia não evoluiu de maneira satisfatória. (COOPER, 1993, 2001, 2008 apud
JAGODA; MAHESHWARI; LONSETH, 2010, p. 367).

Jagoda e Ramanathan (2003, 2005) adotaram este modelo conceitual para o
gerenciamento de transferência de tecnologia. Criaram uma estrutura operacional
constituída por seis estágios (stages) e seis pontos de decisão (gates). Os autores
avaliam que uma gerência eficaz do modelo stage-gate auxilia na identificação
precoce de projetos de baixo desempenho, e permite a tomada de decisão de
cancelar ou retorná-los para serem refeitos, antes de comprometer mais recursos.
Este modelo permite às empresas minimizar o risco de falhas em projetos de
transferência de tecnologia. (JAGODA et al., 2010, p. 367).

Jagoda et al. (2010) adaptaram o modelo de Jagoda e Ramanathan (2005) para
pequenas e médias empresas (PME), de forma a torná-lo mais facilmente
compreensível, conforme representado esquematicamente na FIG. 7.

5

São verbos em inglês que significam “ir-reciclar-reter-matar”.
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Os estágios (stages) e os pontos de decisão (gates) foram reagrupados em três
fases interconectadas: início, planejamento e execução, o que, segundo os autores,
permite que as PME decidam combinar os estágios (stages) e os pontos de decisão
(gates) dentro das fases, já que estão sempre se confrontando com falta de
recursos. Cada fase inclui dois estágios (stages) e dois pontos de decisão (gates),
que estão descritos no QUADRO 11.

QUADRO 11
Modelo Stage-Gate de Jagoda et al.
(continua)

STAGE/GATE

ATIVIDADES/DECISÃO

Estágio 1

“Reconhecimento de oportunidades e identificação de tecnologias que agregam
valor” - criação de um comitê gestor, avaliação preliminar do mercado (tendências e
preferências de mercado, concorrência e regulamentações governamentais) para
identificar as tecnologias disponíveis; avaliação para identificar a capacidade técnica
e financeira necessárias para desenvolver o projeto; elaboração de proposta
preliminar.

Ponto 1

“Confirmação das tecnologias identificadas” - avaliação da proposta preliminar pela
alta gerência, baseada nos princípios estratégicos e operacionais da empresa. Se a
decisão for favorável à continuidade do projeto, recursos adicionais poderão ser
liberados.

Estágio 2

“Pesquisa sobre a tecnologia selecionada” - comitê gestor prepara o plano de
negócios para as tecnologias identificadas, com suas especificações e projeção
financeira.

Ponto 2

“Confirmação do projeto” - ponto crítico, alta gerência avalia cuidadosamente o plano
de negócios, recursos adicionais precisam estar bem justicados. Se não aprova, volta
o plano para revisão no estágio 2. Se decide prosseguir com o projeto, o comitê
gestor assume inteiramente a responsabilidade pelo projeto.

Estágio 3

“Negociação” - negociação com os fornecedores da tecnologia pré-seleccionados,
definição de como fazer a avaliação da tecnologia e a proteção da propriedade
intelectual; estabelecimento da forma de contribuição e responsabilidades de cada
uma das partes; criação de mecanismos para transferir aspectos codificados e nãocodificados da tecnologia e de canais efetivos de comunicação entre ambas as
partes; alinhamento com as políticas governamentais; decisão sobre o(s)
mecanismo(s) mais adequado(s) para transferir a tecnologia; estabelecimento de
acordo sobre os valores financeiros, procedimentos e prazos; preparação de contrato
detalhado de transferência de tecnologia.

Ponto 3

“Finalização e aprovação do contrato” - O resultado desta fase é a assinatura de um
contrato detalhado. O comitê gestor, junto com a alta gestão da empresa, avaliam a
abrangência do contrato de transferência de tecnologia, a adequação do(s)
mecanismo(s) proposto(s), a viabilidade financeira e os prazos. Se constatadas
inadequações, o projeto é enviado de volta ao estágio 3 para revisão.

PLANEJAMENTO

INÍCIO

FASE
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(conclusão)

“Preparação de plano de implementação do projeto de transferência de
tecnologia” – elaboração de plano preliminar de implementação da
transferência de tecnologia pelo comitê gestor em estreita colaboração com
o cedente, determinação das alterações a serem introduzidas na estrutura
organizacional e plano de trabalho; identificação das alterações a serem
feitas no sistema de gestão do conhecimento e nos instrumentos de política;
desenvolvimento de treinamentos práticos e programações de capacitação
para os trabalhadores; estabelecimento de medidas que auxiliem na
construção de boas relações entre os responsáveis pela transferência de
tecnologia; estabelecimento de pontos de controle no cronograma, metas,
para ajudar a fortalecer a gestão e controle do projeto.

Ponto 4

“Aprovação do plano de implementação” - avaliação crítica da viabilidade dos
prazos do projeto e cronograma, bem como a adequação do treinamento,
pela alta gestão da empresa, comitê gestor, sob orientação do cedente. Se a
alta gerência da empresa não concordar com qualquer uma das atividades,
elas retornarão ao comitê gestor para refazer algumas ou todas as atividades
do estágio 4.

Estágio 5

“Implementação do plano de transferência de tecnologia” - o treinamento
necessário precisa acontecer sem atraso; a chegada de materiais
necessários, peças e serviços no tempo correto é essencial para assegurar
que o “comissionamento” ocorra como previsto; identificação das alterações
a serem feitas no produto ou processo para atender às exigências locais;
recrutamento de pessoal qualificado se não existem disponíveis na
organização; desenvolvimento de um plano de melhor remuneração;
formulação de acordos com fornecedores secundários de materiais, peças e
serviços; manutenção de ligação com as autoridades governamentais.

Ponto 5

“Auditoria da implementação” - a alta gestão cria um comitê interno de
auditoria ou contrata um auditor externo para produzir um relatório que deve
concentrar-se na experiência de implementação em relação aos fatores
críticos, tais como comprometimento demonstrado pela empresas e pelo
fornecedor; conflitos experimentados; manutenção da integridade dos
prazos; custos incorridos; qualidade alcançada; extensão da aprendizagem e
aperfeiçoamento de habilidades; novos conhecimentos gerados; e eficácia
da comunicação.

Estágio 6

“Avaliação do impacto da transferência de tecnologia” - a partir de
perspectivas de mercado, financeiras, tecnológicas e organizacionais;
identificação de desvios (se aplicável) entre os resultados reais e esperados;
avaliação da adequação das medidas corretivas; análise da viabilidade de
melhorar a tecnologia transferida; e identificação de tecnologias novas ou
complementares, que poderiam ser transferidas para consolidar os lucros
obtidos. Esta avaliação é difícil de ser feita porque é um processo complexo,
podendo surgir múltiplos resultados ao longo da execução do projeto.

Ponto 6

“Desenvolvimento de orientações para atividades pós-transferência de
tecnologia” – a alta gestão e o comitê gestor decidem pela continuidade do
uso da tecnologia por meio de seu aprimoramento incremental ou pela
definição de um projeto novo de transferência de tecnologia, melhorando a
tecnologia por meio de pesquisa e desenvolvimento internos, ou usando a
parceria com o cedente da tecnologia.

EXECUÇÃO

PLANEJAMENTO

Estágio 4

Fonte: JAGODA et al. (2010, p. 368-371).
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FIGURA 7 – Modelo stage-gate para transferência de tecnologia internacional
Fonte: JAGODA et al., 2010, p. 368.

75

Conforme pode-se verificar na literatura, são inúmeros os olhares sobre o significado
de tecnologia e sua transferência. No Brasil, transferência de tecnologia é, muitas
vezes, sinônimo de “importação de máquinas e pacotes tecnológicos de países
desenvolvidos”, segundo Garnica (2007). O autor explica que isto é devido ao
processo de industrialização recente, quando o Brasil importou, essencialmente,
bens de capital. Entretanto, ainda sob sua avaliação, está em crescimento a
percepção da transferência de tecnologia como um movimento entre organizações
ou entre estas e instituições de pesquisa nacionais. (GARNICA, 2007, p. 25).

O Instituto da Propriedade Industrial (INPI), órgão responsável pela concessão de
patentes, averbação de contratos de transferência de tecnologia, entre outros, define
transferência de tecnologia como “negociação econômica e comercial que desta
maneira deve atender a determinados preceitos legais e promover o progresso da
empresa receptora e o desenvolvimento econômico do país.” Esta concepção limita
a transferência a um simples processo de transferência de propriedade, indo de
encontro ao nível de sofisticação dos olhares modernos sobre o tema.(INPI, 2011).

Em virtude da constatação, no referencial teórico estudado, de que a transferência
de tecnologia é um processo altamente complexo, e, em virtude disso, exige um
arcabouço legal dinâmico e moderno, optou-se por identificar-se o marco regulatório
na próxima subseção.

2.4 O marco regulatório do processo de transferência de tecnologia e
inovação

Foi a Constituição Federal, de 1988, que deu partida à parceria universidade-setor
produtivo, ao estabelecer, em seu artigo nº 207, a indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão nas universidades. Além disto, pelo seu artigo 5º, ela garante
proteção aos inventos e às criações do homem.
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Em 20 de dezembro de 1994 foi promulgada a Lei nº 8.958, que permite às
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), Instituições Científicas e
Tecnológicas (ICTs) celebrar convênios ou contratos, por prazo determinado, com as
fundações de apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão, e de
desenvolvimento institucional, científico e tecnológico. Esta Lei foi alterada pelas
Leis nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010 e nº 12.350, de 20 de dezembro de
2010.

As alterações promovidas pela Lei nº 12.350/2010 criam um novo instrumento de
apoio à inovação tecnológica ao estabelecerem preferência para produtos e serviços
produzidos no país, com desenvolvimento de tecnologia, nas licitações públicas.
Além disto, reduziu a burocracia e melhorou o relacionamento entre IFES, ICTs e
suas fundações de apoio, ao permitir que as fundações recebam recursos das
agências oficiais de fomento. Isto eliminou as restrições de repasse de verbas
federais para fomento de pesquisa científica ou tecnológica, diretamente para
fundações de apoio, impostas pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, regula os direitos e obrigações relativos à
Propriedade Industrial e foi formulada levando em consideração as obrigações
internacionais assumidas pelo Brasil no âmbito do acordo TRIPS. Esta Lei liberou os
patenteamentos referentes às áreas química, farmacêutica, alimentícia e de misturas
e ligas metálicas.

Esta lei que regulamenta a propriedade industrial e, portanto, trata de patente, se
constitui de 244 artigos, e apenas o artigo 211, com seu parágrafo único faz menção
à transferência de tecnologia. Este artigo trata apenas da obrigatoriedade de registro
no INPI dos contratos de transferência de tecnologia e franquia, e não regulamenta
o processo. O INPI tentou

regulamentar o artigo 211, por meio de ato normativo

próprio – Ato normativo INPI nº 135/97 – que normaliza a averbação e o registro de
contratos de tecnologia e franquia.
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A averbação dos contratos de transferência de tecnologia não é matéria pacífica. A
partir da regulamentação do objeto, o INPI entendia que tinha o poder de interferir
nas cláusulas do acordo, determinando a validade ou não delas. Os agentes da
propriedade industrial, inclusive a Associação Brasileira de Propriedade Industrial
(ABPI), reagiram, por entender que um contrato é um acordo de vontade entre as
partes que tem de ser respeitado.

Neste arcabouço legal, a Lei de Inovação, nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004,
regulamentada em 11 de outubro de 2005, pelo Decreto nº 5.563, é destaque, pois
tem como objetivo principal estimular
empresas

e

gerar

a

cooperação

inovações tecnológicas

entre universidades

capazes

de

incrementar

e
a

competitividade nacional, ou seja, incentivar a inovação e a pesquisa científica e
tecnológica no “ambiente produtivo” formado pelas Instituições Científicas e
Tecnológicas (ICTs), empresas e inventor independente. Esta Lei é considerada
um dos principais pontos de referência da Política Industrial, Tecnológica e de
Comércio Exterior (PITCE).

A Lei de Inovação se constitui em três eixos: a composição de ambiente favorável ao
estabelecimento

de

parcerias

estratégicas

entre

universidades,

institutos

tecnológicos e empresas; o incentivo à participação de ICTs no processo de
inovação; e o estímulo à inovação nas empresas.

Para cumprir sua finalidade, a Lei de Inovação criou mecanismos de incentivo ao
desenvolvimento de projetos cooperativos entre universidades, ICTs e empresas
nacionais como: estruturação de redes e projetos internacionais de pesquisa
tecnológica, criação de incubadoras e parques tecnológicos, possibilidade de
compartilhamento, mediante remuneração, de laboratórios, infraestrutura e recursos
humanos das universidades e ICTs, com as empresas, possibilidade de depósito de
patentes dos resultados das pesquisas e de estabelecimento de contratos de
transferência de tecnologia, participação do pesquisador nos ganhos econômicos
decorrentes da exploração dos resultados da pesquisa patenteada, possibilidade de
afastamento de pesquisadores para constituir empresas inovadoras. Também, para
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as empresas, que investem em inovação, foram assegurados alguns benefícios
como a prioridade nas compras governamentais, benefícios fiscais e acesso aos
recursos financeiros públicos através de projetos.

A Lei de Informática nº 11.077, de 30 de dezembro de 2004, transformou o cenário
da Tecnologia da Informação (TI), ao conceder isenções e reduções de impostos
para empresas dos setores de microeletrônica, telecomunicações e informática.
Passa a ser obrigatório para estas empresas, investir 5% de seu faturamento com
produtos incentivados, e não sobre o faturamento total da empresa, em atividades
de P&D, sendo 2,3% necessariamente aplicados em pesquisas realizadas em
universidades ou institutos. Esta Lei também estendeu a renúncia fiscal até 2019,
criou benefícios diferenciados para bens fabricados no país, criou a exigência de
utilização do Processo Produtivo Básico (PPB) como referência para concessão de
benefícios, entre outros.

Outra Lei fundamental para a inovação no Brasil, é a Lei 11.196, Lei do Bem,
promulgada em 21 de novembro de 2005, e regulamentada pelo Decreto nº 5.798,
de 7 de junho de 2006, e suas alterações, que preveem incentivos fiscais à
empresas que desenvolverem inovações tecnológicas, seja na concepção de novo
produto ou processo e/ou agregação de novas funcionalidades ou características ao
produto ou processo. Esta Lei incentiva o processo de inovação na empresa
privada, ao permitir a redução de 50% do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) incidente sobre equipamentos importados para P&D; dedução, na apuração do
Imposto de Renda devido, dos dispêndios com P&D, até mesmo aqueles com
instituições de pesquisa, universidades ou inventores independentes; depreciação
acelerada dos equipamentos comprados para P&D; crédito do imposto de renda
retido na fonte incidente sobre as remessas ao exterior de valores para pagamento
de royalties relativos à assistência técnica ou científica e

de

serviços

especializados para P&D; alíquota zero para imposto de renda retido na fonte nas
remessas efetuadas para o exterior, destinadas ao registro e manutenção de
marcas, patentes e cultivares.
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A Lei Mineira de Inovação, nº 17.348, foi sancionada em 17 de janeiro de 2008,
dispõe sobre o incentivo à inovação tecnológica em Minas Gerais e busca promover
medidas de fomento à pesquisa científica e tecnológica, a capacitação e a
competitividade no processo de desenvolvimento industrial do Estado. Ela inclui
Minas Gerais no grupo de estados que já aprovaram uma Lei Estadual para fomento
à inovação. Além de Minas, outros 10 estados já possuem as suas leis estaduais:
Amazonas, Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, Sergipe, Mato Grosso, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul, e Santa Catarina. Diversos projetos de Lei estão
tramitando em outros estados, de forma que podemos ter um avanço, no que diz
respeito à legislação, para compor um ambiente mais propício à inovação.

Verificou-se nesse levantamento do marco regulatório, para transferência de
tecnologia e inovação, que a legislação está voltada, prioritariamente, para regular e
incentivar a inovação e regulamentar os mecanismos econômico-financeiros que
dizem respeito à área. Há somente um único artigo na Lei de Propriedade Industrial
que cita a transferência de tecnologia, o artigo 211.

Em resumo, nesta seção, pode-se verificar que, para alguns teóricos, a transferência
de tecnologia é apenas uma das possibilidades de transferência de conhecimento, o
que permite afirmar que o homem, desde seus passos iniciais na terra, apesar da
capacidade verbal deficiente, transferia tecnologia/conhecimento a outros indivíduos
por meio da imitação e de gestos. Com a evolução do homem e da sua capacidade
de invenção e criação, os modelos de transferência foram se deslocando na mesma
proporção, chegando-se a modelos lineares ou baseados em eficácia contingente ou
sistemáticos com estágios precedidos de pontos de decisão.

Constatou-se, também, que existem vários conceitos do que seja tecnologia. Ela
pode ser um conjunto organizado de todos os conhecimentos científicos, empíricos e
intuitivos que são utilizados na produção e comercialização de produtos, processos
e serviços. Outros autores sugerem que a tecnologia é uma criação humana por
meio da qual o homem busca a libertação do trabalho físico e a superação de seus
limites. Morin e Nair acreditam que a tecnologia é um produto ambíguo pois aos
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mesmo tempo que libertou o homem de um enorme esforço físico, também criou
dependência e emprego.

Além disto, verificou-se que existem vários modelos de processos de transferência
de tecnologia. O mapeamento da literatura realizado por Harmon et al. (1997)
identificou

duas perspectivas filosóficas desses processos: a

linear e a

comunicacional. Além destas duas, eles observaram um modelo híbrido, que alterna
as duas correntes e exige uma gestão das forças e limitações que, segundo eles,
determinam a dinâmica e o sucesso do processo. Estes facilitadores e barreiras são
fartamente discutidos na literatura consultada.

A partir dos conceitos analisados neste capítulo, optou-se por trabalhar, neste
estudo, com a mesma estrutura do modelo de pesquisa adotado por Harmon et al.
(1997) no mapeamento de processos de transferência de tecnologia de universidade
para empresas privadas.

A escolha por esta estrutura de pesquisa deveu-se ao fato de que os autores
visaram caracterizar os processos de transferência de tecnologia de uma
universidade para pequenas e grande empresas de maneira semelhante ao objetivo
geral deste estudo. Além disso, para eles, o modelo híbrido envolve a identificação e
gestão de facilitadores e barreiras, um dos obsjetivos desta pesquisa.

Os autores, nomeados no QUADRO 12, são aqueles selecionados para auxiliar na
análise dos dados.
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QUADRO 12
Referencial teórico para análise
TEMA
Modelos de processo de
transferência de tecnologia

Modelos de inovação

Transferência de tecnologia

Tecnologia

Forças e limitações da cooperação
universidade-empresa

AUTOR
Rogers; Takegami; Yin (2001)
Santos; Solleiro (2004)
Mansfield (1975)
Simi (2008)
Viotti (2003)
Leydesdorff; Etzkowwitz (1998)
Viotti (2003)
Carlsson;Fridh (2002)
Bozeman (2000)
Santos;Solleiro (2004)
Siegel; Waldman;Link (2003)
Sábato (1978)
Longo (1990)
Keller; Chinta (1990)
Marcovitch (1999)
Cuneo et al. (1988)
Moraes; Stal (1994)
Segatto (1996)
Stal (1995)

Fonte: elaboração da autora

Esse quadro de referência serviu como base para o desenvolvimento da pesquisa,
cuja metodologia encontra-se descrita no próximo capítulo.
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste capítulo, será apresentada a abordagem metodológica utilizada para o
desenvolvimento do presente estudo, com a descrição da natureza da pesquisa
adotada, apresentando-se as etapas da pesquisa relacionadas aos procedimentos
de coleta e tratamento das informações.
Para buscar responder à questão norteadora – como se processou a transferência
de uma tecnologia específica desenvolvida pela UFMG para produção de um tipo
especial de tênis em parceria com a Crômic Indústria e Comércio de Calçados Ltda,
situada em Nova Serrana? – optou-se pela estratégia qualitativa. Esta escolha
explica-se pelo reconhecimento da vinculação dinâmica entre o mundo real e o
sujeito, pois o processo estudado é dinâmico, e não é neutro. Ele está repleto de
significados e relações criados pelos sujeitos em suas ações, conforme Chizzotti
(1991).

Conforme orientação de Godoy (1995), esta pesquisa qualitativa não empregou
instrumental estatístico na análise dos dados, sendo que as questões ou focos de
interesses amplos foram se definindo à medida que o estudo se desenvolveu. Ela
envolveu a obtenção de dados descritivos sobre pessoas, lugares e processos por
meio do diálogo entre a pesquisadora e a situação estudada, buscando a
compreensão dos fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos da situação em
estudo e de outras fontes que serão descritas.

Do ponto de vista de seus objetivos, esta pesquisa será do tipo exploratória, uma
vez que visa examinar o processo de transferência de tecnologia da UFMG, suas
etapas, marchas e contramarchas, os resultados produzidos e por fim, forças e
limitações deste processo, para prover critérios e compreensão. (MALHOTRA,
2001). Além de ampliar o conhecimento da pesquisadora a respeito do processo,
conforme preconiza Selltiz et al. (1974),
[...], um estudo exploratório pode ter outras funções: aumentar o
conhecimento do pesquisador acerca do fenômeno que deseja investigar
em estudo posterior, mais estruturado, ou da situação em que pretende
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realizar tal estudo; o esclarecimento de conceitos; o estabelecimento de
prioridades para futuras pesquisas; [...].

Em virtude da característica multimetodológica da pesquisa qualitativa, neste
trabalho optou-se pelos seguintes procedimentos ou meios de coleta: estudo de
caso, pesquisa bibliográfica, e pesquisa documental. Além disto, a pesquisadora
realizou uma visita à indústria parceira da Universidade no desenvolvimento da
tecnologia licenciada, em Nova Serrana. Lá, teve a oportunidade de conhecer as
instalações físicas, o maquinário e o processo de produção de calçados esportivos,
além da estrutura organizacional da empresa.

A opção pelo estudo de caso deve-se ao fato de este é um meio de investigação
recomendado para compreender problemas em que pesquisa e teoria estão em
estágio inicial de formação (POZZEBON; FREITAS, 1998, p. 145). É também o
método adequado quando se pretende responder a questões do tipo “como” e
“porquê”, e estudar fenômenos contemporâneos (GODOY, 1995, p. 25).

A pesquisa bibliográfica teve como objetivo conhecer as diferentes contribuições
dos diversos autores sobre os assuntos que constituem o referencial teórico deste
trabalho. Para realizá-la, contou-se com a assessoria de uma bibliotecária que
ajudou nas consultas sobre os temas: sistema de ciência, tecnologia e inovação;
sistema nacional de inovação; relação universidade-empresa, e transferência de
tecnologia.

Foram realizadas várias consultas, por meio da internet, utilizando-se palavraschave como: tecnologia, cooperação universidade-empresa, transferência de
tecnologia, nomes de autores reconhecidos, relação universidade-empresa, entre
outras. As fontes pesquisadas se constituíram de bancos de teses de diversas
universidades brasileiras e da CAPES, portal de periódicos da CAPES, ANPAD,
SciELO, jornais e revistas especializadas nacionais e internacionais, sites
especializados nacionais e internacionais, Google acadêmico, sistema de
bibliotecas on-line da UFMG, livros, artigos científicos, publicações avulsas,
dissertações e teses.
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Buscou-se dados estatísticos, disponibilizados pelos diversos órgãos setoriais
envolvidos neste campo. A coleta de tais dados foi feita a partir de relatórios e
tabelas disponibilizados nos sites do CNPq, IBGE, Abicalçados, Sindinova,
IEL/FIEMG, RAIS. Obteve-se informações sobre o setor calçadista nacional e de
Nova Serrana, além de informações sobre grupos de pesquisa da UFMG.

Além da pesquisa desses dados, foi realizada a identificação do conjunto de
normas, leis e diretrizes que regulam e organizam o funcionamento do setor de
ciência, tecnologia e inovação, o marco regulatório, que se estrutura a partir da lei
principal, sempre articulado com as políticas públicas implementadas pelo Poder
Executivo. Esta identificação foi realizada por meio de busca em sites
especializados, como INPI, MCTI, SEBRAE, CTIT/UFMG, além da assessoria de
uma advogada atuante na área de patentes e transferência de tecnologia.

A partir da organização deste referencial, teve início a preparação para a realização
da pesquisa documental6. Esta tipologia de pesquisa assemelha-se muito à
bibliográfica. O elemento diferenciador reside na natureza das fontes. Enquanto a
pesquisa bibliográfica vale-se, essencialmente, das fontes secundárias, ou seja, das
contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa
documental utiliza as fontes primárias, materiais que não receberam ainda um
tratamento analítico. A pesquisa documental, portanto, caracteriza-se pela busca de
informações em documentos como relatórios, reportagens de jornais, revistas,
cartas, filmes, gravações, fotografias, entre outras matérias de divulgação, conforme
orienta Oliveira (2008, p. 69-70).

Para organizar o corpus documental, primeiramente, foram consultados aqueles
disponibilizados pela CTIT: o Convênio de Cooperação Técnica, celebrado entre a
UFMG e a Crômic Indústria e Comércio de Calçados Ltda para desenvolver o
Projeto “Desenvolvimento de um novo calçado esportivo”, e seus dois Termos
Aditivos; a Proposta RETEC-AMITEC-Crômic nº RETMG 2007/005; o Contrato de
O professor orientador da pesquisa encaminhou à Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica (CTIT) um ofício solicitando
o apoio à pesquisa. Para melhor qualificar a demanda, o Coordenador da CTIT agendou uma conversa e ficou estabelecido o acesso aos
documentos relativos ao processo de transferência de tecnologia em questão, mediante assinatura de um Termo de Sigilo.
6
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Transferência de Tecnologia nº 03/2008, celebrado entre a UFMG e a Crômic
Indústria e Comércio de Calçados Ltda.

Em seguida foi realizada uma pesquisa em revistas e jornais editados pela FIEMG,
disponíveis no Centro de Memória da FIEMG, onde se procurou relatos, notícias e
artigos sobre a empresa estudada, a tecnologia transferida, o APL de Nova Serrana.
Este procedimento foi repetido em sites dos jornais de maior circulação no estado
de Minas Gerais, da UFMG e da empresa. Nessa pesquisa foram identificadas
várias informações que contribuíram para o melhor entendimento do processo de
transferência de tecnologia e dos resultados por ele produzidos.

Além desses documentos, foram consultados os Relatórios de Gestão da UFMG
referentes ao período 2007 a 2011. Foram identificadas informações sobre número
de patentes depositadas pela Instituição e

valores monetários recebidos como

royalties entre outras. Verificou-se também os Relatórios sobre a política de
propriedade intelectual da Instituição, apresentados ao MCTI, referentes ao período
2006-2008, disponibilizados pela gestão anterior da CTIT/UFMG.

A ferramenta do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC)
foi utilizada para obtenção de informações a respeito do número de licenciamentos
de tecnologia realizados pela UFMG, do volume de recursos recebidos como
pagamento de royalties, e do número de servidores lotados na CTIT e Inova-UFMG.

Além dos meios já apresentados, dados primários também foram coletados por meio
de entrevistas individuais, baseadas em roteiros semiestruturados preparados pela
pesquisadora (APÊNDICE A), observada a estrutura de investigação de Harmon et
al. (1997). Estes autores pesquisaram os dados demográficos da empresa
beneficiária (setor industrial, número de empregados, data de fundação, principais
produtos, principais clientes), a descrição da tecnologia; o processo da empresa
para buscar por novas tecnologias (processo formal, organização da busca, fontes
de informação utilizadas, canais utilizados); royalties; questões de patentes; estado
atual da empresa, e estado da tecnologia transferida. Estas questões visaram
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incentivar os entrevistados a fornecer uma descrição ampla e detalhada do processo
no qual eles se engajaram em parceria. (HARMON et al., 1997, p. 427).

Em virtude disto, nas entrevistas realizadas buscou-se obter informações, opiniões e
realidades que permitiram conhecer como se deu este processo de transferência de
tecnologia desenvolvida na UFMG. A escolha dos entrevistados da pesquisa
contemplou as diversas pessoas das várias instituições envolvidas com o projeto
nas suas diversas etapas: pesquisadores, gestores, funcionários e bolsistas da
UFMG, diretores da indústria, representantes da área jurídica, usuários do tênis e
compradores de pontos de venda.

As entrevistas feitas com os representantes da UFMG e da empresa foram
gravadas em áudio e transcritas. Foram realizadas no período compreendido entre
outubro de 2011 e março de 2012. As entrevistas com os usuários foram realizadas
em junho de 2012, por meio de ligações telefônicas. O comprador foi entrevistado
pessoalmente, porém sua entrevista não foi gravada, por sua solicitação. As
entrevistas com os usuários e compradores foram realizadas para complementar
informações que permitissem entender o significado de achados nas entrevistas
anteriores.

A escolha dos entrevistados seguiu as recomendações de Thiollent (1987, p. 199)
para esse tipo de pesquisa. Só foram escolhidas as pessoas, envolvidas no
processo, que revelaram aspectos relevantes do projeto, e complementaram as
informações obtidas em documentos, registros, relatórios.

Foram realizadas 15 entrevistas com profissionais diretamente relacionados com o
projeto. Foram feitas duas entrevistas com um dos inventores; um dos proprietários
da empresa; dois representantes da Coordenadoria de Transferência e Inovação
Tecnológica (CTIT) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), sendo um
seu representante à época da realização da transferência e o outro representante
da atual gestão; um representante da área jurídica que atuou na CTIT; nove
usuários do tênis, e um comprador de uma grande rede de lojas de calçados de
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Belo Horizonte. Os sujeitos 1 e 2 foram entrevistados por duas vezes, devido à
necessidade de complementação de informações. O perfil de cada um dos
entrevistados está descrito no APÊNDICE B.

Para exame das entrevistas, utilizou-se o método de análise de conteúdo. Segundo
Collis e Hussey (2005), esta técnica é recomendada quando se analisam dados
qualitativos. Segundo Bardin (2009), a análise de conteúdo, é um conjunto de
técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens:
um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter,
por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do
conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.

A análise e tratamento dos dados foram realizados conforme as etapas básicas
sugeridas por Bardin (2011). A pré-análise consistiu na leitura e organização do
material obtido. A descrição analítica foi realizada por meio da categorização do
conteúdo em consonância com os princípios identificados no referencial teórico.
Após a categorização, realizou-se a interpretação inferencial que consistiu na
confrontação dos dados das entrevistas com os obtidos na pesquisa documental e
com a teoria. Foram usadas transcrições de parte dos depoimentos que permitiram
fortalecer os resultados e apresentar alguns pontos de vista.

Na análise do estudo de caso e de seus resultados, procurou-se usar os dados
obtidos pela pesquisa bibliográfica, a documental e as entrevistas qualitativas.
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4. PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DA UFMG PARA O
SETOR PRIVADO

Neste capítulo, estão descritos os resultados da análise comparativa entre a teoria
e o processo de desenvolvimento e transferência de tecnologia, resultante da
parceria entre UFMG e Crômic. Para responder à questão geradora deste estudo,
ou seja, como se processa a transferência de uma tecnologia específica
desenvolvida pela UFMG, utilizada na produção de um tipo especial de tênis em
parceria com a Crômic, caracteriza-se o contexto externo, ou o ambiente no qual a
Crômic está inserida. Este ambiente pode ser fator impulsionador ou restritivo. Além
disto, descreve-se a estrutura criada na UFMG para apoiar as relações de parceria
entre Universidade e Empresas, entre outras atividades ligadas à inovação; faz-se
um breve relato da criação da Crômic, sua estrutura e processo de produção;
caracteriza-se a tecnologia desenvolvida; seu desenvolvimento; seu financiamento;
sua transferência; e por último os resultados, com a identificação das forças e
limitações do processo.

4.1 O contexto externo: o ambiente da Crômic

A forte concorrência chinesa tem influenciado a economia mundial e brasileira. O
setor calçadista internacional, em particular, tem mudado seu foco, ao abandonar a
massificação e padronização de seus produtos, ao buscar desenvolver marca
própria e design, ao utilizar matéria-prima de melhor qualidade, e estabelecer prazos
menores de lançamento de novos produtos.

Os países desenvolvidos ainda controlam algumas das funções da cadeia global de
produção de calçados, como: o desenvolvimento do produto, o design, a gestão da
cadeia de suprimentos, o acabamento e marketing. Tem transferido a manufatura,
etapa mais intensiva em atividade fabril, para os países asiáticos, com níveis
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salariais e carga tributária menores, além de expressivas economias de escala ao
nível da planta. Observa-se na China a existência de plantas produtivas gigantescas,
que operam em larga escala de produção. Este processo de subcontratação ocorre
com mais frequência na produção de calçados para consumidores de mais baixa
renda que buscam, essencialmente, menores preços. No caso de calçados de
qualidade para consumidores de alta renda, todo o processo de produção é ainda
realizado nos países mais desenvolvidos.

O acirramento da concorrência internacional e o rearranjo da cadeia produtiva da
indústria de calçados também impactou a indústria nacional. Os produtores
brasileiros estão experimentando dificuldades para vender seus produtos nos
grandes mercados consumidores mundiais. A indústria nacional é fortemente
subordinada ao esquema global de comercialização. Os importadores compram de
acordo com as melhores condições em relação à qualidade, uniformidade, tempo de
entrega e, especialmente, preço.

Em vista disto, as empresas nacionais estão buscando reestruturar seus processos
com foco na redução de custos de produção e na integração de novos atributos aos
calçados por meio de investimento em desenvolvimento e design de produto. Apesar
do baixo investimento em tecnologia na indústria de calçados, como materiais e
biomecânica, o setor tem buscado diminuir o tempo de vida de suas linhas de
produto para defender-se das importações e ganhar novos mercados.

O polo calçadista de Nova Serrana é reconhecidamente um dos mais importantes do
Brasil, concentrando cerca de 8,9% dos estabelecimentos do setor calçadista
nacional. Somente no setor de tênis, o polo representa 55% do total do país, sendo
reconhecida como a “Capital Nacional do Calçado Esportivo”.

As indústrias locais têm buscado planejar, pensar, investir e criar condições para o
crescimento, e enfrentar os desafios impostos pela globalização da economia. Em
virtude disto a Crômic procurou a UFMG com o objetivo de estabelecer uma parceria
para o desenvolvimento de uma tecnologia que incorporasse valor ao seu produto.
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Esta interação entre elas resultou na produção de um amortecedor para tênis
apropriado para caminhada a um custo acessível para o perfil do consumidor da
empresa.

Um dos traços mais importantes da indústria calçadista brasileira é a sua inclusão no
mercado internacional, pois a indústria nacional é um importante fornecedor de
calçados, especialmente de couro, para o mercado mundial.
Pelo Relatório Setorial da Indústria de Calçados 2011- Brasil Calçados7, elaborado
pelo Instituto de Estudos e Marketing Industrial (IEMI) e divulgado pela Associação
Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados), o setor produtor de calçados é
descrito como um dos mais relevantes da indústria de transformação no Brasil.
(TAB. 1)

TABELA 1
Dados gerais da indústria de calçados – Brasil, 2010-2011
DESCRIÇÃO
Investimentos

2011

VARIAÇÃO
2011/10 (%)

n/d

521,2

- 2,0

Pares (milhões)

893,9

819,1

- 8,4

Valor (US$ bilhões)

12,3

13,0

5,3

Emprego

Milhares

348,7

337,5

- 3,2

Empresas

Milhares

8,2

n/d

143,0

113,0

- 21,0

Valor (US$ bilhões)

1,5

1,3

- 13,0

Pares (milhões)

28,7

34,0

19,0

Valor (US$ milhões)

304,6

427,8

40,4

Saldo (US$ bilhões)

1,2

0,9

- 26,6

Produção

Exportação
Importação
Balança Comercial
Fonte: IEMI

Valor (R$ milhões)

2010

Pares (milhões)

Segundo o Relatório, a indústria brasileira de calçados é formada por 8,2 mil
indústrias, com um investimento realizado de R$ 521,2 milhões no período. O setor
produziu o equivalente a R$ 21,8 bilhões em 2011, representando uma alta discreta
de 0,2% em relação a 2010. Este valor representa 1,1% do valor da receita líquida

IEMI – Departamento de Marketing (marketing@iemi-inteligencia.com.br). Relatório Setorial da Indústria de Calçados do Brasil 2011:
dados abertos ao público [mensagem pessoal]. Mensagem recebida por: Rosário de Oliveira (rosariol@uol.com.br). Em 30 maio 2012.
7
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da indústria brasileira de transformação, excluídas as atividades de extração mineral
e a construção civil.

Em 2011 foram produzidos 819,1 milhões de pares, o que representou uma queda
de 8,4% sobre os 893,9 milhões produzidos em 2010. Segundo a entidade, o Brasil
é considerado o oitavo maior exportador de calçados do mundo. Porém, os 113
milhões de pares exportados em 2011, estão 21% abaixo do número exportado em
2010. As vendas externas realizadas pelas indústrias calçadistas geraram divisas da
ordem de US$ 1,3 bilhão, significando uma queda de 13%, e as importações
custaram ao setor o valor de US$ 427,8 milhões, crescendo 19%, tendo entrado no
país 34 milhões de pares.

Esta tendência permanece no primeiro quadrimestre de 2012, pois se observou um
recuo no faturamento de 18% em relação ao mesmo período de 2011, caindo de
US$ 449,3 milhões para US$ 368,6 milhões. O número de pares exportados caiu
para 40,2 milhões, significando um recuo de 1,3% em relação ao mesmo período de
2011.

Os empregos diretos e indiretos gerados pelo setor somaram 337,5 mil postos de
trabalho, o que representa 3,5% do total de trabalhadores alocados na produção
industrial do País. Este resultado, no entanto, foi 3,2% menor em relação a 2010,
quando a indústria calçadista empregou 348 mil trabalhadores. Os dados divulgados
para o primeiro quadrimestre de 2012 apontam que a redução no número de postos
de trabalho continua, pois os números encontrados são 3,9% menores em relação
ao mesmo período de 2011.

Quanto a valores gerados pela produção em 2011, a indústria calçadista teve o
seguinte desempenho por segmento em ordem decrescente: calçados de couro, R$
11,3 bilhões; calçados de plástico e borracha, R$ 4,68 bilhões; os esportivos,
R$ 3,93 bilhões; e, calçados de outros materiais, R$ 1,82 bilhão.
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O Relatório mostra que os modelos femininos responderam por 56% do total
fabricado no país em 2011, os masculinos por 21%, os infantis e bebês por 20,5% e
os unissex ficaram com uma fatia de 3%.

O comércio varejista especializado é apontado como o principal canal de
escoamento da produção nacional, significando 56% dos valores produzidos,
seguido pelo varejo não especializado, que participa com 19,6%. O número de lojas
em atividade no Brasil, dedicadas essencialmente à comercialização de calçados, é
da ordem de 27,6 mil pontos de venda. Os produtos mais comercializados na
internet são chinelos e tênis, talvez por serem produtos cuja forma e qualidade são
amplamente conhecidos e, em muitos casos, dispensam experimentação.

Em relação ao consumo de pares de calçados, o Relatório indica que o brasileiro
consome 3,8 pares por ano, o que equivale a R$ 105,17 ou US$ 62,81 em valores
de fábrica, sem o mark up8 do varejo, conforme se observa na TAB. 2.

TABELA 2
Consumo por habitante em volumes (pares/habitante) – Brasil, 2007-2011
SEGMENTO

2007

2008

2009

2010

2011

Calçados de plástico/borracha

1,8

1,9

1,9

2,1

1,9

Calçados de couro

1,0

1,0

1,1

1,2

1,1

Calçados esportivos

0,4

0,5

0,4

0,5

0,6

Calçados de outros materiais

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

Total de calçados

3,5

3,7

3,8

4,1

3,8

Fonte: IEMI

O relatório aponta as perspectivas de mercado para o ano de 2012, com base nas
informações disponíveis e nos resultados obtidos nos anos anteriores. As previsões
de produção e comercialização estão na TAB. 3.

O setor prevê pela TAB. 3, que o consumo nacional tenderá a crescer, em 2012,
cerca de 4,5%, estimulando a produção nacional e as importações. Estas devem
Multiplicador aplicado sobre o custo de um bem ou serviço para a formação do preço de venda. Esse multiplicador é obtido através de
uma fórmula que insere os impostos sobre venda, despesas financeiras, comissões sobre as vendas, despesas administrativas, despesas
de vendas, outras despesas e a margem de lucro desejada.
8
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alcançar a participação de 4,9% do consumo aparente. Já as exportações previstas
devem representar 13,1% da produção nacional.

TABELA 3
Tendências do mercado de calçados para 2012 (1000 pares) – Brasil, 2007-2011
DESCRIÇÃO

REALIZADO

ESTIMADO

EVOLUÇÃO

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2012/11

Produção

808.443

815.952

813.641

893.903

819.051

846.981

3,4%

Exportação

176.834

165.792

126.576

142.952

112.967

110.708

-2,0%

Importação

28.667

39.321

30.362

28.680

33.991

36.880

8,5%

Consumo aparente

660.276

689.481

717.427

779.631

740.075

773.153

4,5%

Importação/Consumo

4,3%

5,7%

4,2%

3,7%

4,6%

4,8%

-

Exportação/Produção

21,9%

20,3%

15,6%

16,0%

13,8%

13,1%

-

Fonte: IEMI

O setor calçadista nacional é bastante fragmentado, composto de empresas de
tamanhos diferenciados, heterogêneas quanto ao estágio de desenvolvimento
tecnológico e de seus sistemas produtivos e organizacionais. Ele atende mercados
distintos e há uma tendência à especialização geográfica em mercados específicos.
(CROCCO, 2001).

O nível de complexidade tecnológica da indústria de calçados nacional se situa entre
baixo e médio, e sua competitividade se baseia no custo de produção, que a sujeita,
intensamente, à disponibilidade e ao custo de mão de obra. A indústria nacional de
calçados é carente em design e em desenvolvimento de novos produtos, o que a
torna altamente dependente da estrutura de comercialização global, enquanto não
desenvolver o design de seus produtos, e não consolidar marca própria. (CROCCO,
2001).

Além disto, está sofrendo concorrência dos países asiáticos, especialmente da
China, em termos de custos e de seu avanço nos grandes mercados consumidores
mundiais. Desde março de 2010, com validade por cinco anos, o Brasil mantém uma
sobretaxa por par de sapato importado da China no valor de US$ 13,85, em
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represália à prática de dumping9. Este valor é adicional à tarifa de importação, que
pode chegar a 35% para artigos esportivos.

Por outro lado, como reflexo deste acirramento da concorrência praticada pelos
países asiáticos, algumas empresas calçadistas encerraram as atividades no Brasil
e passaram a subcontratar na China, provocando uma retração na produção
nacional e, consequentemente, redução de emprego e aumento das importações.

Outra tendência que se pode observar na indústria brasileira de calçados é a
relocalização e desconcentração regional de sua produção. As fábricas estão
mudando em direção à Região Nordeste do país, porque elas têm conseguido
melhores condições de financiamento, incentivos fiscais e os custos de mão de obra
são menores do que no Sul e Sudeste. Este movimento restringiu-se mais às
grandes empresas, que transferiram apenas as atividades de manufatura e
mantiveram na sede as demais atividades de gestão da empresa, a cadeia de
suprimentos, e o desenvolvimento do produto.

Apesar deste movimento considerável de relocalização industrial do setor calçadista
nacional, grande parte da produção ainda é realizada em Arranjos Produtivos Locais
(APLs). Neles, estruturas produtivas localizadas são mais adequadas às empresas
de pequeno e médio portes, benefícios que oferecem e não conseguiriam se
estivessem atuando isoladamente.

O APL mais importante em termos do volume de produção e de emprego é o Vale
dos Sinos, no estado do Rio Grande do Sul, que engloba as cidades de Novo
Hamburgo, São Leopoldo, Campo Bom, Sapiranga, Dois Irmãos, Parobé, Estância
Velha, Igrejinha, Três Coroas. Este arranjo é especializado principalmente na
fabricação de calçados femininos. Outro arranjo importante, na Região Sul, é o de
São João Batista, em Santa Catarina, também com especialização na produção de
calçados femininos.

Considera-se que há prática de dumping quando uma empresa exporta para o Brasil um produto a preço (preço de exportação) inferior
àquele que pratica para o produto similar nas vendas para o seu mercado interno (valor normal). Desta forma, a diferenciação de preços
já é por si só considerada como prática desleal de comércio.
9
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No Sudeste, o estado de São Paulo possui, pelo menos, três importantes polos de
produção de calçados: Franca, calçados masculinos de couro; Birigui, calçados
infantis; e Jaú, calçados femininos. Aglomeração de destaque por seu elevado
dinamismo é a de Nova Serrana e Região, em Minas Gerais.

O arranjo, liderado por Nova Serrana, tem ainda como componentes os seguintes
municípios: Perdigão, Araújos, São Gonçalo do Pará, Bom Despacho, Conceição
do Pará, Divinópolis, Igaratinga, Leandro Ferreira, Onça do Pitangui, Pará de Minas
e Pitangui, formando um dos maiores polos calçadistas do país. Este APL será
abordado na próxima subseção. Na Região Nordeste destacam-se os polos de
Juazeiro do Norte, no Ceará, e de Campina Grande, na Paraíba, que possuem
dimensões menores.
Nova Serrana, reconhecida como a “Capital do Calçado Esportivo”, está localizada
na Mesorregião Oeste de Minas Gerais, distante 115 km da capital do estado, Belo
Horizonte. Possui uma extensão territorial de 282,369 km² e densidade demográfica
de 261 habitantes por km², segundo dados do Censo IBGE 2010.

O crescimento populacional do município é bastante expressivo (GRAF. 1).
Tomando como base a população de 1970, verifica-se um crescimento de mais de
mil pontos percentuais da população residente. Entre 2000 e 2010 esta variação foi
de 96,81%, muito acima da média de 11,96% observada no estado de Minas Gerais
(PERFIL, 2010).

De acordo com o Censo 2010, verifica-se que, na última década, a população de
Nova Serrana praticamente dobrou, enquanto a taxa de crescimento anual no
estado de Minas Gerais foi de 0,91% no mesmo período. A população, atualmente
residente no município, foi atraída pela oferta de trabalho na indústria calçadista, o
que permitiu um crescimento na ordem de 7% ao ano, entre 2000 e 2010.
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Segundo o Perfil Industrial de Nova Serrana – Setor Calçadista 2010, embora o
Índice Gini10 de Nova Serrana tenha ficado igual à média do estado de Minas Gerais
e de Belo Horizonte, em 2000, observou-se uma grande concentração da renda no
município no período entre 1991 e 2000. Enquanto na média do estado este índice
cresceu 1,6%, em Nova Serrana ele aumentou 40%.
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GRÁFICO 1 – Crescimento populacional, Nova Serrana – 1970-2010
Fonte: IBGE cidades@

A história de Nova Serrana11 tem início em 1737, quando o então governador da
Capitania de Minas, Gomes Freire de Andrade, abriu caminhos para as fazendas,
que se transformaram em pequenos povoados, cuja sede era o Distrito de Cercado,
criado pela Lei nº 1.622, de 05/11/1869, subordinado ao município de Pitangui.

Em 1940, foi fundada a primeira fábrica de calçados de Nova Serrana, Fábrica de
Calçados Oeste, por Geny José Ferreira. A produção inicial era de 20 pares de
Mede o grau de concentração de renda de uma região. Varia de 0 a 1, sendo que 0 é uma situação de perfeita distribuição de renda, e
1 uma situação onde um único indivíduo concentra toda a renda.
11 A cidade de Nova Serrana era uma fazenda de criação. Seu desenvolvimento ocorreu pela localização de Cercado na rota por onde
passavam as bandeiras paulistas em busca das minas de ouro, e também por servir de pousada aos contrabandistas de ouro que partiam
de Pitangui, importante centro de exploração de ouro à época, para São Paulo. A economia de Cercado era de subsistência e se baseava
em atividades agropastoris, especialmente cultura de algodão e criação de gado, e pequena produção de artefatos de couro.
A indústria calçadista de Nova Serrana tem origem nos anos 20, quando o então distrito era parte de uma rota de retirantes nordestinos
que desciam para o sul com o objetivo de vender gado e também ponto de parada destes migrantes. Foi nesta época que a região deu
início à sua especialização em artigos de couro, como arreios e botinas. (Indústria de Minas e do Brasil/FIEMG, jan. 2001).
10
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botinas por dia, que utilizava o couro adquirido em Divinópolis, distante apenas 40
km. Outros precursores da indústria calçadista de Nova Serrana são: José Pinto
Firmino, Valdomiro Amaral, Nelson Brandão, Getulio (Tuia), José Ferreira Sobrinho
(Zé Gato), José Silva de Almeida (Zezito), Li do Afonso, Antônio do Juca Meco,
Valdivino Duarte, Genilino, Alvimar Coelho, Sebastião Fábio do Amaral, Neném do
Aleixo, Afonso Messias, Veríssimo, Tião e Zezé da Camila, além de Sô Artur,
considerado o primeiro modelista dessa indústria. (FREITAS; FONSECA, 2002, p.
157).

Cercado foi elevado à categoria de cidade, denominada "Nova Serrana", pela Lei
Estadual nº 1.039, de 12/12/1953. Após sua emancipação, a indústria calçadista do
município começou a prosperar, chegando, nos anos 60, a 20 empresas pequenas,
com uma média de 10 a 20 empregados, e produção diversificada, de mocassins e
sandálias. (CROCCO, 2001).

No final da década de 60, com a abertura da BR 262, que liga o município à capital
do estado, a fabricação de calçados ganhou um novo estímulo, em virtude da
facilidade de compra de matéria-prima e do escoamento da produção.

Em 1972, existiam na cidade 48 pequenas fábricas de calçados. Nos anos seguintes
desta década, outros fatores, como a instalação de serviços de telefonia, a
inauguração da primeira agência bancária e a fundação da Associação Comercial e
Industrial de Nova Serrana, contribuíram para impulsionar a atividade calçadista no
município.

Verificou-se um crescimento vertiginoso do setor entre 1973 e 1985, saltando o
número de fábricas de calçados, que saltou de 48 para 400 indústrias. Aumentou a
instalação

de

escritórios

e

serviços

de

apoio

na

cidade,

transformando

profundamente a estrutura produtiva da indústria calçadista. Neste período, houve a
grande

transformação

no

perfil de

produção

de

Nova

Serrana,

com o

redirecionamento da fabricação de calçados de couro para tênis. Esta mudança está
relacionada também aos baixos custos dos materiais sintéticos, à simplicidade do
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processo produtivo e ao baixo custo da mão de obra na região, criando um ambiente
favorável à expansão do polo calçadista. (CROCCO, 2001).

O histórico de surgimento do polo calçadista na região de Nova Serrana,
[...] ocorreu em função de fatores históricos e conjunturais, não
existindo para o seu surgimento nenhuma política pública específica.
O setor público somente desempenha algum papel no início dos
anos 80, através de um programa conjunto SEBRAE/Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), quando o SEBRAE
ofereceu um curso de capacitação para empresários. Aqueles que o
fizessem e fossem aprovados teriam maiores facilidades para
adquirir financiamento junto ao BDMG. Vários empresários locais
participaram deste programa. (CROCCO, 2001, p. 47).

A Associação Comercial e Industrial de Nova Serrana (ACINS) foi criada em 1974, e
teve um importante papel como organização representativa e de apoio aos
empresários de Nova Serrana, ao lado do Sindicato da Indústria do Calçado de
Nova Serrana (Sindinova) criado em 1991. Ambos são responsáveis pelo fomento
do processo de modernização da indústria local. Em 1996, o Sindinova criou o
Centro de Desenvolvimento Empresarial (CDE), que atua como centro de excelência
tecnológica e de testes de qualidade dos produtos fabricados pelas indústrias do
polo, promovendo vários projetos, cursos e programas que visam à atualização e
aprimoramento dos empresários e funcionários das empresas.

Em 1997, um pequeno grupo de empresários criou a Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Fabricantes de Calçados de Nova Serrana (CREDINOVA), que
hoje já conta com mais de dois mil associados. Em setembro de 2002, teve início
uma mobilização do IEL/MG para a identificação das necessidades do APL,
elaboração de articulações, estudos e planejamento, sugestão de soluções para
melhorar a competitividade das indústrias.

A governança do APL de Nova Serrana iniciou sua formalização a partir de 2003,
sob a liderança do Sindinova. O modelo adotado está representado na FIG. 8. É
formada por um Comitê Gestor e Grupos de Trabalho Temáticos ligados a ele.
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O Comitê Gestor, órgão de decisão, é composto pelas diversas entidades
representativas dos setores empresarial, governamental e educacional – empresas,
entidades de apoio, universidades e centros de treinamento, entidades de classe e
entidades de fomento. Os Grupos Temáticos são responsáveis pelo planejamento,
execução e acompanhamento da implementação das ações de melhoria sugeridas,
nos setores “econômico-financeiro”, “mercado e imagem”, “tecnologia e processos”,
“capacitação e RH”, e “desenvolvimento social”.

FIGURA 8 – Modelo de governança do APL de Nova Serrana
Fonte: FIEMG. Disponível em: http://www.FIEMG.org.br/Default.aspx?tabid=96.

Em 2004, foi criado, pelo Sindinova, um Programa de Certificação da Qualidade dos
Calçados de Nova Serrana, em parceria como o Sistema FIEMG, através do
IEL/MG, Senai/MG e Senai/RS, o Sebrae, e o Centro Tecnológico do Couro,
Calçados e Afins (CTCCA), e o apoio da Faculdade de Nova Serrana (FANS).. A
FANS foi criada em 2000, com o curso de Administração, em 2007, o de Ciências
Contábeis, e recentemente o de Tecnólogo em Produção de Calçados. O projeto
piloto teve início em seis empresas para ser estendido, a partir de 2006, para as
empresas interessadas. Como não conseguiu a adesão necessária, o projeto foi
desativado. (INDÚSTRIA DE MINAS/FIEMG, abr. 2005; ENTREVISTADO 2).
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Em 2006, o Sindinova, em parceria com a FIEMG/IEL, criou o projeto NS Conceito
com o objetivo de promover o uso do design de calçados pelas indústrias para
adicionar valor agregado aos produtos e reforçar as marcas locais. Para desenvolver
o projeto foram contratados estilistas renomados que trabalham em conjunto com os
empresários e modelistas do polo, buscando capacitar modelistas, designers e
estilistas para desenvolver coleções mais inovadoras, com características visuais
distintas, específicas da identidade de Nova Serrana.
Na primeira edição do NS Conceito, o estilista Ronaldo Fraga trabalhou, entre
fevereiro e agosto de 2006, com nove marcas – Julia Mezzeti, Vizone, Zagga, Lindi,
Eco Sport, Trendy, Crômic, Kuadra e Floré – produtoras de sandálias, tênis e outros
calçados esportivos, para o desenvolvimento de 45 modelos que foram
apresentados na edição de 2007 da São Paulo Fashion Week.

Entre os meses de agosto e dezembro de 2007, a segunda edição do NS Conceito
contou com a participação da estilista Glória Coelho, que trabalhou com empresários
de nove marcas – Air Step Compasso, Crômic, Henso, Massey, Nanathinha e
Raphinha, New Step, Pluma e West Boot – no desenvolvimento da coleção outonoinverno 2008, apresentada na Couromoda e no São Paulo Fashion Week do mesmo
ano.

O APL de Nova Serrana está desenvolvendo, desde janeiro de 2008, o primeiro
trabalho de competitividade promovido no setor calçadista brasileiro, por meio do
SEBRAE, com o apoio do Sindinova e do IEL, e consultoria da empresa espanhola
Competitiveness, reconhecida em todo o mundo nas áreas de efetivação dos
processos de melhoria da competitividade e internacionalização de negócios.
O projeto “Iniciativa de Reforço da Competitividade” visa incrementar a
competitividade das empresas da cadeia produtiva de calçados de Nova Serrana.
Foi concebido para ser implementado em três fases. Na primeira, foi realizado um
diagnóstico da atual situação do polo, concluindo que a competitividade das
empresas do polo devem estar diretamente relacionadas à criação de novas
competências, como oferecer calçados de moda rápida e prestar serviço mais ágil e
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eficaz ao cliente. Na segunda fase, foram definidas as estratégias para as empresas,
a visão de futuro para o APL, e as ações para cada estratégia. As primeiras medidas
sugeridas foram: criação de cursos de design, capacitação de representantes
comerciais, fórum empresarial, plataforma de compra na China, Empretec12, e curso
de gestão de moda rápida. A última fase, a de implantação das ações, deverá
ocorrer em um prazo de um ano e meio.

Em 2010, as condições de escoamento da produção de Nova Serrana foram
melhoradas com a duplicação da BR 262. Em outubro de 2011, Nova Serrana
recebeu uma unidade do Sistema Nacional de Emprego, o Sine, que tem o objetivo
de inserir ou recolocar o trabalhador no mercado, além de prestar serviços como a
postagem do seguro-desemprego. Em dezembro do mesmo ano, foi inaugurada, no
município de Nova Serrana, uma nova unidade do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (SENAI). O grande complexo de formação técnica abriga
também o Centro Tecnológico de Calçados da Região (CTCR), equipado com
aparelhos de última geração, moderno laboratório de ensaios físicos e mecânicos e
um Núcleo de Design de Calçados para auxiliar na criação e desenvolvimento de
novos produtos, buscando aumentar a qualidade e a produtividade, deixando o setor
mais competitivo.

Além disto, o Sindinova disponibiliza a todos os associados os softwares
CAD/CAM13, utilizados para criar combinações para diferentes necessidades de
ampliação e redução de moldes, e cálculo de consumo de matérias-primas. Porém,
somente as maiores empresas os utilizam.

Segundo informações do Sindinova, o setor calçadista concentra 70% do número de
estabelecimentos de Nova Serrana, que, por sua vez, abriga 57% das indústrias de
calçados de Minas Gerais. Sua produção é de 77 milhões de pares de calçado por
ano. Possui 53 empresas fabricantes de calçados masculinos, 110 voltadas para os
O EMPRETEC é um seminário,realizado pelo Sebrae, que tem por objetivo desenvolver, nos participantes, características de
comportamentos empreendedores. O programa foi desenvolvido pela ONU - Organização das Nações Unidas visando o fortalecimento
destas características empreendedoras.
12

CAD – computer aided design ou desenho auxiliado por computador / CAM – programa que simula as condições de
fabricação ao permitirem o uso das mesmas ferramentas disponíveis no chão de fábrica para desenhar.
13
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calçados femininos, com destaque para sandálias, e 691 especializadas na
fabricação de tênis.

No ano de 2009, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), instituição do Sistema Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), coordenou o trabalho, em parceria
com o Sindinova, de “Diagnóstico da Indústria Calçadista de Nova Serrana 2009”,
publicado em 2010 como “Perfil Industrial de Nova Serrana – Setor Calçadista 2010,
resultado de pesquisa de campo realizada nos meses de abril, junho e outubro de
2009.

Segundo este diagnóstico, no APL de Nova Serrana foram identificadas 687
empresas do setor calçadista que estavam ativas e funcionavam no endereço
indicado. Destas, 415 são empresas de fabricação de calçados, 210 são empresas
de terceirização de serviços ou fornecedores de equipamento e/ou material, e 62 se
recusaram a participar.

De acordo com dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)14, no ano de 2010 a indústria de calçados
respondeu por 42% do total de estabelecimentos do município, e 65% dos
empregos. Enquanto a média de empregos por estabelecimento do setor calçadista
é de 18,6, no total de estabelecimentos é de apenas 11,9, reforçando a relevância
do setor calçadista para o município.

A evolução do saldo de emprego no setor calçadista de Nova Serrana está
representado no GRAF. 2, e revela que, em termos percentuais, a média anual
cresceu cerca de 640%, passando de 11.236 ocupações em 1998, para 72.977 em
2011. Pode-se observar que existem alguns picos no crescimento de empregos. De
2002 para 2003, foram criadas 8.000 novas ocupações. De 2005 para 2006, houve
um decréscimo de cerca de 2.000 postos de trabalho, retomando o crescimento a
partir de 2010. A previsão para 2012 é redução na oferta de emprego no setor.

14

Práxis Projetos e Consultoria Ltda. (felipe@praxisbh.com.br). Dados de Nova Serrana extraídos da RAIS [mensagem pessoal].
Mensagem recebida por: Rosário de Oliveira (rosariol@uol.com.br). Em 04 jul. 2012.
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O município de Nova Serrana participa com 47,78% no total de estabelecimentos e
49,65% no total de empregos gerados pela indústria calçadista de Minas Gerais.
Para o país, Nova Serrana contribuiu com 2,4% dos empregos formais no setor e
sua produção no segmento dos calçados esportivos representa 55% da produção
nacional. (PERFIL, 2010).
2012
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GRÁFICO 2 - Saldo de emprego (média ano) na indústria de calçados, Nova Serrana
1998-2012
Fonte: RAIS/MTE – 1998 a 2010 (elaboração da autora)

* Dados de jan a maio de 2012

O Perfil 2010 mostra que 53,2% das empresas possuem 10 anos ou menos de
existência, sendo que 30,1% possuem entre 6 e 10 anos e 21,5% entre 11 e 15 anos
de atuação. Em relação ao porte das empresas calçadistas, 58,4% são micro (até 19
empregados), 36,1% são pequenas (de 20 a 99 empregados), 5% são médias (de
100 a 499 empregados) e apenas duas empresas, 0,5%, são grandes (acima de 500
empregados). (PERFIL, 2010).

Quanto à escolaridade, 27,6% dos empregados nas indústrias fabricantes de
calçados não possuem o fundamental incompleto, 40,1% não possuem o ensino
fundamental completo e 40,1% já o concluíram. Os que possuem o ensino médio
completo são 13%, e apenas 0,5% possuem a graduação. Este cenário demonstra o
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baixo nível de escolaridade dos trabalhadores, fato preocupante para seu
crescimento futuro. A falta de mão de obra qualificada é o segundo maior problema
da indústria para 61% dos empresários. Porém, 57,9% das empresas afirmaram que
não investem na capacitação de seus empregados. A qualidade de mão de obra
na região recebeu nota média de 1,8, em uma escala de 1 (ruim) a 4 (ótima).
(PERFIL, 2010).

Em relação à gestão da qualidade, apenas 18% das empresas pesquisadas fazem
uso de algum sistema de qualidade: International Organization for Standardization
(ISO) utilizado por 2,9%; Controle de Qualidade Total (TQC) por 5,8%; NS/NR por
14,5%; 5S por 20,3%, e os testes informais são os mais utilizados, mencionados por
56,5%. Os testes informais resumem-se ao uso dos calçados por voluntários por
vários dias para identificar possíveis defeitos, o que não proporciona a precisão dos
testes realizados em laboratórios. (PERFIL, 2010).

O licenciamento ambiental de 45,4% das empresas já está aprovado e
implementado, 16,2% estão com o processo em andamento e 35,8% não o
possuem. Estes índices permitem afirmar que houve um avanço, pois em 2003,
67,1% das empresas pesquisadas afirmaram não conhecer as normas para
licenciamento ambiental, e apenas 13,2% já o possuíam. (PERFIL, 2010).

Entre os projetos prioritários mais citados pelas empresas calçadistas a serem
implementados a partir de 2009, estão: compra de máquinas e equipamentos,
gestão da qualidade total, melhoria da qualidade dos produtos, melhoria do processo
de fabricação, e melhoria/adaptação de máquinas e equipamentos. Porém, cabe
ressaltar que 35,7% das empresas não têm a intenção de colocar em prática
projetos nos próximos três anos e, apenas 9,7% possuem a intenção de fabricar
novos produtos. (PERFIL, 2010).

O perfil da produção de Nova Serrana demonstra que 62,7% das empresas fabricam
calçados esportivos, 33,4% sandálias, rasteirinhas e chinelos, 14,2% sapatos, botas
e botinas, 12,9% sapatilhas e scarpin, e 3% outros. Há uma tendência à
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diversificação de produtos oferecidos pelas empresas, pois 24,2% das empresas
fabricam mais de um tipo de calçado. A maioria das empresas, 62,7% produzem até
500 pares de calçados por dia, e 21,6% fabricam de 501 a 1.000 pares por dia. Entre
1.000 e 5.000 pares por dia são produzidos por 14,3% e acima de 10.000, por
apenas 0,6% das empresas. (PERFIL, 2010).

Quanto à comercialização do produto, 73,4% das empresas realizam suas vendas
por meio de representantes fora do estado, 51,5% por representantes no estado e
40,9% por meio de vendas diretas ao cliente, demonstrando que as empresas
adotam estratégias de pulverização das suas vendas, porém sem criar os
mecanismos de gestão e monitoramento da relação com os representantes e os
canais de varejo. (PERFIL, 2010).

São Paulo é o principal destino das vendas do polo de Nova Serrana. Isto foi
indicado por 71,7% das empresas. Em seguida, vem Minas Gerais (63,3%), Sul
(54,1%), Rio de Janeiro (51,1%), Nordeste (40%) e outros estados (19,9%).
(PERFIL, 2010). Os mercados consumidores prioritários são as classes C e D.
Dentre as empresas entrevistadas, 94,1% vendem para a classe C e 76,5% para a
D. (CROCCO, 2001).

O principal fornecedor de matérias-primas e equipamentos para as indústrias
calçadistas de Nova Serrana é São Paulo, vindo em seguida Minas Gerais e Rio
Grande do Sul. Entre os principais produtos adquiridos em São Paulo, destaca-se o
material sintético e a cola. Um novo caminho está sendo perseguido pelo Comitê
Gestor do APL para aproximar os elos da cadeia produtiva. Há fornecedores da
indústria de calçados que avaliam o mercado mineiro e estudam a possibilidade de
instalar em Belo Horizonte, Nova Serrana ou outros municípios vizinhos, objetivando
torná-la ainda mais competitiva. (PERFIL, 2010).

O desenvolvimento de projetos de design é um tema relevante para os empresários
do setor calçadista, na medida em que ele melhora a competitividade dos produtos e
proporciona melhores resultados à empresa. Entre as empresas entrevistadas,

106

65,2% afirmam que realizam projetos de desenvolvimento de design para seus
produtos, sendo que 35% são desenvolvidos na própria empresa, 31,6% adquirem
de terceiros os projetos prontos e 22,2% encomendam a terceiros. Este perfil
demonstra uma mudança de comportamento em relação aos Diagnósticos de 2002
e 2003, quando as empresas usavam pouco projetos de design. Os empresários
apontam como empecilhos para o desenvolvimento de projetos de design: a falta de
informação sobre o mercado (17,9%), altos custos a desembolsar (32,0%), e poucos
profissionais disponíveis no mercado (17,9%). (PERFIL, 2010).
De acordo com o “Diagnóstico Setorial: o APL da Indústria de Calçados de Nova
Serrana. Relatório Final”, realizado pela Escola Politécnica da Universidade de São
Paulo (Poli/USP), publicado em outubro de 2008, as principais fontes utilizadas
pelos empresários para o desenvolvimento de produtos (GRAF. 3), são: os
“catálogos, revistas e sítios especializados da internet” indicados por quase 90% dos
entrevistados, vindo em segundo lugar as “visitas a feiras em outras regiões do país”
(53,4%) das empresas. Ainda em destaque, são observadas por 44,7% das
empresas “as especificações de clientes”, por meio de troca de informações e
feedbacks de seus representantes, que atuam como importante elo entre as
empresas do polo e os consumidores finais. As “universidades e centros de
pesquisa” são a fonte de informação menos utilizada, tendo sido indicadas por
apenas 1,2% das empresas. (PERFIL, 2010).

Tanto este diagnóstico realizado em 2008, quanto o resultado da pesquisa
apresentado, em março de 2001, pelo Instituto de Economia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ) CEDEPLAR/UFMG, “Pesquisa Industrialização
Descentralizada: Sistemas Industriais Locais – O Arranjo Produtivo Calçadista de
Nova Serrana”, encontraram esta mesma ausência de interação entre as empresas
e as universidades e centros tecnológicos para desenvolvimento de inovações.
(CROCCO, 2001).

Segundo Crocco, essa distância entre as empresas e as instituições de ensino
superior e pesquisa é um dos obstáculos para o desenvolvimento tecnológico do
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APL. Ainda segundo o autor, as ausências de um Centro Tecnológico instituído na
região e de cursos superiores que formem profissionais nas áreas demandadas pela
tecnologia exigida no setor, como engenheiros de produção e designers também são
empecilhos. Por outro lado, a inexistência de departamentos de P&D nas empresas
impede a absorção destes profissionais de nível superior em funções específicas de
pesquisa e desenvolvimento. A preocupação das empresas é contratar consultorias
especializadas apenas para adequar seus produtos aos padrões do mercado
nacional. (CROCCO, 2001).

A realidade em relação às fontes de informação utilizadas pelas empresas do polo,
diagnosticada em 2008, foi praticamente a mesma encontrada pelo estudo realizado
em 2001, em que os autores comentam que 94,7% da amostra “declarou utilizar
como fonte de inovação de produto a cópia dos modelos presentes” em catálogos e
revistas especializadas, o que permitiu caracterizar o padrão do arranjo como “[...]
‘imitador’ das principais tendências presentes no mercado nacional”. Este percentual
é muito próximo do encontrado em 2008 (GRAF. 3), quando 89,8% dos
entrevistados responderam que utilizam esta fonte de informação.

Além destas, foram identificadas outras no estudo realizado em 2001. As
“especificações dos clientes” e a “troca de informações com os fornecedores”, foram
utilizadas por 73,7% e 84,2% das empresas, respectivamente. Já na pesquisa de
2008, conforme se pode verificar ainda no GRAF. 3, o percentual que indica como
fonte “especificações dos clientes” decresceu para 44,7%, sugerindo uma maior
profissionalização do setor no desenvolvimento dos modelos produzidos em Nova
Serrana.

Este modelo de aprendizagem é conhecido como learning by interaction, porém é
subutilizado pela não existência de departamentos de P&D nas empresas do APL.
As informações obtidas nas “feiras do setor” que acontecem no país são utilizadas,
pelo total da amostra, para inovarem seus produtos, sendo a fundamental a feira
“Couro Moda”, realizada em São Paulo/SP. (CROCCO, 2001, p. 67).

108

89,8

Catálogos, revista e sítios especializados da internet

53,4

Visitas a feiras em outras regiões do país

44,7

Especificações de clientes

39,4

Visitas a feiras na região

24,7

Imitação de produtos de concorrentes externos ao APL

19,1

Contratação de especialista em design

11,8

Outros
Imitação de produtos de concorrentes locais

8,2

Visitas a feiras no exterior

7,7

%

1,2

Universidades/Centros de pesquisa

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

GRÁFICO 3 – Fontes de informação, 2008
Fonte: Diagnóstico Setorial: O APL da Indústria de Calçados de Nova Serrana.
Relatório Final. Poli/USP. (2008 apud PERFIL, 2010)

Ainda de acordo com o estudo de 2001, as fontes de informação mais utilizadas
para promover a inovação de

processo eram: “consultorias contratadas fora da

localidade” (57,9% das empresas), principalmente as contratadas na região Sul;
“visitas às empresas de outros locais” (52,6 %), e, “feiras do setor realizadas no
país” (84,2%). A feira “Couro Moda” foi mencionada, outra vez, “como importante
fonte de conhecimento de novas máquinas e equipamentos que podem melhorar
a eficiência da produção.” (CROCCO, 2001, p. 68). Um outro ponto de
estrangulamento é a falta de capacitação tecnológica do arranjo e a inexistência de
articulação entre indústrias, instituições científicas e tecnológicas e universidades.

4.2 Caracterização do contexto interno – atores do processo

Para melhor compreensão do processo de desenvolvimento e transferência da
tecnologia em parceria entre a UFMG e a Crômic, é importante conhecer a estrutura
e atuação de dois dos principais atores do processo. A UFMG é uma Universidade
reconhecida nacionalmente pela excelência acadêmica, e tem obtido bons
resultados no campo de patentes e transferência de tecnologia. A Crômic Indústria e
Comércio de Calçados Ltda é uma empresa de médio porte do ramo calçadista,
localizada em Nova Serrana, Minas Gerais.
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4.2.1 A Universidade

A UFMG foi criada em 1927, como instituição privada subsidiada pelo Estado, a
partir da união das quatro escolas de nível superior que existiam em Belo Horizonte:
Faculdade de Direito, Escola Livre de Odontologia e Farmácia, Faculdade de
Medicina e Escola de Engenharia. A Instituição recebeu, inicialmente, o nome de
Universidade de Minas Gerais (UMG), tendo permanecido na esfera estadual até o
ano de 1949, quando foi federalizada. Somente em 1965 teve seu nome alterado
para Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Em seu Relatório de Gestão do exercício de 2011, apresentado aos órgãos de
controle interno e externo como prestação de contas anual obrigatória nos termos do
art. 70 da Constituição Federal, consta que a UFMG possui uma lotação autorizada
de 7.857 servidores em cargos efetivos, porém a lotação efetiva é menor, apenas
7.199 contratados. Além deste número, a Instituição conta com o trabalho de 215
contratos temporários.

A UFMG oferece 75 cursos de graduação e 154 de pós-graduação, sendo 70 stricto
sensu e 84 lato sensu, e reúne cerca de 50 mil alunos.

A Instituição possui 752 grupos de pesquisa, 3.227 linhas de pesquisa e 6.402
pesquisadores, conforme Censo de 2010 do Diretório de Grupos de Pesquisa no
Brasil. Tem como estratégias de promoção da transferência de tecnologia para o
setor produtivo:
(a) a elaboração de ferramentas de transferência de tecnologia que
possibilitem a integração entre o desenvolvimento e a
comercialização de tecnologias e o ensino, a pesquisa e a
extensão, procurando resguardar a autonomia da pesquisa
acadêmica;
(b) o incentivo da criação e desenvolvimento, por grupos de
pesquisas da própria Instituição, de empresas de alta tecnologia,
as chamadas spin-offs;
(c) a instituição de normas e diretrizes para a área;
(d) a adoção de políticas estimuladoras à identificação de produtos e
processos patenteáveis, por parte de seus pesquisadores;
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(e) criação da Coordenadoria de Transferência e Inovação
Tecnológica (CTIT), órgão com gestão profissionalizada, de apoio
técnico, logístico, jurídico e financeiro ao processo de registro,
avaliação e transferência de patentes. (OLIVEIRA, 2009, p. 74)

A CTIT foi criada em 1996, e foi reestruturada por meio da Portaria nº 030, de 13 de
abril de 201115. Este instrumento define que a CTIT é responsável pela gestão das
atividades de propriedade intelectual, inovação e empreendedorismo, no âmbito da
UFMG, com base em políticas acadêmicas estabelecidas pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (CEPE) e sua Câmara de Pesquisa e pelos Colegiados
Superiores da Instituição, além da legislação em vigor no País.

A Portaria ainda estabelece que a CTIT se constitui por Diretoria, Câmara
Consultiva, Incubadora de Empresas (INOVA-UFMG) e Corpo Administrativo. A
Diretoria é exercida por um Diretor e um Vice-Diretor, ambos indicados pelo Reitor. A
Câmara Consultiva é presidida pelo Pró-Reitor de Pesquisa, sua Secretaria
Executiva exercida pelo Diretor da CTIT, sendo ainda constituída pelo Coordenador
da INOVA-UFMG, por um representante das seguintes áreas do conhecimento,
Ciências da Vida, Ciências da Natureza e Humanidades, e um profissional não
pertencente aos quadros da UFMG.

A estrutura da CTIT é composta pelas seguintes áreas:
 Setor de Proteção Intelectual Nacional, no qual são feitas as proteções de
patentes, marcas e desenhos industriais no âmbito nacional. Criou-se o
Banco de know-how, onde estão arquivadas as descrições das tecnologias
que, por algum motivo, não atendem às exigências de patenteabilidade e, que
mesmo assim possuem valor econômico e podem ser licenciadas para as
empresas interessadas. A equipe desta área é multidisciplinar, formada por
biólogos,

farmacêuticos,

engenheiros

e

químicos,

que

possuem

a

responsabilidade de atender os inventores, redigir a patente em acordo com
as exigências do INPI, solicitar a proteção intelectual e acompanhar a
tramitação do processo no INPI, verificando prazos, pagando as taxas e
atendendo às exigências técnicas.
15

Disponível em: < http://www.ctit.ufmg.br/2011/documentos/2011-05-20/Portaria-30-13-04-11-ctit.pdf>.
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 Setor de Proteção Intelectual Internacional, cuida apenas dos trâmites iniciais
dentro do País, como a redação da patente por exemplo, pois o processo de
registro é diferente da proteção nacional. Nestes casos é necessário contratar
um escritório no exterior para acompanhar as patentes, conforme exigência
do Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (Patent Cooperation
Treaty – PCT).16 A CTIT mantém contrato com um escritório brasileiro
especializado em propriedade industrial, o Dannemann, Siemsen, Bigler &
Ipanema Moreira, com sede no Rio de Janeiro, para fazer a interlocução da
UFMG com os escritórios internacionais. Este Setor funciona com dois
advogados.
 Setor de Avaliação de Tecnologias, Transferências e Parcerias. Na área de
Avaliação, uma equipe formada por engenheiros de produção e economistas
é responsável pelo estudo do mercado e valoração da tecnologia a ser
protegida, avaliação de tecnologias semelhantes, concorrentes, a fim de
fornecer subsídios às decisões de licenciamento. A área de parcerias, além
de negociar pedidos de patentes, marcas, desenho industrial já existentes na
Instituição e as tecnologias disponíveis no Banco de know-how, atende
também às demandas por desenvolvimento de novas tecnologias. Na área de
Transferência são discutidos os modelos quanto aos aspectos legais; a
equipe é formada por advogados também.
 Assessoria de Regularização da Propriedade Intelectual, onde são redigidos
todos os contratos de licenciamento, os convênios de pesquisa, os termos de
sigilo, contratos de testes de tecnologia, e todos os demais instrumentos
jurídicos necessários. Porém, a CTIT não tem competência para aprovar
nenhum destes instrumentos; todos são repassados à Procuradoria Federal
na UFMG, que é a instância onde são avaliados e aprovados para serem
assinados. (ENTREVISTADO 4).

O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (Patent Cooperation Treaty - PCT) tem como objetivo principal a simplificação do
processo simultâneo de um pedido de patente em diversos países, como a emissão rápida de um relatório de busca, que permite ao
depositante avaliar a patenteabilidade de sua invenção e considerar a continuidade do processamento de seu pedido nos diferentes
países.
16
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A CTIT é um setor ainda pouco conhecido pela comunidade acadêmica. Apesar de
toda propriedade intelectual gerada na Instituição ser propriedade da UFMG, são
ainda poucos aqueles que utilizam a Coordenadoria para resolver questões ligadas
à gestão das atividades de propriedade intelectual, inovação e empreendedorismo.
A CTIT vai instalar um escritório na Praça de Serviços do Campus Pampulha, de
forma a se tornar mais visível para a comunidade acadêmica.
Hoje, quem conhece a CTIT, busca a Coordenadoria para fazer a
proteção intelectual por aqui. Porém, é uma falha da própria CTIT
que não se faz reconhecer como órgão responsável pela gestão da
inovação e da propriedade intelectual. É preciso ser mais conhecida,
para que fique bem claro para o pesquisador que a propriedade
intelectual gerada na Universidade, pertence à Universidade, e há
uma instância para fazer essa gestão, que é a CTIT.
(ENTREVISTADO 4).

A equipe da Coordenadoria é formada por seis servidores efetivos, 15 bolsistas, dois
estagiários e 10 assessores técnicos celetistas, segundo informações obtidas por
meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão (e-SIC)17.
Segundo o Relatório de Gestão 2011, entre os servidores efetivos, quatro são da
classe D18 (Assistentes em Administração), dois da classe C (um Auxiliar em
Administração e um Motorista). Entre os servidores pertencentes à classe D, dois
possuem formação de nível superior.

Este quadro de colaboradores é responsável por orientar as empresas quanto às
condições da parceria, seus direitos em relação à propriedade intelectual, as
expectativas em relação ao licenciamento, e as condições para estabelecimento de
um convênio de cooperação entre as partes, que é o instrumento legal adequado
para tratar os casos de demandas tecnológicas. Nele são determinados o plano de
trabalho, com objetivos e metas, os valores investidos, as contrapartidas da
e-SIC (suporte.sistacesso@cgu.gov.br). Dados sobre número de funcionários da CTIT e InovaUFMG [mensagem pessoal]. Mensagem
recebida por: Rosário de Oliveira (rosariol@uol.com.br). Em 06 jul. 2012.
A Lei Federal 12.527, sancionada em 18 nov. 2011, estabelece que o acesso à informações públicas é direito fundamental de todo
cidadão. O e-SIC é um sistema que funciona na web e centraliza todos os pedidos de acesso à informação encaminhados por qualquer
pessoa, física ou jurídica aos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal.
17

No Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PCCTAE) os cargos são organizados em cinco níveis de
classificação (A, B, C, D e E), de acordo com o requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades
específicas, formação especializada, experiência, risco e esforço físico para o desempenho de suas atribuições. Para o nível A o requisito
de escolaridade vai de alfabetizado a fundamental incompleto; para o B, de alfabetizado a fundamental incompleto; para o C, de
fundamental incompleto a médio completo; para o D, fundamental completo a médio completo; e para o E, de médio completo a curso
superior.
18
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Universidade e da empresa para se chegar ao resultado desejado, assim como já se
estabelecem as condições de propriedade sobre o que for obtido, a proporção de
titularidade de cada uma das partes envolvidas. Para esta definição são levadas em
consideração

as

tecnologias

e

conhecimentos

previamente

existentes,

a

infraestrutura disponibilizada, o tempo de trabalho, entre outros aportes, conforme
disposto na Lei de Inovação, em seu artigo nove. (ENTREVISTADO 4).

Um grande desafio que a UFMG está empenhada em vencer é a estruturação de um
banco de dados onde estejam mapeadas todas as competências da Instituição, de
forma a auxiliar a CTIT no atendimento às empresas em suas demandas por
tecnologia ou outros serviços. Este mapeamento está sendo feito, a partir da
Plataforma

Lattes19

do

CNPq,

pela

Pró-Reitoria

de

Pesquisa

(PRPq).

(ENTREVISTADO 4).

Segundo avaliação do Entrevistado 4, o principal desafio da CTIT é tornar-se mais
pró-ativa na divulgação e oferta das tecnologias já depositadas no INPI, e
disponíveis para licenciamento. Para isto, a Coordenadoria está realizando o
cadastro de todas as tecnologias no banco de dados do Sistema Mineiro de
Inovação (SIMI)20 e também no Portal Inovação21 do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI). Além destas iniciativas, a UFMG tem participado,
desde o ano de 2010, da Bio International Convention22, uma feira de biotecnologia
que acontece nos Estados Unidos, onde tem oportunidade de apresentar todas as
tecnologias disponíveis na Instituição para licenciamento.

Ainda de acordo com o Entrevistado 4, para a formalização, por meio de contrato, da
transferência da tecnologia desenvolvida pela UFMG ou em parceria, a CTIT está

A Plataforma Lattes integra as bases de dados de currículos, grupos de pesquisa e instituições das áreas de Ciência e Tecnologia.
A rede social do Simi é um ambiente virtual onde empresários e pesquisadores de diferentes setores da economia, interagem para a
promoção da inovação – articulando o conhecimento gerado nas universidades com as necessidades tecnológicas das empresas
(integração entre demandas e ofertas tecnológicas).
21 O Portal Inovação é uma plataforma tecnológica integrada de sistemas de informação, bases de dados e sistemas de conhecimento
para especialistas, grupos de pesquisa, Instituições de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIs) e empresas.
22 A Convenção anual da BIO é o maior evento internacional de biotecnologia e atrai aproximadamente 20.000 participantes, dentre eles,
representantes de empresas, governos, academias e instituições relacionadas à bioindústria americana e mundial.
19
20
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criando novos formatos de negociação que fogem ao padrão de remuneração pelo
acesso à tecnologia mais royalties sobre a comercialização.

Em 2011, a UFMG desenvolveu um modelo inédito na América Latina que permite à
Universidade transferir para empresas start-ups em troca de sua participação
minoritária no empreendimento, por meio de usufruto sobre 5% das ações, sem
direito à ingerência nas decisões da empresa. Em novembro deste mesmo ano,
assinou um contrato de transferência de tecnologia com uma das empresas startups selecionadas para se instalarem no Parque Tecnológico de Belo Horizonte (BHTEC)23, a Zunnit Technologies, da área de Tecnologia da Informação (TI). A UFMG
repassou à empresa a tecnologia e, em contrapartida, recebeu a taxa de acesso à
tecnologia e mais 5% das ações da empresa, tornando-se sua sócia. (Notícias da
UFMG, 28 nov. 2011; Boletim da UFMG n. 1768, opinião).

Em março de 2012, a UFMG, em modelo original de contrato, transferiu sem ônus, a
tecnologia composta por método e kit para diagnóstico de leishmaniose visceral
canina, protegida por meio de pedido de patente no INPI, sob o número PI10006648. A transferência permitirá à Fundação Ezequiel Dias (Funed) produzir kit para
diagnóstico a ser utilizado no Sistema Único de Saúde (SUS). O licenciamento sem
ônus “justifica-se pelo fato de a tecnologia estar relacionada ao diagnóstico de
doença negligenciada e de grande impacto sobre a saúde pública”, que está em
expansão no Brasil e em várias áreas do mundo, segundo a Pró-Reitora Adjunta de
Pesquisa da UFMG, Professora Marisa Mancini. O grupo de pesquisadores está
desenvolvendo tecnologia para produção e distribuição de vacina humana contra a
leishmaniose visceral, que também será transferida no mesmo formato, sem ônus,
para a Funed. (Boletim da UFMG, n. 1768, capa).

Segundo o entrevistado 4, um outro modelo desenvolvido pela UFMG prevê o não
pagamento de royalties, mas apenas um único pagamento como remuneração pela
tecnologia, cujo valor é calculado sobre uma perspectiva de ganho da Universidade

23

Parceria entre a UFMG, o Governo de Minas Gerais, o Sebrae, a FIEMG e a Prefeitura de Belo Horizonte.
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na vigência do contrato. Este formato se aplica aos contratos em que há dificuldade
de controlar os royalties.

A Legislação prevê que para licenciar tecnologias com exclusividade é necessário
um edital de oferta pública; a negociação sem exclusividade é feita diretamente com
a empresa; e se existir um convênio de pesquisa prévio, em que a empresa aporta
recursos para a pesquisa, não há necessidade de oferta pública para a transferência
com exclusividade. Este último modelo tem sido muito utilizado pelas empresas, pois
garante uma segurança jurídica quanto ao investimento realizado na pesquisa.
(ENTREVISTADO 5).

Existem algumas tecnologias que são plataformas tecnológicas, o que permite
diversas aplicações, como por exemplo, o “tendão artificial”, desenvolvido pelo
LabBio, que poderá ser comercializado para ser utilizado em fabricação de órteses,
próteses e outras funções. A plataforma já está sendo negociada para uma indústria
que irá utilizar a tecnologia na fabricação de uma roupa esportiva, e poderá ser
negociada com outras empresas para outras aplicações. (ENTREVISTADO 1).

Segundo informações do Entrevistado 4, tem aumentado o número de contratos da
UFMG com empresas privadas para licenciamento de tecnologia. Em 2003 foram
dois; em 2004, quatro; em 2005, três; 2008, 4; em 2009, seis; 2010, quatro; e em
2011 foram celebrados oito contratos. Cada contrato pode transferir mais que a
tecnologia. Em 2011, por exemplo, foram licenciados 18 itens de propriedade
intelectual em oito contratos (GRAF. 4).
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GRÁFICO 4 – Transferências de tecnologia realizadas pela UFMG
24
Fonte: Sistema Eletrônico do Serviço de de Informações ao Cidadão (e-SIC)

O volume de receita arrecadada pela UFMG com royalties e down payment teve um
crescimento percentual de cerca de 150%, entre 1009 e 2011. (TAB. 4).
TABELA 4
Recursos recebidos pela UFMG de royalties e down payment
DISCRIMINAÇÃO
Royalties
Down Payment
Reembolso
TOTAL

2009

2010

2011

133.435,73

131.382,98

117.907,03

35.000,00

5.000,00

167.439,40

-

-

148.623,93

168.435,73

136.382,98

433.970,36

Fonte: Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão
25
(e-SIC)

A primeira patente da UFMG foi registrada em 1992. No ano de 2009, 17 anos
depois, a Universidade depositou 45 pedidos no INPI. Em 2010, foram 61 pedidos
depositados, tendo ultrapassado a Unicamp, a referência nacional em número de
patentes. Além de patentes, a Instituição depositou um pedido de proteção de
desenho industrial, oito de marca, e um de software. Até o ano de 2011 a UFMG
transferiu 59 patentes para o setor produtivo. Além disto, a UFMG é a universidade
e-SIC (suporte.sistacesso@cgu.gov.br). Dados sobre número de transferências de tecnologias realizadas pela UFMG [mensagem
pessoal]. Mensagem recebida por: Rosário de Oliveira (rosariol@uol.com.br). Em 12 jul. 2012.
24

e-SIC (suporte.sistacesso@cgu.gov.br). Dados sobre volume de recursos recebidos pela UFMG como pagamento de royalties
[mensagem pessoal]. Mensagem recebida por: Rosário de Oliveira (rosariol@uol.com.br). Em 12 jul. 2012.
25
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brasileira que tem obtido maior número de proteções no âmbito internacional. (Valor
Econômico, 02 mar. 2011).

No Balanço Patrimonial da UFMG, referente a 2011, estão registrados os Bens
Intangíveis da Instituição formados pelas Marcas, Direitos e Patentes Industriais,
com capacidade de gerar benefícios futuros, registrados na conta 144200000.
O custo do registro no órgão competente foi de R$ 768.000,00 referentes a 48
Patentes Internacionais, e de R$ 33.280,00 referentes a 416 Patentes Nacionais.

Todos os recursos obtidos com royalties de patentes e licenciamentos de
tecnologias são reinvestidos em projetos de fomento à pesquisa e inovação, como o
Programa Recém-Doutor26 e o Programa de Incentivo à Inovação (PII)27. (Boletim da
UFMG n. 1729).

Para estimular a transformação de resultados de pesquisas em produtos e serviços,
e incentivar o empreendedorismo na academia e na sociedade, a UFMG criou a
INOVA-UFMG, que é uma incubadora de empresas de base tecnológica de caráter
multidisciplinar. É ligada à CTIT e subordinada à Pró-Reitoria de Pesquisa.
(WEBSITE INOVA).

A INOVA-UFMG apoia todas as áreas da inovação e desenvolve dois programas
permanentes: o Programa de Empreendedorismo e Extensão que visa divulgar a
cultura empreendedora intra e extra UFMG. O Programa de Incubação permite às
empresas concorrerem aos editais nas categorias Pré-Incubação e Incubação. Na
Incubação, a INOVA-UFMG abriga novos negócios por um período de tempo
limitado, disponibilizando para isto estrutura física, de serviços e de treinamento.
Além da incubação, a INOVA-UFMG oferece a Categoria de Consolidação, também
conhecida como Categoria de Associação, em que a Incubadora continua a
O Programa visa criar condições para que o jovem pesquisador seja competitivo na busca de recursos nas instituições de fomento. O
Programa oferece recursos financeiros a serem aplicados em sua pesquisa, tanto para aquisição de equipamentos quanto material de
consumo.
27 O Programa de Incentivo à Inovação é resultado de parceria da UFMG com a Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia e o Serviço
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), estabelecida em 2008, e visa incentivar o pesquisador a transformar sua inovação em
produto. Em sua primeira fase realiza-se um estudo de viabilidade tecnológica, comercial, econômica e de impactos ambientais e sociais
do projeto. Na segunda fase, elabora-se os planos de negócio e tecnológico, e são liberados os recursos para a elaboração do protótipo
do produto.
26
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oferecer, agora fora do seu espaço físico, suporte à empresa até sua consolidação
e solidificação no mercado, gerando um diferencial, pois a marca “UFMG” continua
associada. (Website INOVA).

As empresas incubadas na INOVA-UFMG ainda dispõem de um Núcleo de
Planejamento Tecnológico (NBT), criado em 2005, cujo objetivo é aumentar as
possibilidades de sucesso das Empresas Nascentes de Base Tecnológica (EBNT/
spin-off) por meio da aplicação de metodologias e ferramentas gerenciais
compatíveis com a realidade das empresas de forma a realizar um estudo sobre a
capacidade e alcance da tecnologia no mercado. A equipe é multidisciplinar,
constituída, em sua maioria, por alunos da Engenharia de Produção da UFMG, e
também por alunos dos cursos das Engenharias Química, Civil e Mecânica,
Administração e Química, dirigida pelo Coordenador da INOVA-UFMG. (Website
INOVA).

Além deste projeto, a Incubadora ainda conta com a Consultoria e Apoio ao
Desenvolvimento Empresarial (CADE), que atende as empresas nascentes, as já
estabelecidas no mercado, os pesquisadores e empreendedores que ainda não
colocaram seus projetos em prática. Também o coworking28 está presente, como
mais uma alternativa para incentivar os alunos a trabalharem, de forma colaborativa,
suas ideias. O UFMG COWORKING é uma iniciativa pioneira entre as universidades
brasileiras e adota como valores: colaboração, partilha e sustentabilidade. (Website
INOVA).

A equipe responsável pela gestão da INOVA-UFMG é composta por um
Coordenador, indicado pela Pró-Reitoria de Pesquisa da UFMG, um Gerente do
Programa de Extensão, um Gerente do Programa de Incubação, cinco Assessores,
três Assistentes e uma Secretária. O quadro de trabalhadores da Incubadora é
composto por três servidores efetivos, um funcionário terceirizado, sete bolsistas,
uma estagiária e um menor aprendiz contratado pelo convênio UFMG-Cruz
Vermelha. (e-SIC).
Coworking é união de um grupo de pessoas que trabalham independentes umas das outras, mas compartilham o mesmo espaço de
trabalho, valores, e buscam a interação entre os profissionais de forma a gerar troca de ideias e experiências.
28
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A UFMG sedia nove Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCTs)29, dentre
os 122 existentes no Brasil, nas mais diversas áreas: Dengue; Informação GenéticoSanitária da Pecuária Brasileira; Medicina Molecular; Nanomateriais de Carbono;
Nanobiofarmacêutica; Recursos Minerais, Água e Biodiversidade; Web; e Vacina. Os
INCTs formam uma importante rede de pesquisa no país, permitindo a interação de
pesquisadores de vários estados em redes temáticas. (Jornal da FUNDEP n. 57,
Notícias da UFMG, 28 out. 2010; Boletim da UFMG n. 1638).

Além desta estrutura, está sendo finalizada a construção do Parque Tecnológico de
Belo Horizonte (BH-TEC), que é uma associação entre a UFMG, o Governo de
Minas Gerais, a Prefeitura de Belo Horizonte, a FIEMG e o Sebrae. Seu primeiro
edifício institucional foi inaugurado em 16 de maio de 2012, e dezesseis empresas
de base científica e tecnológica já estão instaladas e atuando na área. Quando todo
o empreendimento estiver pronto, poderá receber cerca de 200 empresas. (Estado
de Minas; Diário do Comércio, 16 maio 2012; Boletim da UFMG n. 1775).

Os resultados alcançados pela Incubadora InovaUFMG estão descritos em sua
página

(http://www.inova.ufmg.br/index.php/inova-ufmg/inova-em-numeros):
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30

empresas/projetos apoiados; 56 projetos SEBRAETEC ; 96,3% de índice de
sucesso das incubadas; 300 empregos gerados; 200 projetos PII selecionados; oito
patentes nacionais; uma patente internacional; 271 projetos de incubação
submetidos entre 2003 e 2012; seis empresas reconhecidas como casos de sucesso
do SEBRAE; 560 visitantes/ano; 21 empresas atendidas pelo NPT, R$ 8 milhões
captados pelas empresas. (Valor Econômico, 02 mar. 2011).

A UFMG normatizou a Lei de Propriedade Industrial, em seu âmbito, através da
Resolução 08, de 18 de junho de 199831, que regulamenta a proteção de direitos
relativos a invenções, propriedade industrial, direitos autorais e de programas de
computadores no âmbito da UFMG. Prevê o requerimento de patentes das
O INCT é um dos mais importantes programas de Ciência, Tecnologia e Inovação, criado pelo governo federal para promover parcerias
entre universidades e os setores público e privado e para estimular o desenvolvimento tecnológico e inovação.
29

O Programa SEBRAETEC - Serviços em Inovação e Tecnologia é um instrumento do Sistema SEBRAE que permite às empresas
demandantes acesso a conhecimentos tecnológicos existentes na infraestrutura de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), visando a
melhoria de processos e produtos e/ou a introdução de inovações nas empresas ou no mercado.
31 Disponível em: < http://www.ctit.ufmg.br/2011/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=&lang=pt>
30
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invenções criadas em órgãos da Universidade por seus servidores, colaboradores e
alunos, além de estabelecer a participação dos inventores nos royalties que vierem a
ser recebidos pela comercialização das patentes.

Existe uma minuta de uma nova resolução, cuja última versão, alterada em janeiro
de 2011, está disponível na página da CTIT/UFMG.32 Esta resolução pretende
estabelecer medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no
âmbito da UFMG, e regulamentar as atividades de inovação, incubação de
empresas, propriedade intelectual, transferência e licenciamento de tecnologia.

Conforme se pôde observar, a UFMG vem se empenhando e investindo em
estruturas e critérios para disseminar a cultura de proteção de seu maior patrimônio,
o conhecimento, e estimular a parceria com o meio privado. A empresa Crômic,
apresentada a seguir, é um dos exemplos desta parceria, tendo procurado a UFMG,
pela credibilidade e excelência da Instituição.

4.2.2 A empresa

A Crômic é uma empresa de médio porte, fundada em outubro de 199333. Está
localizada no município de Nova Serrana, na região Centro-Oeste do estado de
Minas Gerais, e é a primeira indústria de calçados no estado de Minas Gerais
certificada conforme a NBR ISO 900234. Teve início, como pequena empresa, em
um barracão de 80 m², de propriedade da família, com três funcionários e produção
elementar de 26 pares de um único modelo de tênis por dia. Os tênis eram

Disponível em: http://www.ctit.ufmg.br/2011/images/stories/documentos/nova_resolucao_interna.pdf.
Segundo o Entrevistado 2, a empresa surgiu, em virtude do convite do seu irmão, atual diretor comercial, para reativar uma pequena
indústria de calçados que ele havia fechado. O irmão era proprietário de três açougues em Nova Serrana, e os fechou em 1999, pois a
indústria estava se desenvolvendo e crescendo, e não era mais possível conciliar os dois empreendimentos. O Entrevistado 2 tinha
apenas 16 anos à época, e estava empregado em uma outra empresa. Até a reorganização e início das atividades da indústria,
completou 17 anos.
34 NBR ISO 9002 – Define as exigências para um sistema de qualidade em produção e instalação. É a norma destinada a empresas que
produzem itens de catálogo ou prestam serviços de acordo com especificações existentes. Em 2000, o conteúdo desta Norma foi
incorporado à NBR ISSO 9001.
32
33
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confeccionados em máquinas de costura comuns e o corte era feito por outras
empresas. (AMITEC, 2009, p. 42; ENTREVISTADO 2).

Em 1996, a empresa adquiriu um terreno de 840 m² no Parque Gumercindo Martins,
área industrial que abriga outras inúmeras empresas do polo de Nova Serrana. Em
11 de agosto de 1997, a produção da empresa foi transferida para as novas
instalações. Nos quatro anos seguintes, a empresa investiu, gradativamente, na
aquisição de maquinário – balancim, moldes de aço, máquinas de corte e montagem
– para alavancar sua produção e melhorar a qualidade dos calçados. Hoje, a
indústria ocupa uma área construída de 2.400 m². Nela estão o galpão de produção,
o almoxarifado, e o setor de expedição que ocupam cerca de 80% desta área, e
área administrativa. (AMITEC, 2009, p. 41; ENTREVISTADO 2).

A produção atual da fábrica, com base em julho de 2012, foi da ordem de 1.200
pares de calçados por dia, mas sua capacidade instalada pode produzir até 2.400
pares. Segundo o Entrevistado 2, a empresa chegou a empregar 170 trabalhadores
no mês de fevereiro de 2012. Atualmente trabalha com um número menor, ao redor
de 104 empregados.

Além destes empregos diretos, a Crômic gera outros

empregos no município, com a terceirização da fase de pesponto e costura dos
calçados.

Os sócios são proprietários de mais uma empresa, a Líder Injetados, em Nova
Serrana,

com 35 empregados, onde fabricam solados, sendo que 25% de sua

produção abastece a Crômic, e o restante atende ao mercado de Nova Serrana.
Além desta, foram proprietários de uma terceira empresa localizada no município de
Luz, a Serrana Indústria e Comércio de Calçados, responsável pelas etapas de
costura e montagem de parte da produção da Crômic. Esta empresa chegou a ter
130 empregados em 2008, mas foi fechada em março de 2009, devido à sua
inviabilidade econômico-financeira. Ao todo, o grupo já empregou cerca de 330
funcionários. (AMITEC, 2009, p. 42; ENTREVISTADO 2).
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A empresa é dirigida, por um Conselho Diretivo formado pelos dois sócios. Na linha
hierárquica abaixo estão três Diretorias: Administrativa-Financeira, de Operações e
Comercial. Em seguida vêm quatro Gerências: de Produção, Comercial, de
Planejamento, e Administrativo-Financeiro. Por último, no nível de Supervisão há 11
Setores: Desenvolvimento de produto, Comercial, Expedição, Corte, Frequência,
Montagem, Almoxarifado de Solados e Preparação, Pesponto, Qualidade e
engenharia, RH, Administrativo e Financeiro. (ANEXO 1 – Organograma).

Na Diretoria Administrativa-Financeira são desenvolvidas as atividades de gestão
financeira, de recursos humanos, e segurança industrial. A Diretoria Comercial é
responsável pela supervisão dos representantes, controle e verificação dos
resultados das vendas, desenvolvimento de estratégias para incremento das
vendas, realização de pesquisas de mercado, de divulgação da empresa e
fortalecimento da marca. (ENTREVISTADO 2).

À Diretoria de Produção estão associadas as atividades de planejamento e controle
dos processos de fabricação; da organização do trabalho em suas várias etapas; da
manutenção dos equipamentos e máquinas do setor; da segurança no trabalho, e
pela gestão da cadeia de suprimentos: gestão da aquisição, movimentação e
armazenagem de matéria-prima, materiais diversos, peças e produtos acabados.
(ENTREVISTADO 2).

O processo de produção da Crômic, representado nas FIG. 9, 10 e 11, tem início
com a modelagem. O modelista é responsável pelo desenvolvimento da coleção,
acompanhamento da escalação dos modelos e da produção. Porém, parte do
serviço de modelagem é desenvolvido por três escritórios de design no Rio Grande
do Sul, para que haja um “enriquecimento do produto, e não fiquem todos os
modelos com a mesma cara”. Antes da modelagem é feita uma prospecção no
mercado para verificar as tendências nacionais e internacionais, por meio de visitas
a feiras, acompanhamento de sites e revistas especializadas e participação em
workshops. (ENTREVISTADO 2).
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Após a modelagem, os modelos são desenvolvidos e enviados para escalação nas
diversos numerações no sistema CAM. Definida a matéria-prima a ser utilizada na
confecção, esta é adquirida, recebida e armazenada para posterior distribuição aos
devidos setores do processo produtivo. Os insumos incluem: tecidos de diferentes
composições, tintas, latas de solvente, cola, halogênio, apliques, estopa, linha, e
acessórios para acabamento, dentre outros. (ENTREVISTADO 2).
Em seguida, tem lugar a etapa de corte. Os tecidos são cortados nos balancins 35 de
maneira rápida e eficiente, em formas, dimensões e quantidades estabelecidas na
ficha de produção diária. Em seguida, procede-se uma inspeção visual para verificar
se existem deformidades nas peças cortadas. As peças provindas do corte são
submetidas à fase de preparação em que o os apliques são fixados no cabedal36,
por meio de uma solda eletrônica executada por máquina própria (alta frequência),
ou impressão serigráfica (silkscreen). É uma atividade integrante do processo
de preparação

do

cabedal. Em seguida, as peças são encaminhadas para a

montagem da couraça37 e a transferência de palmilha, que é a fixação da logomarca
da empresa na palmilha confeccionada em EVA38, por meio de máquina, com
temperaturas variando entre 100 e 120ºC. (ENTREVISTADO 2; SANTOS, 2009, p.
64).

Balancim é uma máquina para cortar peças que exigem maior exatidão e produtividade. O corte é feito através do molde de aço sobre
um cepo de metal.
36
Parte superior do calçado destinada a cobrir e proteger a parte de cima do pé.
37 Reforço colocado no bico do calçado, entre o cabedal e o forro.
38 É uma resina (copolímero etileno/acetato de vinila) de custo relativamente baixo, utilizada em solados, sandálias, palmilhas e
entressolas de calçados de menor preço final.
35
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Furação
Ensacamento (overlock)
Preparação da sola
Vaporização
Montagem da forma (ensacamento)
Riscagem
Passar cola no cabedal
Passar cola no solado
Estufa/Reativador (forno de secagem)
Prensagem
Resfriamento

Acabamento/
Embalagem
Expedição
FIGURA 9 – Processo de produção da Crômic
Fonte: Adaptado de SANTOS (2009, p. 62)
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A fase de pesponto e costura é terceirizada entre cinco empresas, no próprio
município de Nova Serrana. Depois de costuradas, as peças retornam para a Crômic
onde ocorre a conformação do cabedal, ou seja o cabedal é colocado na forma para
adquirir o formato necessário. Em seguida, a etapa de montagem tem início com a
perfuração para fixação de ilhoses, de acordo com a exigência do modelo, e o
ensacamento (overlock), que é a fixação da palmilha de entretela no cabedal.
(ENTREVISTADO 2).

Paralelamente à montagem do cabedal, a outra empresa do grupo, Líder Injetados,
de propriedade dos sócios da Crômic, prepara o solado. A limpeza do solado é feita,
inicialmente, com solvente para retirar os resíduos impregnados, e em seguida
receber o halogêneo que tem como função preparar a superfície do solado para
aplicação da cola. Após a aplicação da cola, o solado passa pelo forno de secagem.
(ENTREVISTADO 2).

Na etapa de vaporização, o cabedal, já costurado à palmilha, é colocado em uma
vaporizadora para amaciar o tecido. Em seguida, terminada essa etapa, o cabedal é
colocado na forma (ensacado) para dar conformidade ao calçado, e também é
“riscado” em sua lateral o limite para a aplicação da cola no cabedal e fixação do
solado. (ENTREVISTADO 2).

Junto com o solado, o cabedal é encaminhado para a esteira, e aí passam por uma
estufa para secar a cola, que, em seguida é reativada. O cabedal com a palmilha é
fixado ao solado, resultando em peça única que passa por prensa pneumática que
efetua a fixação final, de forma a garantir melhor qualidade do calçado. Nesse
estágio, o calçado já montado é colocado na máquina de resfriamento para provocar
um choque térmico que acelera e intensifica o seu processo de conformação, ou
seja, faz com que ele adquira muito rapidamente o formato da forma, facilitando o
seu desensacamento. (ENTREVISTADO 2).

Por fim, na fase de acabamento, o calçado é desenformado e passa pelos retoques
finais, quando são aparadas as pontas de linha nas costuras do cabedal, coloca-se a
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palmilha, cadarço e papel bucha, e realiza-se a limpeza final para que o calçado
seja, então, encaminhado para embalagem. (ENTREVISTADO 2; SANTOS, 2009, p.
66).

Na embalagem, os calçados são embrulhados em papel seda, e colocados em
caixas de papelão que são encaminhadas para a expedição. Nesta seção, os
produtos embalados são colocados em caixas maiores, separadas por numeração e
modelo, para serem encaminhadas ao clientes. (ENTREVISTADO 2; SANTOS,
2009, p. 67).

FIGURA 10 – Linha de produção da Crômic (aplicação de cola no solado)
Fonte: Acervo da Crômic
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FIGURA 11 – Vista da linha de produção da Crômic
Fonte: Acervo da Crômic
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Com relação aos resíduos gerados no processo de produção, a Crômic colocou em
prática, em 1994, um Programa de Gerenciamento de Resíduos. Teve sua licença
ambiental concedida em 21 de agosto de 2008. Atualmente, a empresa comercializa
vários itens de resíduos gerados, como espuma, nylon, plástico, materiais sintéticos
à base de PVC, garrafas pet, papel e papelão, entre outros, demonstrando sua
grande preocupação com o meio ambiente. (ENTREVISTADO 2).

Estes resíduos são recolhidos por uma empresa especializada, que consegue
comercializar 70% destes resíduos como recicláveis. A Crômic ainda complementa
mais R$ 700,00 por mês, para destinar a parte dos resíduos não recicláveis. No
último relatório de coleta de resíduo, referente ao mês de junho de 2012, a empresa
recolheu 2.243 Kg de lixo reciclável e 656 Kg de não reciclável. O maior resíduo não
reciclável é a estopa com restos de solvente. A Crômic vai substituir a tinta à base
de solvente por tinta à base de água, e para isto vai fazer uma estação de
tratamento de água. (ENTREVISTADO 2).

A Crômic chegou a exportar 1/3 de sua produção para a Argentina, nos anos 2000 e
2001, caindo, em 2011, para apenas 6% de sua produção. Os calçados exportados
não saem com a marca Crômic, mas com a marca do atacadista comprador, cliente
da Crômic há 10 anos. (ENTREVISTADO 2).

A Argentina impôs barreiras não tarifárias aos importadores, exigindo que eles
exportem o mesmo valor importado. Isto complicou as exportações da Crômic, pois o
seu cliente não tem o que exportar. Para tentar resolver este impasse, criaram uma
alternativa, o atacadista vai mandar fabricar caixas de papelão e exportar para a
Crômic. O preço da caixa, fabricada aqui no Brasil, tem um custo de R$ 0,70, e a
fabricada na Argentina chega no Brasil com um custo de R$ 1,20; a importadora vai
assumir esta diferença. (ENTREVISTADO 2).

Se não houvessem barreiras à importação, a Crômic poderia chegar a exportar 20%
da sua produção. Em 2009, o tênis fabricado por eles custava R$ 6,50 e concorria
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em preço com o chinês que chegava no Brasil a R$ 5,50. Em 2011, o tênis da
Crômic passou a custar U$ 15,00 e o chinês U$ 7,50. (ENTREVISTADO 2).

A cartela de produtos da empresa é composta de tênis e sapatênis, apresentados
em seis linhas de modelos: feminino, aeroflex (mais leve, mais flexível, em nylon),
adventure (mais casual), sapatênis, infantil e aerobase (a linha de tênis que utiliza a
tecnologia desenvolvida em parceria com a UFMG). Todos os modelos de calçados
esportivos são fabricados do número 27 ao 44. (ENTREVISTADO 2).

Além disto, o mix da empresa inclui meias esportivas, fabricadas em Juiz de Fora,
em um volume de 2.000 dúzias/mês, representando 5% do seu faturamento. A
empresa pretendeu aumentar o mix de produtos, incluindo mochilas e bonés, mas,
nas avaliações realizadas, concluiu pela inviabilidade financeira do projeto.
(ENTREVISTADO 2).

A partir de 2012, a empresa iniciou a produção de dois modelos de calçados
femininos, uma bota tipo sneaker e uma sandália. Estes dois itens foram bem
aceitos e o resultado da comercialização na Couromoda 2012 foi considerado muito
bom pelo Entrevistado 2.

A linha de produtos da Crômic é comercializada por representantes distribuídos
pelas várias regiões do país. Um representante atende os estados do Acre,
Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Um segundo trabalha Pará, Goiás e
Tocantins; um terceiro, Pernambuco e Alagoas. Um quarto faz Rio Grande do Norte
e Paraíba. Nos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Bahia, Espírito Santo e Rio
Grande do Sul, há um representante responsável pelas vendas em cada um deles.
O estado de Minas Gerais é dividido em oito áreas e cada uma delas é atendida por
um representante, a saber: norte, noroeste, triângulo-sul, zona da mata, capital BH,
BH-grande BH, vale do aço, e vale do Jequitinhonha. O mesmo representante que
atua na zona da mata representa a empresa no interior do Rio de Janeiro e outro
representante atende na Capital. No estado de São Paulo, há um representante para
cada uma das cinco áreas: capital, interior, sorocabana, paulista-vale do ribeira, e
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Campinas-vale do Paraíba. No Paraná existem dois representantes, sendo um para
a capital e outro para o interior. Em Santa Catarina, há três áreas, com um
representante em cada: capital-litoral norte, litoral sul e oeste. Os estados do
Amazonas, Roraima, Amapá e Sergipe e o Distrito Federal são atendidos
diretamente pela Crômic.39

As vendas da Crômic são bastante pulverizadas. Minas Gerais, Santa Catarina e
São Paulo são, nesta ordem, os maiores clientes da empresa, consumindo 10% da
produção e significando 25% do volume de vendas. (ENTREVISTADO 2)

O mesmo Entrevistado enfatiza que a Crômic não havia feito, até 2007, parceria com
a Universidade, pois os desenvolvimentos realizados pela empresa eram,
essencialmente, baseados em tendências de mercado, não em tecnologia. Salienta
que a empresa foi a primeira indústria de calçado do estado de Minas Gerais a
estabelecer parceria com a UFMG.

Por fim, a Crômic é uma organização que enxergou na parceria com a Universidade
uma saída para a grande ameaça dos calçados chineses, que chegam ao país com
preços altamente competitivos, desestabilizando a sua performance econômicofinanceira. Visando investir em calçados mais competitivos e com maior valor
agregado, a empresa procurou o IEL/MG para intermediar um contato com a
academia. Dele resultou uma parceria bem sucedida, na medida em que
desenvolveram e patentearam um sistema de amortecimento de impacto para
caminhada.

4.3 Caracterização da tecnologia desenvolvida pela UFMG

A tecnologia desenvolvida pela UFMG, sob encomenda da Crômic, é um “Sistema
de amortecimento para solados de calçados”. O sistema de amortecimento

39

http://cromic.com/site/?post_type=representantes&category=23
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desenvolvido foi baseado em princípios geométricos e físicos de uma estrutura
flexível em forma de arcos para ser aplicada em solados de calçados, que produz
efeito de distribuição de esforços e amortecimento, e proporciona maior conforto e
ergonomia durante as atividades de caminhada e corrida. (Patente n. PI0800552-4
A2).

A equipe da UFMG foi composta por estudantes de graduação e de pós-graduação,
professores da Escola de Fisioterapia e de Engenharia, áreas de Mecânica e de
Produção. A grande inovação da tecnologia está na geometria do solado, inspirada
em uma pata de gato. (ENTREVISTADO 1). Na FIG. 12, estão representados o
sistema utilizado anteriormente pela empresa (A), e o novo sistema desenvolvido
pela UFMG (B).

(A) Anterior

(B) Nova tecnologia

FIGURA 12 – Perfil do sistema de amortecimento do solado
Fonte: SCHOR, 2008 (elaboração da autora)

O pedido de patente desta tecnologia, foi depositado, pela UFMG, em cotitularidade
com a Crômic, no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), em
15/01/2008, tendo recebido os códigos de classificação de número A43B 7/32 e
A43B 13/18, que equivalem a “calçados com dispositivos para amortecer choques” e
“solas; unidades de sola e salto caracterizadas por sua estrutura; solas flexíveis”, e
número de pedido PI0800552-4 A240. Em 10 de maio de 2008 o pedido de
transferência de parte dos direitos da Universidade Federal de Minas Gerais para a
Crômic foi deferido pelo INPI.41 (PATENTE n. PI0800552-4 A2).

A equipe de inventores registrada é formada pelos professores Marcos Pinotti Barbosa, Rudolf Huebner, Daniel Neves Rocha, Fábio
Lúcio Corrêa Júnior, André Horta Paraíso e Claysson Bruno Santos Vimieiro
41 Disponível em: <http://pesquisa.inpi.gov.br/MarcaPatente/servlet/PatenteServletController?Action=detail&CodPedido=762408&Pesquisa
PorTitulo=&PesquisaPorResumo=&PesquisaPorDepositante=&PesquisaPorInventor=&PesquisaPorProcurador=>
40

132

4.4 A transferência UFMG - Crômic

O Entrevistado 2 relata que participava, frequentemente, de seminários internos e de
missões externas organizados pela FIEMG. Assistia, sempre que possível, a várias
apresentações sobre a parceria universidade-empresa. Foi a partir disto, que a
empresa teve a ideia de lançar um calçado para caminhada, que possuísse uma
tecnologia agregada.
”Percebemos que no mercado só existem tênis de alto desempenho para atletas
profissionais ou produtos sem nenhuma tecnologia agregada. Ainda faltava o meio
termo para as pessoas que gostam de fazer caminhadas nos fins de semana”.
(ENTREVISTADO 2).

Foi com essa ideia que o empresário procurou a FIEMG em busca de ajuda, pois
mesmo sem conhecer a estrutura da UFMG, apenas pela sua grandeza e pelo seu
nome, avaliara que seria o locus no qual encontraria pessoas com conhecimento e
capacidade para desenvolver o que pretendia.
A Diretora do Instituto Euvaldo Lodi (IEL)42, procurou em 2007 a UFMG, levando
várias demandas dos empresários mineiros. Procurou a Coordenadora do Escritório
de Avaliação e Transferência de Tecnologias da Coordenadoria de Transferência e
Inovação Tecnológica (CTIT)43 da UFMG, com quem tratou da demanda específica
do empresário da área de calçados que queria fazer um tênis com amortecimento.

A demanda foi, então, abraçada pela Coordenadora que convidou o Diretor para
uma primeira conversa, em janeiro de 2007, a fim de escutá-lo para conhecer melhor
sua necessidade. (ENTREVISTADO 3). O empresário já sentia a força da pirataria e
a ameaça dos calçados chineses mais baratos. Àquela época, ele havia participado
de um seminário em Novo Hamburgo, onde assistiu à uma apresentação da Nike
sobre como foi desenvolvido o Nike Shox e ficou encantado com as imagens do
42
43

Atuava como Diretora Heloisa Regina Guimarães de Menezes
Respondia pela Coordenação a Professora Heloiza Helena Ribeiro Schor
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indivíduo caminhando e mostrando o feixe de músculos afetados pelo tênis. Este foi
o fato desencadeador de sua busca. (ENTREVISTADO 2).

Nesta conversa ficou definido que a pesquisa se concentraria apenas no solado e
talvez em algum material. As ideias ainda não estavam muito claras. Inicialmente, a
equipe da CTIT fez uma pesquisa de patentes na área de calçados esportivos no
Brasil, por meio de um software específico que realiza buscas em vários bancos de
patentes, mediante o uso de palavras-chave. Nesta pesquisa foram encontradas 36
patentes na área. O relatório trazia o título, número e o nome do site onde a patente
e sua descrição estavam disponíveis. Este relatório foi concluído em setembro de
2007. Em seguida buscou-se analisar os pontos fortes e fracos das tecnologias já
depositadas/licenciadas, à procura de uma alternativa que não usasse os mesmos
princípios. (ENTREVISTADO 3).

Uma terceira démarche foi feita na Universidade para identificar os possíveis
pesquisadores nesta área. Nesta prospecção, a ajuda da Fundação de
Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) e da Inova-UFMG Incubadora de Empresas
(Inova) foi fundamental. Foram convidados, pela Coordenadora do Escritório de
Avaliação e Transferência de Tecnologias da CTIT, 30 pesquisadores de diversas
áreas44 para uma primeira reunião na Reitoria, na qual foi apresentada a demanda
do empresário por um tênis com amortecimento. Fizeram cerca de quatro reuniões
para exploração de ideias visando a obtenção das melhores soluções para a
demanda. (ENTREVISTADO 3).

Entre as diversas sugestões, o grupo centrou nas seguintes: elaborar um
diagnóstico dos calçados produzidos pela Crômic, e, a partir dele, propor um solado
com amortecimento. Foi feito um diagnóstico do top de linha, o melhor calçado
produzido pela Crômic, para identificar o que ele tinha de bom e o que precisava ser
melhorado no processo de fabricação. (ENTREVISTADO 3).

Escola de Engenharia [Produção e Mecânica], Departamento de Química [Materiais] do Instituto de Ciências Exatas [ICEX] e Escola de
Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional [EEFFTO]
44
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A definição do projeto facilitou a constituição da equipe responsável pelo seu
desenvolvimento. Foi formada uma equipe multidisciplinar (QUADRO 13), composta
de quatro professores, oito alunos

de

pós

graduação

(níveis

doutorado

e

mestrado), dois alunos de graduação, representantes do Laboratório de Reabilitação
e Prevenção de Lesões Esportivas (Laprev) da Escola de Educação Física,
Fisioterapia e Terapia Ocupacional (EEFFTO); do Laboratório de Bioengenharia
(LabBio) do Departamento de Engenharia Mecânica, e do Laboratório Integrado
de Design e Engenharia do Produto (Lidep) do Departamento de Engenharia de
Produção da Escola de Engenharia (EE). A Coordenadoria de Transferência e
Inovação Tecnológica (CTIT) da UFMG assumiu a Coordenação Geral do projeto.
(ENTREVISTADO 3).

QUADRO 13
Equipe de pesquisadores
NOME

NÍVEL

ÁREA

UNIDADE

Anderson Aurélio

Professor Doutor

Departamento de Fisioterapia

EEFFTO

Leandro Inácio Bicalho

Especialista

Ortopedia e Esportes

EEFFTO

Thales Rezende de Souza

Mestrando

Ciências da Reabilitação

EEFFTO

Cristiano Queiroz Guimarães

Mestre

Ciências da Reabilitação

EEFFTO

Rafael Zambelli de Almeida Pinto

Mestrando

Ciências da Reabilitação

EEFFTO

Marcos Pinotti Barbosa

Professor Doutor

Dep. de Engenharia Mecânica

EE

Rudolf Huebner

Professor Doutor

Dep. de Engenharia Mecânica

EE

Claysson Bruno Santos Vimieiro

Doutorando

Engenharia Biomecânica

EE

Daniel Neves Rocha

Doutorando

Engenharia Biomecânica

EE

Fábio Lúcio Correa Júnior

Doutorando

Engenharia Biomecânica

EE

André Horta Paraíso

Graduando

Engenharia Mecânica

EE

Eduardo Romeiro Filho

Professor Doutor

Dep. Engenharia de Produção

EE

Heloisa Nazaré dos Santos

Mestranda

Engenharia de Produção

EE

Henrique Oliveira e Rocha

Graduando

Engenharia de Produção

EE

Fonte: SCHOR, 2008. (elaboração da autora).

Foi elaborado um Projeto onde foram previstas as várias etapas para o
desenvolvimento do calçado (QUADRO 14). Todas as etapas foram cumpridas,
conforme Relatório Final apresentado pela Coordenação Geral do Projeto. Para a
execução do Projeto foi assinado, em 13 de agosto de 2007, o Convênio de
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Cooperação Técnica entre a UFMG e a empresa, com interveniência da Fundação
de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL).
(CONVÊNIO).
QUADRO 14
Etapas e Metas do Projeto
ETAPA

META

RESPONSÁVEL

Levantamento dos “Estados da Arte e da
Técnica” sobre o tema

------

CTIT

Determinação das características anatômicas e
biomecânicas do novo calçado

1. Caracterização biomecânica do calçado a ser
desenvolvido

Laprev

Caracterização das propriedades anatômicas e
biomecânicas do novo calçado

2. Caracterização do calçado atualmente produzido
pela Crômic e pelo concorrente local

LabBio

Definição dos possíveis materiais a serem
empregados no novo calçado e seus custos

3. Definição dos possíveis materiais empregados no
novo calçado e seus custos

Lidep

Definição da tecnologia a ser empregada na
fabricação do novo calçado e seus custos

4. Obtenção das informações necessárias para
subsidiar o planejamento da fabricação

LabBio e Lidep

Design do solado e do calçado

5. Elaboração do projeto do novo solado

LabBio, Laprev e
Lidep

Definição do piloto: local e custos

6. Protótipo do novo calçado e sua caracterização
biomecânica

LabBio, Laprev e
Lidep

Entrega do relatório e produtos

------

Fonte: Projeto (acesso autorizado em set/2011). (elaboração da autora)

Os testes biomecânicos iniciais ocorreram no Laprev, coordenado pelo professor
Doutor Anderson Aurélio. Este processo foi acompanhado pela Mestranda em
Engenharia de Produção, Heloisa Nazaré dos Santos. (ENTREVISTADO 3). Estes
testes foram realizados em três grupos de tênis, sendo um o top de linha da Crômic,
o outro, o modelo também top de linha de seu concorrente local, e o terceiro, um
modelo com alta tecnologia de amortecimento. A FIG. 13 mostra os sensores que
foram colocados em diferentes partes do corpo e dos calçados para registrar o
movimento e o esforço do tornozelo e dos joelhos da atleta ao caminhar, sendo que
o teste também foi realizado com ela descalça. (SCHOR, 2008, p. 5).

Com os resultados destes testes, a equipe do LabBio, sob a coordenação do
Professor Doutor Marcos Pinotti Barbosa, definiu as características do sistema de
amortecimento, que foi aprovado pela empresa. Em seguida, veio a fase de
desenvolvimento do novo solado. (SCHOR, 2008, p. 10).

136

Inicialmente, foram realizadas, pela equipe do LabBio, avaliações das propriedades
mecânicas dos solados dos três modelos avaliados pelo Laprev, em equipamentos
de última geração já existentes, quando se buscou configurações e variáveis a
serem aprimoradas no desenvolvimento do novo solado. (SCHOR, 2008, p. 10).

A equipe do LabBio construiu uma bancada, composta por uma prensa, uma célula
de carga, uma fonte de alimentação e um multímetro digital, para caracterização
mecânica do solado de calçados esportivos, conforme FIG. 14. Esta bancada
permitiu a análise da reação dos sete solados, fornecidos pela Crômic, às forças
atuantes durante a caminhada, com cargas diferentes aplicadas na superfície
superior do solado, e com uma restrição de movimento, que representa uma
passada sem deslizamento do pé, aplicada na superfície inferior do solado.
(SCHOR, 2008, p. 10-11)

FIGURA 13 – Atleta com sensores para avaliação biomecânica e calçado
adaptado para o estudo biomecânico
Fonte: SCHOR (2008, p. 6)
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FIGURA 14 – Bancada de testes desenvolvida para análise dos solados
Fonte: SCHOR (2008, p. 11)

“Nós mesmos criamos esse equipamento. Mapeamos o solado do tênis com
pontinhos e, depois, a máquina o apalpa e mede a força da reação do solado. Como
o resultado foi satisfatório, criamos a melhor estrutura de amortecimento”, revela o
Entrevistado 1 ao Jornal Estado de Minas. (26 out. 2009, p. 16).

Estes testes permitiram a construção de um mapa das deformações sofridas em
função da posição e da carga aplicada, e, a partir da análise deste mapa, foi definido
um modelo de sistema de amortecimento, cujos testes revelaram um perfil de
deformação mais uniforme do que o encontrado no modelo top de linha da Crômic,
permitindo uma melhor distribuição do peso do usuário sobre o sistema de
amortecimento, e proporcionando maior conforto. Os testes realizados na bancada
foram reproduzidos utilizando o software SolidWorks45, com o qual se desenhou o
solado e o conjunto tênis-solado, conforme FIG. 15. (SCHOR, 2008, p. 14).

Software de CAD (computer aided design) que utiliza a modelação paramétrica de sólidos, baseada nas características e propriedades
de cada elemento e ação, sendo possível alterá-las em qualquer altura do processo de modelagem.
45
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FIGURA 15 – Solado do modelo atual da Crômic e conjunto tênissolado desenhado com SolidWorks.
Fonte: SCHOR (2008, p. 13)

Os sete solados testados, numerados, sendo o de número sete o novo modelo
desenvolvido pela equipe, cuja estrutura é baseada nas características da pata de
um gato, são apresentados na FIG. 16. (ENTREVISTADO 3).

A Crômic, fez um primeiro modelo do solado em plástico, que foi colado em um tênis
qualquer, e voltou para o LabBio para novos ensaios. E assim foram corrigindo as
falhas, em um processo interativo, até que o modelo ficou de acordo com os
parâmetros definidos pelos estudos anteriores. (ENTREVISTADO 3).

FIGURA 16 – Vista superior dos solados testados
Fonte: SCHOR (2008, p. 12)
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Novamente, em função da análise das soluções apresentadas, a Crômic, produziu
um molde em madeira (FIG. 17), com algumas alterações em relação ao proposto.
(SCHOR, 2008, p. 16).

O modelo foi avaliado, novamente, pelas equipes do Laprev e do Lidep, e testado no
LabBio. A partir da escolha do material adequado, entre a seleção de materiais
sugeridos pela Crômic, o novo protótipo foi submetido a novos testes de carga e
esteira, e ainda foram detectados alguns problemas, que foram corrigidos.
(ENTREVISTADO 3).

Molde (vista perfil)
Molde (vista posterior)
FIGURA 17 – Molde em madeira produzido pela empresa, a partir do
modelo de solado projetado na UFMG
Fonte: SCHOR (2008, p. 16)

O molde foi, então, desenvolvido na fábrica, sob a supervisão dos pesquisadores. A
partir deste novo molde, a Crômic desenvolveu um protótipo de solado, que, outra
vez, foi encaminhado para novos testes no LabBio. Novas correções foram
propostas e incorporadas ao sistema de amortecimento, para assegurar a fabricação
de um solado mais anatômico e com uma boa estética. (SCHOR, 2008, p. 16-17).

A Crômic modificou o desenho do amortecedor, pois ele era aberto na parte de trás
também, para melhorar o visual e torná-lo mais comercial. O desenvolvimento tanto
do

amortecedor, quanto do restante do desenho do solado que iria receber o

amortecedor foram terceirizados para um escritório de design no Rio Grande do Sul.
(ENTREVISTADO 2).

Paralelo a todos estes testes, a equipe do Lidep desenvolveu pesquisas para
criação de um design para o calçado e o novo solado, utilizando as soluções
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tecnológicas desenvolvidas pelo LabBio. (SCHOR, 2008, p. 20). Para a elaboração
de propostas foi realizada uma pesquisa de mercado no setor de calçados
esportivos, entre a segunda quinzena de julho e a primeira quinzena de agosto de
2007. Desta fase resultou um catálogo de nove marcas de modelos de 300 tênis,
com fotos do cabedal e do solado, nome do modelo e preço de mercado para a
cidade de Belo Horizonte. Além disto, realizou-se uma pesquisa de tendências que
auxiliou na seleção de cores, texturas, formas e desenhos e do tema da coleção,
tendo sido concluída esta etapa no início de setembro. O tema escolhido, com a
participação da Crômic, foi o centenário do arquiteto Oscar Niemeyer comemorado
naquele ano. (SCHOR, 2008, p. 21; SANTOS, 2009, p. 79).

A partir destas informações, a nova coleção foi criada, composta de 52 desenhos de
cabedais e solados dos tênis, inspirados na obra de Niemeyer, apresentados, no dia
21 de novembro de 2007, à Crômic, com a participação das equipes da UFMG
ligadas ao projeto, representantes do Governo Estadual, diretores e modelista da
Crômic (FIG. 18). (SCHOR, 2008, p. 21; SANTOS, 2009, p. 79).

FIGURA 18 – Modelos da coleção desenvolvidos pelo Lidep
Fonte: SCHOR, 2008, p. 22
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Desta coleção, a Crômic escolheu, em reunião no dia 12 de março de 2008, cinco
modelos, que foram desenvolvidos em 3D para melhor visualização do produto. Um
dos modelos foi inspirado no Centro Administrativo do estado de Minas Gerais (FIG.
19). (SCHOR, 2008, p. 23; SANTOS, 2009, p. 79).

FIGURA 19 – Modelo em 3D
Fonte: SANTOS, 2009, p. 92

Os cinco modelos desenvolvidos em 3D foram apresentados, em reunião no dia 30
de abril de 2008, para a Crômic. O modelista da empresa, então, fez uma releitura
das

propostas

apresentadas

pelo

Lidep

e

redesenhou

a

coleção.

(ENTREVISTADOS 2 e 3). Em virtude desta remodelagem, apenas o sistema de
amortecimento do solado foi confeccionado e lançado na Couromoda 2009, em
janeiro. Somente em março de 2009 teve início a produção do Aerobase. (SANTOS,
2009, p. 93).

O modelo apresentado na FIG. 20 é um dos modelos redesenhados pelo modelista
e produzido para o mercado. Na FIG. 21, apresenta-se os componentes do solado
do Aerobase, e a FIG. 22 mostra uma vista do sistema de amortecimento.
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FIGURA 20 – Produto final, o Aerobase
Fonte: http://www.cromic.com.br/aerobase.html

FIGURA 21 – Componentes do solado do Aerobase
Fonte: http://www.cromic.com.br/aerobase.html
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FIGURA 22 – Vista do sistema de amortecimento do Aerobase
Fonte: http://www.cromic.com.br/aerobase.html

Na próxima subseção apresenta-se como foi negociado o financiamento do projeto e
os instrumentos jurídicos que regeram o processo de transferência da tecnologia.

4.5 O financiamento do projeto e o contrato de transferência da tecnologia

Em 13 de agosto de 2007, foi firmado um Convênio de Cooperação Técnica entre a
Crômic e a UFMG, com interveniência da Fundação de Desenvolvimento da
Pesquisa (Fundep), cujo extrato está publicado na página 55, Seção 3 do Diário
Oficial da União (DOU) número 173, de 10 de setembro de 2009. (ANEXO 2 –
Extrato de publicação do Convênio UFMG-Crômic). Tinha por objeto firmar um
convênio de “cooperação entre os partícipes visando a realização do Projeto:
‘Desenvolvimento de um novo calçado esportivo’”. O Projeto previa “desenvolver em
cooperação um novo calçado esportivo para caminhadas, com solado adaptável à
faixa de peso do usuário adulto masculino e feminino”. Antes da assinatura do
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Convênio, este foi analisado e aprovado pela Procuradoria Federal na UFMG,
vinculada à Advocacia Geral da União. (DOU n. 173).
O projeto foi apresentado à Rede de Tecnologia de Minas Gerais (RETEC) 46 e ao
Programa de Apoio à Melhoria e Inovação Tecnológica (AMITEC)47, tendo sido
selecionado para apoio. O valor do projeto foi fixado em R$ 45.000,00, sendo que
R$ 30.000,00 foram financiados pelo AMITEC/RETEC, e o restante pelo empresário.
(ENTREVISTADO 3; CONVÊNIO).

A partir deste apoio, em 06 de dezembro de 2007 foi celebrado o Primeiro Termo
Aditivo ao Convênio, para inclusão do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) como
interveniente. O prazo de execução do projeto foi prorrogado para 31 de julho de
2008, pelo Segundo Termo Aditivo, assinado em 15 de maio de 2008. (CONVÊNIO).

Além dos recursos financeiros despendidos no projeto de desenvolvimento do novo
solado, a empresa investiu cerca de US$ 200 mil na confecção das matrizes do
solado, feitas em alumínio, e na aquisição da máquina injetora de EVA, importadas
da China, para colocar em produção o novo tênis. Ademais, comprou no mercado
nacional o forno UV48, cujo investimento foi da ordem de R$ 25.000,00.
(ENTREVISTADO 2).

No Convênio ainda foi prevista a preferência à empresa pelo licenciamento com
exclusividade da tecnologia obtida no desenvolvimento do projeto, e o acordo de
sigilo sobre as informações recebidas a respeito da tecnologia, até que os direitos de
propriedade intelectual estivessem devidamente protegidos no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (INPI). O prazo de vigência do Convênio foi acordado para 10
anos, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes.

A Retec é um serviço da FIEMG de apoio aos empresários na busca de soluções para os problemas tecnológicos – comuns ou
complexos. Tem como objetivo integrar de forma ativa a demanda e a oferta por melhorias e inovações tecnológicas, seja na gestão,
nos processos e nos produtos, contribuindo para a capacitação, competitividade e desenvolvimento da indústria mineira.
47 O AMITEC utiliza a Rede de Tecnologia de Minas Gerais - RETEC, do Sistema FIEMG, para atender às demandas das MPEs e
empreendedores por informações, suporte e consultoria para melhoria e inovação tecnológica junto a Instituições de Ciência e
Tecnologia - ICTs do Estado de Minas Gerais
48 Este equipamento é utilizado no processo de preparação para colagem de solados de EVA.
46
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A contrapartida da UFMG, prevista no Convênio, se constituiu da disponibilização,
sem custos, da infraestrutura de laboratórios de pesquisa da Escola de Engenharia e
da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional e dos salários
dos pesquisadores envolvidos.

Em 15 de janeiro de 2008 a UFMG realizou o depósito de pedido nacional de
patente no INPI, sob o número PI0800552-4 A2, em cotitularidade com a Crômic.
Somente em 01 de outubro de 2008 foi assinado o Contrato de Transferência de
Tecnologia nº 03/2008, entre a empresa e a UFMG.49 O objeto do Contrato era a
“Transferência, a título oneroso, pela UFMG à Crômic, dos direitos para
desenvolvimento em escala industrial, fabricação e comercialização da tecnologia
intitulada ‘Sistema de amortecimento para solados de calçados’”, com vigência de 10
anos, podendo ser prorrogado pelas partes. (CONTRATO).

Em relação à propriedade da tecnologia desenvolvida, tanto o Convênio, quanto o
Contrato de Licenciamento firmados previram a cotitularidade da UFMG e Crômic,
na proporção de 50% para cada cotitular, e também dos direitos sobre desenhos
industriais porventura obtidos, cuja utilização pela Crômic é autorizada sem
pagamento de qualquer remuneração à UFMG. Também garantiu-se à empresa o
direito à exploração comercial da tecnologia com exclusividade em âmbito nacional.
(ENTREVISTADOS 1 e 2).

À Crômic coube a responsabilidade pelas despesas necessárias para o
desenvolvimento, industrialização, produção e comercialização da tecnologia;
despesas de proteção e manutenção dos direitos relativos à propriedade intelectual
da tecnologia em âmbito nacional e internacional; e

com as despesas para

averbação do contrato no INPI, conforme determina a Cláusula Quarta do Contrato.

O Contrato previu ainda, em sua Cláusula Quinta, que a Crômic deverá se
responsabilizar pelo cumprimento das leis e regulamentos pertinentes à proteção do

O extrato da dispensa de licitação foi publicado na página 54, Seção 3 do Diário Oficial da União (DOU) número 192, de 3 de outubro
de 2008, e o extrato do Contrato na página 56, Seção 3 do Diário Oficial da União (DOU) número 82, de 2 de maio de 2011. (ANEXO 3).
49
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meio-ambiente, que abrange a saúde pública, o ordenamento urbano e a
administração ambiental.

A remuneração prevista na Cláusula Sexta, determina que a Crômic pagará à UFMG
1,5% sobre a receita bruta auferida na comercialização dos produtos obtidos da
tecnologia, a título de royalties. (Estado de Minas, Caderno Economia, 23 ago. 2009,
p. 20).
Em sua Cláusula Décima, o Contrato prevê que “qualquer criação ou modificação
que gere inovação à tecnologia, necessária ou não para seu implemento, a exemplo
de software ou qualquer outra tecnologia relacionada, deverá ser objeto de
comunicação formal à UFMG”, permanecendo a cotitularidade na proporção de 50%
para cada uma.

Prevê ainda que a inovação poderá ser explorada comercialmente pela empresa ,
sendo devido o pagamento de percentual de royalties à UFMG, que irá variar de
1,5% a 0,75% sobre a receita bruta obtida da comercialização, o que será definido
em instrumento jurídico específico de acordo com a participação de cada uma das
partes para obtenção da inovação. Caso a empresa desenvolva a inovação sem a
colaboração da UFMG, o percentual dos royalties será da ordem de 0,75% sobre a
receita bruta da comercialização.

A UFMG não fica impedida de continuar a realizar o desenvolvimento de pesquisas
relacionadas à tecnologia, em virtude do descrito no item 16.6, da Cláusula Décima
Sexta do Contrato. E no item 16.7, está previsto que “caso não seja concedida a
carta patente da tecnologia pelos órgãos competentes, as partes definirão em
instrumento específico as condições para exploração de know-how”.

Para sumarizar o processo de transferência, estão elencadas no QUADRO 15 todas
as etapas do processo, identificadas por atividades, período de realização e
responsáveis. Nele se pode observar que as negociações do Convênio de
Cooperação Técnica começaram em janeiro de 2007, e as atividades do projeto
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iniciaram em julho, apesar do Convênio ter sido assinado em agosto. Sua finalização
aconteceu em setembro de 2008, apesar do prazo acordado para o término do
projeto aprovado no IEL/FIEMG ter expirado em 31 de julho de 2008.
Além disto, a publicação do extrato do Convênio de Cooperação Técnica só veio
acontecer em 10 de setembro de 2009, dois anos após sua assinatura; e a do
Contrato de Transferência de Tecnologia, em 02/05/2011, quase três anos após sua
assinatura. Ambas realizadas após o início da fabricação do Aerobase em março de
2009.
QUADRO 15
Atividades realizadas no projeto de desenvolvimento e licenciamento da tecnologia
(continua)

ATIVIDADE

PERÍODO

RESPONSÁVEL

janeiro de 2007

CTIT

23/07/2007

Lidep

Observação de modelos esportivos da moda

15/07/2007 a 31/07/2007

Lidep

Pesquisa de mercado

15/07/2007 a 15/08/2007

Lidep

Levantamento bibliográfico

julho e agosto de 2007

Laprev

Caracterização dos solados concorrentes

julho e agosto de 2007

LabBio

01/08/2007 a 15/08/2007

Lidep

13/08/2007

CTIT

14/08/2007 a 04/09/2007

Lidep

agosto a novembro de 2007

Laprev

setembro de 2007

LabBio

22/09/2007 a 21/10/2007

Laprev

outubro de 2007

LabBio

21/10/2007 a 20/11/2007

Lidep

Entrega do relatório e protótipo

18/11/2007

LabBio

Apresentação dos desenhos e resultados à Crômic

21/11/2007

Lidep

Assinatura do Primeiro Termo Aditivo (inclusão do IEL –
financiamento)

06/12/2007

CTIT

Depósito de pedido nacional de patente no INPI, sob nº
PI0800552-4

15/01/2008

CTIT

Reunião com a Crômic para escolha dos cinco modelos para
fabricação

12/03/2008

Lidep

Apresentação à Crômic dos cinco modelos em 3D

30/04/2008

Lidep

Assinatura do Segundo Termo Aditivo (prorrogação de prazo
para 31/07/2008)

15/05/2008

CTIT

Realização da primeira reunião
Visita técnica à Crômic

Montagem de catálogo de tênis
Assinatura do Convênio de Cooperação Técnica entre a
UFMG e a Crômic
Pesquisa de tendências
Coleta e análise de dados
Definição de materiais, da tecnologia e dos custos
Desenvolvimento de croquis
Avaliação do protótipo
Elaboração dos desenhos com o solado
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(conclusão)

Recebimento do protótipo

09/06/2008

Laprev

julho a setembro de 2008

Laprev

Entrega do relatório final

12/09/2008

Laprev

Assinatura do Contrato de Transferência de Tecnologia nº
003/2008

01/10/2008

CTIT

Publicação do extrato da Dispensa de Licitação no DOU nº
192, p. 54, seção 3

03/10/2008

CTIT

março de 2009

Crômic

Publicação do extrato do Convênio de Cooperação Técnica
e seus Termos Aditivos

10/09/2009

CTIT

Publicação do extrato do Contrato de Transferência de
Tecnologia no DOU nº 82, p. 56, seção 3

02/05/2011

CTIT

Análise do protótipo

Início da fabricação do Aerobase

Fonte: SANTOS, 2009, p. 69, 76, 79; dados coletados pela autora, 2011. (Elaboração da autora)

Todo este processo, a começar pela busca da empresa pela parceria até a fase de
transferência da tecnologia da UFMG para a Crômic está resumido graficamente na
FIG. 23.

Empresa procura o
IEL/FIEMG

IEL/FIEMG solicita a
parceria da UFMG

Assinatura deTermo
Aditivo para inclusão do
IEL no Convênio
(financiamento)

UFMG/CTIT identifica
equipe de pesquisadores

UFMG e Crômic
desenvolvem a nova
tecnologia

UFMG e Crômic assinam
Contrato de
Transferência de
Tecnologia

UFMG e Crômic assinam
Convênio de Cooperação
Técnica, com
interveniência da Fundep

Depósito do pedido de
patente em
cotitularidade

Crômic inicia a fabricação
e comercialização do
Aerobase e pagamento
de royalties à UFMG

FIGURA 23 – Etapas do processo de transferência de tecnologia da UFMG para a Crômic
Fonte: Elaboração da autora

Por meio desta representação gráfica é possível sugerir que este processo é linear,
segundo identificação de Harmon et al. (1997). A tecnologia (sistema de
amortecimento) tem início em uma instituição de pesquisa (UFMG), passa por várias
fases até chegar ao setor produtivo (Crômic), intermediada pelo escritório de
transferência de tecnologia (CTIT).
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A comercialização do Aerobase gera royalties para a Universidade, fechando o ciclo
do processo de transferência de tecnologia, definido, segundo Santos e Solleiro
(2004), como uma sucessão de etapas, começando na invenção, e seguindo pelo
patenteamento, licenciamento, comercialização e pagamento de royalties.

Este processo de transferência da tecnologia também pode ser identificado como
um processo vertical, de acordo com a classificação de Mansfield (1975), pois foi
realizada entre instituições integradas verticalmente na economia.

Segundo a classificação apresentada pelo Sistema Mineiro de Inovação (SIMI), este
é um processo do modelo market pull, também conhecido como demand pull, pois a
tecnologia foi desenvolvida por demanda de um setor específico, por meio de um
contrato de parceria, com financiamento previsto e compartilhamento dos direitos de
propriedade intelectual.

Os resultados obtidos com a transferência da tecnologia são apresentados na
próxima sub-seção. Eles vão ao encontro do identificado na literatura internacional e
nacional, em que os teóricos salientam a importância do estreitamento da parceria
entre a Universidade e a empresa para o aperfeiçoamento tecnológico da empresa,
região e do país, proporcionado o desenvolvimento econômico e social.

4.6 Resultados produzidos, forças e limitações

Como se poderá observar, a parceria entre a UFMG e a Crômic proporcionou às
organizações resultados que beneficiaram a ambas, o que vai ao encontro do ponto
de vista de Keller e Chinta (1990) de que, nesses processos, é preciso gerenciar as
barreiras e as iniciativas facilitadoras de forma a assegurar o resultado tipo “ganhaganha”:
O empresário ficou muito feliz com o resultado. Foi surpreendente,
acima das expectativas, que, por ele mesmo, aumentou os royalties.
Fez uma negociação mais favorável para a UFMG, por conta dele.
Então dá pra ver que é um jogo tipo “ganha-ganha”, e o parceiro
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reconheceu isso. Isto é muito interessante, pois apesar de a gente
achar que os empresários vêm aqui para explorar a universidade,
não é assim. As pessoas que realmente têm consciência, elas dão o
valor necessário, até são generosas com isso. Eu acho isso muito
legal. (ENTREVISTADO 1).

Estes resultados são vários e de ordens diversas. O maior deles foi o produto
gerado, um tênis com amortecimento apropriado para caminhada e com baixo custo.
Segundo Rogers, Takegami e Yin (2001) um ciclo de transferência somente se
completa quando uma tecnologia é completamente transferida, se transforma em um
produto comercializado no mercado, como o Aerobase. Este tênis é o resultado de
um conjunto organizado de conhecimentos utilizados na sua produção, conforme
Sábato (1978) e Longo (1990) definem tecnologia. E ainda, Vasconcelos (2000), ao
afirmar que a tecnologia é inventada para se integrar em produtos, processos ou
serviços e ser comercializada.

O modelo de Rogers, Takegami e Yin (2001) descreve o processo de transferência
de tecnologia por uma universidade. Ele vai além da comercialização, ou seja, a
transferência precisa gerar empregos e renda. Os resultados da empresa sinalizam
que esse ciclo se completou nessa parceria, pois em dezembro de 2011, o
Entrevistado 2 avaliou que o Aerobase significava 10% de sua produção e 15% de
seu faturamento total, ou seja a tecnologia agregou valor ao produto, e isto
possibilitou uma participação do produto maior no faturamento da empresa. Além
disso, no início de 2012, a empresa tinha 145 funcionários, chegando a 170 em
fevereiro, indicando um crescimento no número de empregos.

Quando do lançamento do Aerobase, em março de 2009, a Crômic projetou uma
produção equivalente à 10% do seu total, ou seja, cerca de 40 mil pares/ano. O
ápice da produção, oito mil pares/mês, foi atingido em novembro de 2010. Isso
significou 20% da produção total. No ano de 2011, a produção atingiu o patamar
equivalente a 10% da produção, o que também significou 40 mil pares/ano. Até
setembro, “vendemos 100 mil pares com a linha para caminhada. A inovação
alavancou as vendas”. (ENTREVISTADO 2).
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Outro resultado importante é o aprendizado proporcionado por essa cooperação. O
processo produtivo da Crômic precisou ser adaptado para a fabricação do Aerobase.
Foram incluídas algumas novas etapas, em virtude da fabricação do solado em EVA,
cuja técnica a empresa precisou aprender, em virtude de não possuir o know-how
para trabalhar com o material. As dificuldades ocorreram com a cola e com o
composto para fazer o EVA, pois não havia, no Brasil, fornecedor do composto
adequado para o processo de injeção de EVA por derramamento, adotado na nova
linha de produção. Além disso, foram identificados problemas na pronação do tênis,
o que obrigou a empresa a refazer algumas matrizes para acertar.

O resultado da parceria, que alterou o processo de produção ao utilizar EVA em sua
fabricação, pode ter contribuído para incentivar a instalação de empresas satélites
na região do APL. Hoje, o problema de fornecimento do composto para EVA está
resolvido. Uma empresa localizada a 75 Km de Nova Serrana, na cidade de Lagoa
da Prata, está fabricando o composto e, em virtude da localização e preço, a Crômic
passou a adquirir o produto desse fornecedor.

No acompanhamento do novo processo de produção, constatou-se redução de
custo na fase de corte. Todo o volume economizado é transformado em moeda e
dividido na proporção de 50% para a empresa e a outra metade dividida entre os
funcionários, o que os incentiva a se esforçarem para economizar em todas as fases
da produção. (ENTREVISTADO 2).

O respeito à identidade e aos objetivos próprios de cada parceiro é um fator que
favorece a cooperação, segundo Cuneo et al. (1988). A parceria UFMG-Crômic se
desenvolveu sob esse parâmetro, à medida que a equipe se manteve atenta às
necessidades e à capacidade da empresa, conforme relatado pelo Entrevistado 2:
As pessoas que estavam participando do projeto eram muito
acessíveis, estavam dispostas a ouvir, a ver qual era a necessidade
da empresa.

O Entrevistado 1 também reforça esta condição ao afirmar que a relação entre a
empresa e a UFMG permanece. “Sempre que o empresário tem algum problema ou
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quer modificar alguma coisa, ele procura a equipe. Isto não estava previsto no
contrato, mas é um ‘filho’.”

A UFMG também avançou com essa experiência. Segundo o Entrevistado 1, houve
uma melhora substancial em todo o processo, na medida em que a Procuradoria
Federal se empenhou na elaboração de um modelo de contrato, que “facilitou
bastante a vida dos envolvidos no processo. Tudo que está ali dentro foi negociado
com a PJ.” Os próprios professores aprenderam como agilizar o processo de
licenciamento de tecnologia. O Entrevistado 1 afirma que possui o modelo do
contrato em seu computador pessoal e com isto agiliza o processo. Negocia com a
empresa os custos do licenciamento: o valor da hora de trabalho dos pesquisadores
e o prazo da pesquisa. A partir dessa negociação, preenche o modelo e somente aí
encaminha para a CTIT negociar os royalties da Universidade. “Os procedimentos
[afirma] estão bem

estabelecidos.” Isso é um ganho de aprendizagem muito

importante.

O Aerobase colocou a Crômic em um patamar tecnológico diferenciado e
demonstrou que é possível o diálogo entre a academia e o setor privado, em
especial com uma empresa de médio porte. Com essa parceria, ela agregou valor
ao seu produto (ENTREVISTADOS 1, 2 e 3), o que demonstra que a diferença de
foco entre as universidades e as empresas nem sempre dificultam a aproximação
entre elas, conforme percebido por Moraes e Stal (1994). Segundo os autores, um
dos focos das universidades está voltado para a geração de conhecimentos e a
formação de recursos humanos, e da empresa concentra-se na produção de lucros.

Observa-se na afirmativa do Entrevistado 2 que a possibilidade de lucros imediatos
não foi a preocupação inicial da empresa ao procurar a UFMG:
apesar das dificuldades em colocar o produto no mercado, e obter
mais resultados financeiros com ele, no futuro vamos ter um produto
que o mercado vai reconhecer como de qualidade e vamos estar em
um patamar diferenciado das outras empresas.

Essa parceria, por outro lado, permitiu à universidade treinar seus alunos de
graduação e de pós-graduação a trabalhar em processos de cooperação com
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empresas, redação de patentes; gerou uma dissertação de mestrado na área de
engenharia de produção (design); encaminhou outra pesquisa de doutorado na área
de calçados; capacitou a equipe de pesquisadores em um novo campo de
investigação. “O mais importante é o envolvimento da UFMG em um projeto de
inovação, com ênfase na formação de recursos humanos, segundo o Entrevistado
3.” Além de cinco professores, o projeto do Aerobase envolveu dois alunos de
graduação e oito de pós-graduação. “Ganhamos know-how na pesquisa de calçados
e nossos laboratórios estão se equipando para novos desafios”, diz o Entrevistado 3.

Além disso, abriu espaço para novos convênios e produtos. Segundo o Entrevistado
1: “quando você estabelece uma primeira parceria para desenvolver uma tecnologia,
não para nunca. Se o primeiro dá certo, você cria uma parceria por muito tempo.” A
partir dessa parceria, a Crômic vislumbrou a possibilidade de aumentar sua linha de
produtos tecnológicos e deu continuidade à parceria com a UFMG, por meio do
LabBio, no desenvolvimento de um sistema de amortecimento para produzir um
tênis para corrida que recebeu o nome de Aerobase 2.0.50 (ENTREVISTADO 2).

Em outubro de 2010, aconteceu a primeira reunião entre a CTIT, o Entrevistado 1 e
a Crômic, para discutirem os termos de um novo Convênio para desenvolvimento de
um outro sistema de amortecimento para tênis, apropriado para corrida. O projeto
recebeu financiamento do Programa AMITEC/IEL para a confecção das matrizes, o
design, o protótipo e a maquete, desenvolvidos no Rio Grande do Sul, e as
ferramentas desenvolvidas pela própria Crômic. (ENTREVISTADOS 1 e 2)

Os pesquisadores da UFMG criaram uma máquina para testar as palmilhas, o que
também se configura como uma grande vantagem, pois, nesse último convênio
estabelecido entre a Instituição e a Crômic, foi incluído o desenvolvimento de uma
máquina para teste on-line na fábrica. Além disso, os testes realizados pela equipe
Nesta nova parceria aconteceram problemas de ordem temporal. A primeira reunião para estabelecimento das bases do convênio
aconteceu no final de 2010 e os instrumentos jurídicos somente foram assinados recentemente, já em 2012. A análise e parecer da
Procuradoria Federal na UFMG foi um dos motivos para este gap. A equipe de pesquisadores iniciou o trabalho, mesmo sem nenhuma
garantia. Em virtude disto, toda a pesquisa foi financiada com recursos próprios da empresa, que foi ressarcida no valor de R$ 30.000,00,
teto máximo de financiamento do Programa Amitec/IEL, neste ano de 2012.
O Aerobase 2.0, foi lançado em um evento internacional, a 7th Technology and Medical Sciences International, que aconteceu entre os
dias 23 e 25 de julho de 2012, na Escola de Engenharia da UFMG. A Crômic é uma das patrocinadoras do evento. O tênis foi
comercializado ao preço de R$ 99,90 o par.
50
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de pesquisadores forneceram dados para comparação entre os vários modelos de
sistemas de amortecimento, gerando um volume de informações que estão
disponíveis para serem utilizadas em pesquisas futuras que empreguem ferramentas
de simulação numérica para diminuir custos de desenvolvimento de novos produtos.
(ENTREVISTADO 1).

A universidade melhorou sua prática em estabelecer parceria com empresas para
desenvolver, negociar e licenciar tecnologias específicas demandadas por elas, na
medida em que a instituição aperfeiçoou seus procedimentos para tratar de
patentes, criou um contrato modelo, formou uma equipe para descrever patentes e
valorá-las, entre outros, conforme avaliação de todos os entrevistados. Isso
contribuirá para mitigar mais uma das barreiras à parceria universidade-empresa,
citadas por Moraes & Stal (1994): a universidade “não está acostumada a pesquisar
de forma dirigida, através de solicitações precisas, com prazos determinados e
tantas outras exigências.”

Uma das maiores vantagens para a empresa, gerada por essa parceria, é permitir
que ela ofereça em seu

portfólio produtos inovadores, melhorando sua

competitividade no mercado e possibilitando, assim, maiores chances de
sobrevivência, conforme afirmação do Entrevistado 2: “A maior vantagem dessa
parceria para a Crômic é ter um produto com tecnologia agregada.”

Segundo Segatto (1996), existem vários fatores que incentivam o estabelecimento
de parcerias entre universidades e empresas. Um deles é a carência de pessoal e
de recursos financeiros para criar uma área de P&D própria. Esse é o caso da
Crômic, uma média empresa que buscou acesso ao conhecimento por meio de
parceria com uma universidade. Outro fator é a possibilidade de melhoria da imagem
da empresa em virtude de parcerias com universidades. A Crômic vislumbrou isso
ao se associar à UFMG para melhorar sua competitividade ao desenvolver um
produto com tecnologia agregada em parceria com uma instituição reconhecida por
sua excelência acadêmica. Isso se confirma pelo fato de que todos os usuários
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entrevistados afirmaram que adquiriram o produto devido à sua associação ao nome
da UFMG e, em vista disso, confiaram na qualidade.

A relação UFMG-Crômic também possibilitou maior visibilidade da Universidade
como uma Instituição parceira e inovadora. Foram inúmeras as reportagens
publicadas (ANEXO 4 – Repercussão do lançamento do Aerobase na mídia) nos
meios de comunicação:
Universidade é parceira – Desenvolver produtos inovadores
depende, quase sempre, da ajuda de pesquisadores da academia.
Meta é chegar a algo que una pioneirismo a um bom potencial de
mercado. (Estado de Minas – Caderno Tecnologia – 23 ago. 2009, p.
20).
Arquitetura para caminhar bem – Pesquisadores da UFMG
desenvolvem calçado mais resistente baseado em conceitos de
amortecimento usado nas estruturas de pontes, como a Rio-Niterói e
a Golden Gate, nos EUA. (Estado de Minas – Caderno Ciência – 26
out. 2009, p. 16).

Além de ter melhorado a qualidade de seus produtos, a empresa passou a utilizar os
Serviços de Ensaios Físico-Mecânicos em Calçados oferecidos pelo SENAI de Nova
Serrana, onde realiza testes para verificar a flexão, o descolamento e a abrasão dos
calçados. Essa avaliação resolveu alguns problemas iniciais do produto cujo solado
descolava e até mesmo a rasgavam, prejudicando a imagem do produto.

Alguns dos usuários que, coincidentemente, adquiriram o produto no início de sua
comercialização, o avaliaram como de qualidade ruim. Porém, os que adquiriram, a
partir de 2010, gostam muito do produto e o recomendam para os amigos. Todos os
entrevistados fazem caminhada e os que aprovam o produto reconhecem o seu
custo-benefício. Alguns chegaram a sugerir algumas alterações, como melhorar a
flexibilidade dele e o cadarço.

Ademais, as avaliações dos usuários permitem considerar que essa parceria atingiu
seu objetivo de auxiliar a Universidade na divulgação dos resultados da pesquisa
para o público, conforme definição de Carlsson e Fridh (2002). Estes autores
afirmam que o processo de transferência de tecnologia tem como objetivo principal
divulgar os resultados da pesquisa desenvolvida pelos pesquisadores inventores de
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uma universidade para o bem público. E Bozeman (2000) explica que não se separa
tecnologia de conhecimento. Quando se transfere uma tecnologia, também se
propaga o conhecimento no qual ela se baseia.

Na avaliação do Entrevistado 2, o fato da Crômic possuir a certificação ISO 9002,
norma da qualidade, em que são avaliados requisitos de todas as etapas da
produção, da rastreabilidade dos produtos utilizados e do registro de documentos e
processos, entre outros, não se reflete positivamente em sua imagem e
competitividade. Segundo ele, no setor de moda, a certificação ISO não é relevante,
não contribui para uma melhor aceitação dos produtos. Não foi encontrado nenhum
estudo sobre este tema na pesquisa bibliográfica realizada.

Os agentes envolvidos diretamente neste processo de desenvolvimento e
transferência de tecnologia, e demais entrevistados apontaram vários aspectos que,
em

maior

ou

menor

intensidade,

facilitaram

ou

dificultaram

não

só

o

desenvolvimento da pesquisa, mas também todo o processo de transferência de
tecnologia que ocorre na Instituição. A boa gerência pelo cedente e pelo cessionário
dessas barreiras e facilitadores do processo é o que garante resultados eficazes,
conforme Keller e Chinta (1990). Essa postura se percebeu entre todos os
entrevistados, ao avaliarem as forças e as limitações do desenvolvimento e da
transferência da tecnologia. A maioria das limitações foram contornadas de alguma
forma, e não impediram o andamento da pesquisa e sua conclusão.

A limitação mais referenciada foi a temporal. Os entrevistados criticaram a
burocracia do andamento dos processos. A primeira crítica foi dirigida à
Procuradoria Federal na análise e aprovação dos instrumentos jurídicos:
[...] são as dificuldades com a Procuradoria, a lentidão desses
processos, a lentidão da Procuradoria. A mesma pessoa que
examina propriedade intelectual analise processo de licitação para
aquisição de computador para a Escola de Farmácia. Está errado.
Essas coisas tinham que ser mais ágeis. (ENTREVISTADO 3).
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O mesmo Entrevistado 3 sugere que a Procuradoria precisa passar por uma
reestruturação, criando um setor para trabalhar apenas com transferência de
tecnologia. Segundo sua visão:
A PJ precisa ser reestruturada, empregar suas competências de
forma mais organizada, ter procuradores que trabalhem somente
com a questão da propriedade intelectual. Você não pode misturar
muito não, tudo é questão de saber administrar. Então, você pode ter
gente que só olhe a questão de compras de equipamentos, outra que
só analise contratos, e outra que só examine transferência de
tecnologia. Com isto você cria as competências [...]. As pessoas
ficam treinadas e analisam com mais facilidade e agilizam o
processo.

O Entrevistado 1 também critica a burocracia existente na Universidade:
A UFMG passou do estágio de não atrapalhar para ajudar o
pesquisador. Deixa o pesquisador trabalhar. [...] Mas só que chegava
nosso grande inimigo que impedia tudo. Era a PJ, que emperrava
tudo.

Segundo o mesmo Entrevistado, a Procuradoria está buscando aperfeiçoar os
instrumentos jurídicos para tornar o processo mais rápido e transparente para todos.
Entretanto, em sua declaração feita ao Jornal Estado de Minas (26 out. 2009, p. 16),
o Entrevistado avalia que a tecnologia foi gerada em pouco tempo: “se formos
avaliar, desenvolvemos muito rapidamente o novo produto. Em apenas dois anos,
fomos capazes de inovar no modelo de amortecimento, um dos melhores produzidos
no Brasil.” Isso sugere que, apesar dos problemas advindos da morosidade da
análise dos processos realizadas pela PF, o desenvolvimento se deu em tempo
satisfatório.

Na avaliação da morosidade do processo, o Entrevistado 2 afirmou que essa é uma
situação vivenciada na implementação de qualquer projeto:
Na verdade, o contrato demorou muito para ser celebrado, só que a
equipe não parou de trabalhar, a equipe da UFMG, vamos dizer
assim, não parou de pesquisar. Enquanto o contrato não saía, eles
continuaram trabalhando independente do contrato, porque a partir
do momento que o contrato foi firmado, que acertamos todos os
detalhes, o pessoal começou a pesquisa, e ai foi o trâmite de
documentação, e isso demorou um pouco. Se a equipe tivesse
parado e esperado a assinatura do contrato, poderia ter atrapalhado
o desenvolvimento. Porém, acho que isso é normal, pois como são
vários departamentos, primeiro o pessoal da CTIT aprova, depois
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tem que mandar para o jurídico, e depois para a reitoria... Não foi no
meu caso que demorou mais que nos outros, esse é o padrão.

Além da burocracia, houve dificuldades pontuais. Segundo o Entrevistado 2, a peça
piloto do amortecedor ficou pronta, mas a elaboração da proposta da equipe de
design demandou um tempo maior e ainda exigiu um tempo extra para que o
modelista da Crômic adaptasse a proposta ao perfil de consumidor da Crômic,
atrasando a entrada do Aerobase na linha de produção:
As propostas que foram feitas pelo laboratório de design para
desenvolver o cabedal, que é a parte de cima do tênis, e mesmo a
aplicação do amortecedor no solado, não foram ao encontro do
público alvo da Crômic. Tiveram muitas ideias, muitos desenhos,
mas se a Crômic tivesse produzido, seu público alvo não compraria.

Segundo o mesmo Entrevistado, na descrição da patente faltaram informações que
atrasaram o início da produção do tênis, o que foi sanado no desenvolvimento do
novo amortecedor para tênis de corrida, o Aerobase 2.
A empresa precisava de mais informações sobre os materiais a
serem usados no amortecimento e também em relação à estrutura,
quantos milímetros para fazer uma parede, quanto para outra. A
Crômic pegou seu próprio material, e acabou fazendo, criando,
desenvolvendo, na tentativa de acerto e erro, e no final deu certo.

O Entrevistado 2 relatou que, por ser a parceria entre a UFMG e a Crômic uma ação
nova, isto causou certa desconfiança, por parte de algumas pessoas da
administração da empresa e até entre os representantes comerciais, em relação à
capacidade da UFMG desenvolver uma tecnologia acessível para a empresa e que
pudesse ser utilizada. Acharam que a Universidade “ficaria estudando, estudando e
não sairia nada de comercial”.

Segundo Marcovitch (1999), existe um mito entre os empresários, que precisa ser
destruído, de que o pesquisador é um ser “etéreo”, desligado das necessidades do
mercado. Pode-se reconhecer que esta interação permitiu aos empresários
mudarem seu ponto de vista, conforme relato do Entrevistado 2:
Na verdade o empresário pensa que a universidade vai pegar o
projeto de uma grande empresa, e não vai fazer com uma
pequenininha que não vai lhe dar projeção. E não é que esses
pesquisadores doutores, PHDs, conversaram com a empresa? Isto
jogou por terra este preconceito.

159

A crença entre os pesquisadores de que o empresário desconsidera a ciência é
outro mito apresentado por Marcovitch (1999). Os resultados deste processo de
transferência de tecnologia demonstram que tal realidade está mudando. A parceria
entre a Universidade e a empresa, e o produto resultante contribuem para
desmitificar essa aproximação. Os pesquisadores “acertaram de primeira”, ao
conseguirem fazer um amortecedor simples de ser produzido e que funciona:
“poderia ter sido criada uma coisa altamente complexa, que não teria condições de
ser produzida. Foi uma grande sacada, em virtude da qualidade da equipe e do
envolvimento dos laboratórios.” (ENTREVISTADO 2).

Segundo avaliação do Entrevistado 2, a participação no mercado dos produtos
fabricados pela empresa não cresceu após o lançamento do Aerobase. Segundo
ele, as várias linhas de calçados são direcionadas para um público consumidor
pertencente às classes C e D. O Aerobase atinge, basicamente, as classes B e C.

Além disto, a empresa tem como cliente uma loja no bairro Belvedere, em Belo
Horizonte, onde vende-se bem, e cujo público, em sua maioria, pertence à classe A.
Dos nove usuários entrevistados, um pertence à classe A, seis à classe B, e dois à
classe C. Isto confirma a percepção do Entrevistado 2 de que o público alvo desta
linha de tênis se deslocou, e este é um dos fatores que podem explicar a dificuldade
de comercializá-lo fora de Belo Horizonte. A empresa precisa reformular seus
mecanismos de

divulgação dos produtos da linha Aerobase, direcionando

especialmente para a classe B, onde estão seus maiores clientes para estes tênis.

Um outro fator que pode motivar a concentração das vendas na Capital é o alcance
da “marca” UFMG. Segundo avaliação do Entrevistado 2, ela “não atinge outras
regiões com tanta intensidade. Por isto não conseguem vender na mesma proporção
para outros estados, e nem para o interior de Minas.” Ele diz que “os tênis atraem
primeiro pelo design, e ganham o cliente, assim que ele experimenta, pelo conforto
que se percebe na hora. Além disso, a chancela da UFMG está explícita na caixa, e
em uma etiqueta presa ao calçado.” A comercialização continua sendo feita,
basicamente, na Cooperativa de Consumo, Editora e de Cultura Médica Ltda
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(COOPMED)51, ou seja, em área de intensa abrangência da UFMG. Todos os
usuários entrevistados adquiriram o produto na Coopmed, e não o encontraram em
outras lojas.

O Entrevistado 15 nunca adquiriu o Aerobase para comercializá-lo nas lojas. Apesar
disto, indicou que o fato dele ser fabricado em Nova Serrana, o identifica com a sua
imagem de produtos sem qualidade. Segundo ele, a rede de lojas, da qual é o
comprador, já trabalhou com calçados de Nova Serrana há oito anos atrás, e hoje
não compra mais. Nesta ocasião, teve muitos problemas com a qualidade dos
calçados e as regras de comercialização das indústrias. Além disto, avalia que os
calçados de Nova Serrana possuem a mesma “cara”. O Entrevistado salientou que o
perfil do consumidor Classe C mudou, em função da melhora de seu poder
aquisitivo. Estes consumidores querem comprar produtos com design moderno
iguais aos consumidos pelas classes mais elevadas.

O mesmo Entrevistado sugeriu que a Crômic, para fortalecer sua marca, precisa
mudar o design de seus calçados, investir na qualidade dos materiais e na
divulgação mais direta nos pontos de venda, nos eventos da área de calçados
esportivos, com ações semelhantes as que os grandes fabricantes, como a Mizuno,
realizam: distribuição de tênis e outros acessórios como brindes, treinamento dos
vendedores, nos pontos de venda, sobre a tecnologia utilizada no amortecedor, e
melhoria o atendimento pós-venda. Esta visão se contrapõe à visão positiva do
Entrevistado 2 sobre o design do tênis.
Toda a campanha publicitária de lançamento do Aerobase (ANEXO 5 – Peças
publicitárias da campanha de lançamento do Aerobase), criada por uma agência de
publicidade de Belo Horizonte, utilizou a imagem do ator Mateus Solano. A Crômic
investiu R$ 500.000,00 na campanha, que não proporcionou o retorno desejado,
segundo o Entrevistado 2. Em sua avaliação, aconteceu um erro na estratégia da
campanha, pois o contrato com o ator foi assinado, com validade por seis meses,
antes que se desenvolvessem as peças publicitárias. Este desenvolvimento
Cooperativa fundada por estudantes e professores do curso de Medicina da UFMG em 1961. São três lojas, uma instalada no prédio da
Faculdade de Medicina da UFMG, outra no Campus Pampulha, em Belo Horizonte, e uma em um shopping de Montes Claros.
51
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consumiu três meses do contrato e, com isto, a veiculação da campanha se resumiu
a apenas três meses, não sendo mais possível a utilização da imagem do ator. Este
foi mais um aprendizado que o processo proporcionou à empresa, ou seja, o que foi
uma limitação pode se transformar em força para os próximos investimentos.

Além dessas barreiras, há outras dificuldades elencadas pelos entrevistados.
Destaca-se a “falta de quadro permanente e capacitado na CTIT”, o que se explica
pelo fato de que os técnicos especializados da área são, em sua grande maioria,
terceirizados. Esses funcionários são capacitados e, quando adquirem um repertório
de competências e conhecimentos adequado para atuarem na área, desligam-se da
Coordenadoria, e tudo recomeça, prejudicando a qualidade do serviço prestado pela
área.

Os Entrevistados 1 e 3 destacaram que a troca de todas as coordenações de quatro
em quatro anos, com a mudança do Reitor, compromete a capacitação e formação
dos profissionais nas diversas áreas da Instituição. Em sua maioria, os profissionais
alçados aos cargos de alta coordenação não possuem conhecimento e nem
experiência em gestão.

À medida que aprendem fazendo, vão se capacitando.

Segundo o Entrevistado 1, quando acontece a troca de Reitor os qualificados saem,
entram os novos e o ciclo se repete. Sem contar que nessas alterações, “cada um
que entra valoriza mais uma área, as outras morrem ou ficam a reboque.”
Há um aprendizado constante. O Entrevistado 4 declara que “o licenciamento é
muito dinâmico: cada caso é um caso. Não tem um licenciamento, não tem uma
negociação igual a outra, a gente tem alguns parâmetros”, conforme afirmam
Santos e Solleiro (2004): o processo de transferência de tecnologia é único, cada
um tem sua peculiaridade, sua especificidade, pois cada tecnologia é diferente. Isso,
aliado à impermanência de funcionários na CTIT, evidencia a necessidade da
Instituição criar condições que minimizem a rotatividade do quadro de tpecnicos e
gerencial da Coordenadoria. O Entrevistado 1 lembra que escutou da vice-
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presidente de negócios da Yissum52 que “patente é tão sensível, tão vital para uma
universidade, que não deve ser conduzida por amadores”.

Na avaliação do

Entrevistado 4, essa situação de rotatividade da equipe se

resolveu:
a equipe que está aqui hoje é uma equipe diferente dos anos
anteriores, quando tinha muita rotatividade. Ela se consolidou. Tem
bastante tempo que o pessoal, por exemplo, da equipe de patentes,
está atuando na CTIT. Eles já passaram pelos cursos de formação
do INPI. E a CTIT organizou também, principalmente na gestão do
Professor Ruben53, diversos cursos de capacitação de redação,
trazendo inclusive especialistas de fora. Então vieram pessoas do
MIT54, pessoas do USPTO55, que é o INPI dos Estados Unidos, para
poder capacitar as pessoas da equipe da CTIT. E agora, para este
ano [2012], estamos organizando um curso de redação de patentes,
aberto a toda comunidade acadêmica.

Esta percepção é dividida com o Entrevistado 1: “parece que estamos aprendendo.
Da última gestão para cá, muito das boas práticas foram mantidas, pois são boas, e
isso foi aprendido.”

Ainda, segundo o Entrevistado 4,
a função da CTIT, como núcleo de inovação tecnológica, prevista
inclusive na Lei 10.793, Lei de Inovação, é fazer a gestão de toda e
qualquer propriedade intelectual gerada na Universidade. Mas pode
ser que algum pesquisador ainda não compreenda o papel da CTIT,
apesar de que, ela, hoje, é muito mais conhecida. Há necessidade de
seu reconhecimento pela comunidade acadêmica. Uma das ações,
neste momento, é a criação de um escritório da CTIT na Praça de
Serviços do Campus Pampulha da UFMG.
A organização da CTIT, nos últimos cinco anos, tem privilegiado o
trabalhado de forma bastante integrada. Isto tem colaborado muito
para o sucesso dos licenciamentos de tecnologia da UFMG. A
tendência da gestão atual é incentivar esta integração das atividades
da Coordenadoria.

Empresa de transferência de tecnologia da Universidade Hebraica de Jerusalém. É responsável pela comercialização das invenções e
know-how gerado por renomados pesquisadores da Universidade e estudantes.
53 Ruben Dario Sinisterra Millán – Diretor da Coordenadoria de Transferência e Inovação Tecnológica da UFMG (CTIT-UFMG) no
período 2006-2010.
52

54

Massachusetts Institute of Technology – Instituto norte-americano voltado para a área de ciência e tecnologia.

55

O United States Patent and Trademark Office (USPTO) é a agência federal de concessão de patentes e registro de marcas dos EUA.
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Mas não é somente a falta de reconhecimento da CTIT que pode comprometer as
suas atividades. Stal (1995) lembra que as universidades criaram seus escritórios
de transferência de tecnologia ou de patenteamento, mas suas atividades
permanecem limitadas à falta de consciência de alguns pesquisadores quanto à
importância do patenteamento das suas invenções. Eles não percebem que uma
patente pode ser licenciada e gerar recursos financeiros para a universidade e para
eles próprios.

Como diz o Entrevistado 1:
A CTIT melhorou bastante os procedimentos, mas é inerente, lidar
com professor não é fácil. A gente tem sempre amor e ódio, às
vezes mais amor, às vezes mais ódio. E esta é uma reação que
percebi em relação a vários NITs que visitei nos Estados Unidos, em
2010: Stanford, MIT, Wisconsin e Texas.

Outro dificultador destacado pelo Entrevistado 1, diz respeito à falta de
regulamentação da Lei de Inovação no âmbito da UFMG. Ele diz:
O desconhecimento do processo de desenvolvimento e
licenciamento de tecnologias, pelos pares, atrapalha o seu
andamento. Se você não conhece o processo, acha que deve ser
feito de uma outra maneira. Isto está associado à falta de
regulamentação da Lei de Inovação na UFMG. É um problema
sério, na medida em que temos problemas, como por exemplo, para
sair e visitar a fábrica em outro município.

Como se pode observar, os três principais stakeholders do processo de
transferência de tecnologia, elencados por Siegel, Waldman e Link (2003) atuaram
neste caso: os cientistas universitários (inventores), o escritório de transferência de
tecnologia (CTIT), e o empreendedor empresarial (Crômic). A CTIT desempenhou o
papel de intermediadora, promovendo o entendimento e o acordo entre a academia
e a cultura empresarial; organizando as informações e cuidando da proteção e
comercialização da tecnologia. Os cientistas inventaram a tecnologia, e o
empresário cuidou do desenvolvimento do produto e da sua comercialização.
(SANTANA, 2005).

Finalizando, apresenta-se no QUADRO 16 um resumo dos resultados, forças e
limitações identificadas neste processo. Entre as forças, também, estão incluídos os
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resultados, por entender-se que os resultados, na maioria das vezes, se
transformam em forças para as Instituições parceiras, assim como as limitações.
QUADRO 16
Resultados, forças e limitações do processo de transferência de tecnologia
(continua)
FORÇA
O produto resultante do processo – o Aerobase
A geração de empregos e renda na Empresa
A alavancagem das vendas da Empresa pela inovação
O aprendizado técnico de como trabalhar com EVA na
Empresa
A melhora no processo de produção da Empresa
A redução de custo na fase de corte do processo de
produção da Empresa
O respeito à identidade e objetivos de cada parceiro
A melhora nos procedimentos do processo de transferência
de tecnologia na Universidade
A agilização do processo de licenciamento de tecnologia
A elevação da Empresa a um patamar tecnológico
diferenciado
O treinamento dos alunos de graduação e pós-graduação
em trabalhar em processos de cooperação com a indústria
A aquisição, pela UFMG, de know-how na pesquisa de
calçados
A abertura de espaços para novos convênios e produtos na
Universidade
A invenção de máquina para testar palmilhas
A melhora da prática em estabelecer parcerias com
empresas na Universidade
A inclusão de produtos inovadores no portfolio da Empresa

LIMITAÇÃO

A lentidão do processo
A burocracia da Universidade
A estrutura da Procuradoria Federal para analisar os
processos
A incompatibilidade entre a Universidade e a Empresa
quanto ao design desenvolvido
Os problemas de comunicação quanto à informação sobre
os materiais a serem utilizados no amortecedor e sobre a
estrutura do amortecedor
A desconfiança da administração da Empresa na
capacidade da Universidade desenvolver uma tecnologia
acessível e com baixo custo
A não alavancagem do aumento na participação da
empresa no mercado
A localização geográfica da indústria não contribui para
uma boa imagem da Empresa pelo comprador de uma
rede de lojas de Belo Horizonte
O design ultrapassado dos calçados de Nova Serrana
A campanha publicitária conduzida de forma inadequada
no lançamento do produto
A rotatividade do quadro técnico e coordenações do
escritório de transferência da Universidade
O quadro de pessoal do escritório de transferência da
Universidade é muito enxuto, substituídos por grande
número de bolsistas e terceirizados
A falta de reconhecimento do escritório de transferência
pela comunidade universitária
A falta de regulamentação da Lei de Inovação no âmbito
da Universidade
O desconhecimento do processo de licenciamento pelos
pares na Universidade
A falta de informação sobre o pagamento dos royalties
(não é fornecido extrato dos cálculos para o inventor).56

A melhoria na imagem da Empresa como inovadora
A maior visibilidade da Universidade como Instituição
parceira e inovadora
A melhoria na qualidade dos produtos da Empresa
A possibilidade de divulgação dos resultados de pesquisa
da Universidade para o bem estar da sociedade
A ótima reputação e competência da Universidade
A permanência das boas práticas
O envolvimento, o compromisso e a competência da equipe
de pesquisadores
Outros aprendizados gerados para as Instituições

Fonte: Dados das entrevistas (elaboração da autora)

O processo de recebimento na UFMG começa com a CTIT recebendo a prestação de contas da empresa, conferindo e emitindo a
GRU; a empresa, por meio da GRU deposita na conta única da UFMG; a CTIT faz o relatório de divisão do recurso – um terço a própria
PRPq paga para o inventor, um terço vai para o fundo de apoio às ações de inovação e empreendedorismo da Instituição, e um terço vai
para a Unidade, via Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF).
56
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Finalizando, observa-se que os resultados dessa interação reforçam a importância
dos escritórios de transferência de tecnologia no processo. Eles são os responsáveis
pela gestão de todo o processo. São eles também que, ao lado da Procuradoria
Federal, são responsáveis por garantir a integridade do processo de licenciamento.
Os resultados também permitem sugerir aos parceiros que o licenciamento e os
royalties não devem ser vistos como produto final da interação entre eles. Existem
muitas outras vantagens intrínsecas ao processo, especialmente o aprendizado
proporcionado por ele, conforme resumido no QUADRO 16.

As vantagens resultantes dessa parceria, também, permitem reforçar a premissa de
que há um imenso potencial na cooperação entre Universidades e Empresas.
Manter fortes relações com universidades configura-se uma estratégia tecnológica
importante para as empresas. O estreitamento dessa interação pode permitir o
aperfeiçoamento

tecnológico

da

desenvolvimento econômico e social.

empresa,

região

e

país,

alavancando

o
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo buscou analisar como se deu o processo de transferência da tecnologia
desenvolvida pela UFMG utilizada na produção de um tipo especial de tênis em
parceria com a Crômic Indústria e Comércio de Calçados Ltda (Crômic), situada em
Nova Serrana/MG. Para realizá-lo, utilizou-se o método do estudo de caso, foi
realizada uma pesquisa documental, além de entrevistas.

A pesquisa abrangeu todo o processo, desde o desenvolvimento da tecnologia
“sistema de amortecimento para solados de calçados”, o registro da patente, o
contrato de transferência da tecnologia, o acompanhamento do desenvolvimento do
novo produto até a avaliação dos resultados.

Ao estudar a interação entre uma universidade pública e o setor produtivo,
percebeu-se que o trabalho conjunto, a interação entre instituições com
características, culturas distintas, e com vontade de cooperar entre si de forma
racional e ética, é o que garante encontrar soluções que permitem a cada parceiro
alcançar seus objetivos individuais e ao todo atingir uma meta comum.

A importância do Sistema Nacional de Inovação para o avanço tecnológico não está
apenas na reunião de organizações e instituições, mas, principalmente, na eficácia
resultante do trabalho coletivo e interativo dos componentes do conjunto. As
universidades são elementos-chave neste arranjo institucional, em virtude de
possuírem um grande potencial que, com certeza, contribui para o desenvolvimento
da capacidade científico-tecnológica nacional.

A pesquisa acadêmica gera resultados que promovem o desenvolvimento na era da
economia baseada no conhecimento. Portanto, a transferência de tecnologias
geradas em universidades para o setor empresarial é fundamental para o
crescimento da competitividade das empresas, regiões e países, pois é evidente a
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existência de uma estreita relação entre crescimento econômico e desenvolvimento
tecnológico.

A apresentação do caso UFMG-Crômic demonstra sua aderência a este modelo de
cooperação, o que o caracteriza com um bom exemplo da contribuição de uma
Universidade, por meio da disponibilização de seus laboratórios, pesquisadores e
conhecimentos, para uma empresa de médio porte do setor calçadista alcançar seu
objetivo

de

desenvolvimento

de

um

calçado

esportivo

com

sistema

de

amortecimento, com custos compatíveis com o perfil de seus consumidores.

Este estudo permite à autora sugerir que este processo de desenvolvimento de
tecnologia e sua transferência é um modelo colaborativo que se aproxima ao Modelo
da Hélice Tríplice, desenvolvido por Leydesdorff e Etzkowwitz (1998). Pode-se
observar que existiu um estímulo ao fortalecimento das conexões entre os agentes –
universidade, empresa e governo – em um esforço de integração e otimização dos
recursos financeiros, das competências e do conhecimento; além da participação da
Universidade no desenvolvimento tecnológico da indústria.

Porém, esta parceria identifica-se melhor com o modelo linear de inovação
apresentado por Viotti (2003). Apesar dos esforços dos agentes – universidade,
empresa e governo – identificou-se um processo compartimentalizado e sequencial,
em que a empresa atuou, principalmente, como mero receptáculo da tecnologia,
repetindo o modelo de inovação preponderante nos países em desenvolvimento.
Neste caso, não se identificou as muitas interações, realimentações e influências
simultâneas dos elementos fundamentais ao sucesso do processo de inovação:
organizações,

instituições

e

economia,

conforme

a

abordagem

sistêmica,

largamente adotada nos países desenvolvidos.

Focalizando os objetivos deste estudo, em relação à identificação dos motivos que
incentivaram os atores a estabelecerem parceria, destaca-se o interesse do
empresário na grandeza e reputação institucional da UFMG, que lhe gerou a certeza
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de que a Universidade teria pessoal qualificado e com conhecimento científico
necessários para desenvolver a tecnologia que ele precisava.

A Universidade, por seu lado, teve interesse especial nesta parceria porque ela lhe
possibilitava a oportunidade de criar mecanismos de ação para transferir tecnologia
para o mercado, não permanecendo apenas na proteção da propriedade intelectual,
e também estreitar a ligação com o setor industrial, de forma a contribuir com o seu
desenvolvimento tecnológico.

Um outro objetivo deste estudo diz respeito à identificação dos fatores que
facilitaram ou dificultaram o processo de transferência de tecnologia. Todos os
entrevistados, à exceção dos usuários, consideraram que a demora na análise e
emissão de parecer da Procuradoria Federal sobre os instrumentos jurídicos
produzidos é um grande entrave para que o processo chegue ao final em um prazo
razoável para as empresas. Neste caso específico, o empresário avaliou que se a
equipe de pesquisadores não tivesse continuado a pesquisa, independente da
formalização dos convênios e contratos, poderia ter havido um comprometimento
vital do processo de desenvolvimento da tecnologia.

Outro complicador dos processos de transferência de tecnologia, no geral, citado
pelos entrevistados, à exceção do empresário e dos usuários, diz respeito à falta de
quadro de pessoal capacitado e permanente na CTIT, que é o órgão responsável
pela gestão destes processos. O quadro se compõe, em sua maioria, por bolsistas e
funcionários terceirizados, que quando estão bem treinados, geralmente se desligam
da Instituição, causando, às vezes, descontinuidade ou atrasos nos processos.

A falta de regulamentação da Lei de Inovação no âmbito da UFMG é mais um dos
entraves reconhecidos pelos entrevistados, na medida em que os pesquisadores se
sentem inseguros ao assumirem uma pesquisa demandada pelo setor privado, sem
que estejam definidos os limites de suas ações e regulada as formas de utilização
da infraestrutura de laboratórios e equipamentos da Instituição.

169

Além deste entrave, também merece uma atenção especial por parte da
Universidade, a falta de sistematização das informações sobre os royalties para os
inventores e também para as Unidades Acadêmicas que desconhecem o valor e os
prazos de recebimento destes recursos.

Em relação aos facilitadores, é unanimidade entre os entrevistados a qualidade da
produção científica da Universidade, a sua competência, além da excelente equipe
de pesquisadores envolvidos e comprometidos com o desenvolvimento da
tecnologia.

Apesar da observação dos entrevistados sobre a falta de quadro de pessoal
permanente e capacitado na CTIT, os entrevistados percebem a grande evolução da
competência do setor, e a sua preocupação em estudar as leis para assegurar a
lisura de todos os processos geridos pelo órgão.

Outro objetivo definido para este estudo foi a identificação das vantagens percebidas
pelos atores no processo de parceria. Os resultados observados nesta pesquisa
estão evidenciados na literatura, tanto internacional quanto nacional. A maioria dos
entrevistados considerou que, para a Universidade, a interação com a empresa
permitiu a oportunidade de aplicação dos conhecimentos gerados, internamente, no
desenvolvimento de um produto disponibilizado para a sociedade. Isto possibilitou a
aquisição de novas competências e habilidades práticas, como o desenvolvimento
de uma máquina de testes; a capacitação dos alunos e da equipe em interagir com
empresas; a ampliação de linhas de pesquisa; uma dissertação de mestrado; o
incentivo ao doutorado na mesma linha de pesquisa, entre outros.

Pelo lado da empresa, os principais resultados apontados foram a oportunidade de
desenvolver um produto com tecnologia agregada; usar o nome da UFMG no
produto; ampliar novas possibilidades de parceria com a Universidade; aproveitar os
resultados em melhoria dos processos de fabricação das diversas linhas de
calçados esportivos; adquirir know-how em injeção de EVA; e melhorar a
competitividade da empresa e seu faturamento.
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A literatura aponta a necessidade de se construir sistemas de avaliação do sistema
de inovação baseados em indicadores que permitam compreender e monitorar a
interação e o desempenho dos agentes, e também a influência do ambiente externo
sobre estas instituições. Entende-se com isto, que há necessidade de construção de
um sistema de informações de boa qualidade na Universidade, de forma a incentivar
e fortalecer a prática da parceria entre a Instituição e as empresas, rotina esta
reconhecida como presente em qualquer cenário futuro das universidades.

Porém, há que se ter claro os limites e as possibilidades desta parceria para que se
estabeleça uma relação positiva, saudável e benéfica entre as universidades e as
empresas. Portanto, sugere-se que a Universidade, além da criação de um sistema
de informações, empenhe-se no sentido de promover workshops, palestras e
discussões sobre a interação universidade-empresa na comunidade acadêmica, de
forma a esclarecer e desmistificar a ideia de que esta interação tem como resultado
o desvirtuamento da missão e da cultura da Universidade.

Aspecto fundamental para que a Universidade melhore seu desempenho em
licenciamento de tecnologias, no ranking nacional, é a necessidade de que ela
componha um quadro de pessoal permanente em sua estrutura gestora das
atividades de proteção intelectual, inovação e empreendedorismo, com servidores
concursados e capacitados para exercer tais atividades. É fundamental lembrar aqui
a importância da formação de negociadores para o processo de transferência/
licenciamento de tecnologias. A preparação de um bom negociador exige um tempo
e investimento prolongados.

Um outro aspecto observado neste estudo, que merece destaque, é o marco
regulatório avaliado como uma questão crítica para o licenciamento de tecnologia
com exclusividade. A Lei de Inovação exige a licitação pública da tecnologia para
que ocorra o congresso de vários interessados e se obtenha a melhor oferta entre
eles.
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Esta exigência precisa ser reavaliada, em virtude de dificultar o processo em vários
aspectos. A empresa pode não querer que se divulgue o seu interesse pela
tecnologia, o que se justifica pelo fato de estar em um contexto concorrencial. O
segredo de negócio é preciso ser mantido até que o produto seja lançado. Um outro
problema gerado é a questão de que os editais de licitação sempre se orientam pelo
melhor preço, o que pode levar à venda da tecnologia para um comprador que pode
ser o menos habilitado para reproduzir a tecnologia. Há também necessidade de se
regular a transferência de tecnologia, pois o marco legal referente ao assunto é, no
mínimo omisso. Na Lei de Inovação há apenas um artigo que se refere a ela.

Além disto, o Governo e suas agências de fomento precisam ampliar a atuação
neste processo para além do financiamento das etapas de desenvolvimento da
tecnologia e sua transferência, e de desenvolvimento do produto, principalmente
para as indústrias de pequeno e médio portes, haja vista a dificuldade de
comercialização do produto que a empresa enfrentou quando do lançamento do
Aerobase e do declínio atual de sua venda, a partir do início de 2012, conforme
declarado pelo Entrevistado 1. Esta dificuldade revela que a parceria universidadeempresa, por si só, não é suficiente para alavancar o crescimento tecnológico e
econômico da indústria.

A limitação deste estudo está relacionada às dificuldades enfrentadas para obtenção
de informações devido ao caráter sigiloso do processo.

Sugerem-se novos estudos sobre a parceria da UFMG com o setor empresarial de
médio e pequeno portes, para se conhecer melhor como se dão estas interações;
quais os mecanismos mais utilizados; como as empresas estão se sustentando no
mercado após a adoção das tecnologias licenciadas; quais os empecilhos e os
fatores de apoio a estes processos; quais as vantagens da parceria, de forma a se
estabelecer parâmetros e modelos que permitam fortalecer as PMEs, responsáveis
pela maioria dos postos de trabalho da economia, e o sistema de inovação mineiro.
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Por último, será preciso lembrar que são fundamentais o reconhecimento e
valorização dos pesquisadores que se encontram nas instituições de pesquisa, e
dos profissionais formados pelas universidades, pois são eles os motores que
movimentam o desenvolvimento tecnológico do país. Igual distinção e incentivo
devem

ser

dados

aos

empresários

empreendedores,

mantenham o potencial de assumir riscos

na

introdução

para
de

que

estes

inovações

tecnológicas.

Para finalizar, vale citar a percepção do jovem empresário sobre o grande ganho das
parceiras neste processo de pesquisa e desenvolvimento. É necessário:
aplicar os conhecimentos gerados na Universidade. Transformá-los
em produtos que possam ser disponibilizados para a sociedade, pois
grande parte do que é estudado não vira produto. Há nelas
excelentes ideias que poderiam estar melhorando a vida das
pessoas. Neste caso específico do tênis, o nosso objetivo era
desenvolver um calçado para caminhada que tivesse um sistema de
amortecimento, e com preço acessível para que qualquer pessoa
pudesse comprá-lo. Este objetivo foi alcançado em virtude da
maneira como foi concebido aqui dentro da Universidade, e da
simplicidade do processo de produção selecionado que proporcionou
que pudéssemos fazer o produto, que cumprisse o objetivo.

E também as palavras do Prof. Clélio Campolina Diniz, atual Reitor da UFMG, em
seu discurso de posse, em 2010.
Nesse momento histórico de crise dos paradigmas de organização
social e política que prevaleceram nos últimos três séculos, o
capitalismo e o socialismo, julgo ser uma utopia viável, um sonho
possível de alcançar, combinar os benefícios da ciência e da
tecnologia com o estabelecimento de formas mais justas e
harmoniosas de organização social na qual prevaleçam a liberdade,
o respeito à dignidade humana e a justiça social.
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APÊNDICE A
ROTEIROS DAS ENTREVISTAS

PESQUISADORES

1. A pesquisa foi demanda da empresa? Iniciativa do grupo de pesquisa? Quantas
empresas estão envolvidas nessa interação?
2. Por qual motivo o grupo de pesquisa decidiu interagir com a empresa?
3. Quando esta pesquisa teve início? Quanto tempo levou todo o processo desde a
pesquisa até a transferência? E a negociação da transferência, levou quanto
tempo?
4. A tecnologia transferida já estava com seu pedido de patente deferido ou ainda na
fase de depósito no INPI, quando dessa negociação?
5. Quem foram os negociadores? Qual foi a participação dos inventores no processo
de negociação?
6. Quais os problemas identificados na fase de negociação? Qual foi a participação
dos inventores no processo de negociação?
7. Quem financiou a pesquisa?
8. Qual o valor despendido por cada financiador?
9. Os inventores estão recebendo royalties? Como eles são divididos?
10. Como é o contrato entre as partes (UFMG – Empresa)? Como é a forma de
retribuição econômica prevista no contrato? Uma parte fixa mais royalties ou só
royalties? Quais os

direitos/deveres de cada parte? A opção foi por

exclusividade ou não? Porque a opção pela exclusividade?
11. Quais os problemas identificados na fase de contratação?
12.

Quais outros mecanismos de transferência de tecnologia foram utilizados,

além de patente e transferência? Publicações e relatórios? Troca informal de
informações? Treinamento de pessoal? Consultoria? Outros?
13. O fato de existir patente (ou depósito) ajudou no processo de transferência da
tecnologia?
14. Quando foi realizada a transferência da tecnologia a empresa possuía área de
P&D? Pessoal qualificado para absorver a tecnologia?
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15. Qual parceiro desenvolveu a tecnologia transferida em escala industrial para
chegar ao mercado? Como desenvolveu? Quem financiou?
16. Quais os problemas identificados na fase de execução do processo de
transferência da tecnologia?
17. Que tipo de documento e orientação recebeu para a fabricação do produto em
larga escala?
18. Quais os problemas identificados na fase de execução do processo de
desenvolvimento e fabricação do produto?
19. Como você avalia a estrutura de apoio da UFMG (CTIT) para intermediar
processos de transferência de tecnologia?
20. Quais aspectos contribuíram para o sucesso deste processo de transferência de
tecnologia entre a UFMG e a empresa?
21. Quais aspectos interferiram negativamente na concretização do processo de
transferência de tecnologia entre a UFMG e a empresa?
22. Quais os principais obstáculos enfrentados tanto pelo grupo de pesquisa quanto
pela empresa nesta parceria?
23. Quais as vantagens para a Universidade nesta parceria? E para a empresa?
24. A empresa está financiando ou vai financiar alguma outra pesquisa do grupo?
25. Em que patamar está a fase II da pesquisa de aprimoramento do tênis?
26. Qual a previsão de entrega dos resultados?
27. Qual foi o impacto deste processo de transferência de tecnologia para as
atividades acadêmicas e de pesquisa do Departamento? Este processo de
colaboração universidade-empresa sugeriu novos temas, novos projetos de
pesquisa ou trabalhos acadêmicos para o grupo? Teses ou dissertações? Novas
pesquisas? Artigos? Outros? Você considera que houve alteração no padrão de
publicação do grupo em virtude desta parceria universidade-empresa?
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EXECUTIVOS

1. Qual é o conhecimento de sua empresa sobre as invenções originadas nos
laboratórios da UFMG?
2. Como sua empresa busca conhecimento sobre novas tecnologias?
3. Qual é o interesse da sua empresa em utilizar essas tecnologias originadas nos
laboratórios de outras Universidades? E da UFMG?
4. Quais são os processos de transferência de tecnologias já realizados entre
grupos de pesquisa universitários e a sua empresa?
5. A pesquisa foi demanda da empresa? Iniciativa do grupo de pesquisa? Quantas
empresas estão envolvidas nessa interação?
6. Por qual motivo a empresa decidiu interagir com a UFMG?
7. Quando esta cooperação teve início? Quanto tempo levou todo o processo?
8. A tecnologia transferida já estava com seu pedido de patente deferido ou ainda
na fase de depósito no INPI, quando dessa negociação?
9. Quem foram os negociadores? Qual foi a sua participação neste processo?
10. Quais os problemas identificados na fase de negociação?
11. Quem financiou a pesquisa?
12. Qual o valor despendido por cada financiador?
13. Como é o contrato entre as partes (UFMG – Empresa)? Como é a forma de
retribuição econômica prevista no contrato? Uma parte fixa mais royalties ou só
royalties? Quais os

direitos/deveres de cada parte? A opção foi por

exclusividade ou não? Porque a opção pela exclusividade?
14. Quais os problemas identificados na fase de contratação?
15. Quais outros mecanismos de transferência de tecnologia foram utilizados, além
de patente e transferência? Publicações e relatórios? Troca informal de
informações? Treinamento de pessoal? Consultoria? Outros?
16. O fato de existir patente (ou depósito) ajudou no processo de transferência da
tecnologia?
17. Quando foi realizada a transferência da tecnologia a empresa possuía área de
P&D? Pessoal qualificado para absorver a tecnologia?
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18. Qual parceiro desenvolveu a tecnologia transferida em escala industrial para
chegar ao mercado? Como desenvolveu? Quem financiou?
19. Quais os problemas identificados na fase de execução da transferência da
tecnologia?
20. Que tipo de documento e orientação recebeu para a fabricação do produto em
larga escala?
21. Quais os problemas identificados na fase de execução do processo de
desenvolvimento e fabricação do produto?
22. Como você avalia a estrutura de apoio da UFMG (CTIT) para intermediar
processos de transferência de tecnologia?
23. Quais aspectos contribuíram para o sucesso da transferência de tecnologia entre
a Universidade e sua empresa?
24. Quais aspectos interferiram negativamente na concretização do processo de
transferência de tecnologia entre a Universidade e sua empresa?
25. Quais os principais obstáculos enfrentados pelo grupo de pesquisa, pela
empresa e pela CTIT nesta parceria?
26. Quais as vantagens para a Universidade nesta parceria? E para a empresa?
27. A empresa está financiando ou vai financiar alguma outra pesquisa do grupo?
28. Além desta transferência, que outras já foram realizadas para as empresas do
setor calçadista? Existe algum processo em andamento? Qual?
29. Em que patamar está a fase II da pesquisa de aprimoramento do tênis?
30. Qual a previsão de entrega dos resultados?
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COORDENAÇÃO DO PROJETO

Dados demográficos e história da empresa

1. Quem procurou pela parceria? A empresa ou o grupo de pesquisa?
2. Como foi a negociação da transferência desta tecnologia que resultou na
fabricação de um tênis?
3. A tecnologia transferida já estava com o seu pedido de patente deferido ou ainda
na fase de depósito no INPI, quando dessa negociação?
4. Quem foram os negociadores? Qual foi a participação dos inventores no
processo de negociação?
5. Que tipo de preparação os negociadores da CTIT tiveram para esta negociação?
(Ex: qual o nível de conhecimento sobre o assunto tênis, produção, demanda e
etc)
6. Quanto tempo levou todo o processo de negociação?
7. Quais os problemas identificados na fase de negociação?
8. Quem financiou a pesquisa?
9. Qual o valor despendido por cada financiador?
10. A UFMG recebe royalties? Como eles são divididos?
11. Quais os principais mecanismos de transferência de tecnologia utilizados?
Patente (ou depósito) e licenciamento? Know how? Publicações e relatórios?
Troca informal de informações? Treinamento de Pessoal? Consultoria? Outros?
12. O fato de existir patente (ou pedido) ajudou no processo de transferência da
tecnologia?
13. Quando foi realizada a transferência de tecnologia, a empresa possuía estrutura
de P&D? Pessoal qualificado para absorver a tecnologia?
14. Qual parceiro desenvolveu a tecnologia transferida em escala industrial para
chegar ao mercado? Como desenvolveu? Quem financiou?
15. Como você avalia a estrutura de apoio da UFMG (CTIT) para intermediar
processos de transferência de tecnologia?
16. Quais aspectos contribuíram para o sucesso da transferência da tecnologia entre
a Universidade e a empresa?
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17. Quais aspectos interferiram negativamente na concretização do processo de
transferência de tecnologia entre a Universidade e a empresa?
18. Quais os principais obstáculos enfrentados pelo grupo de pesquisa, pela
empresa e pela CTIT nesta parceria?
19. Quais as vantagens para a Universidade nesta parceria? E para a empresa?
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CTIT

1. A empresa Crômic Indústria e Comércio de Calçados Ltda está financiando ou
vai financiar alguma pesquisa do grupo?
2. Em que patamar está a fase II da pesquisa de aprimoramento do tênis?
3. Qual a previsão de entrega dos resultados?
4. Todos os processos de patenteamento das tecnologias desenvolvidas por
pesquisadores da UFMG são geridos pela CTIT?
5. Existe a possibilidade de alguma tecnologia, desenvolvida dentro da UFMG, ter
como titular de sua patente outro parceiro que não seja a própria Universidade?
6. Quantos funcionários a CTIT possui? Este número é adequado? São servidores
públicos ou terceirizados?
7. A CTIT possui advogados especializados em patentes? Técnicos especializados
em elaboração de documentos de

patentes? Técnicos especializados

responsáveis pela área de comunicação? Valoração e Comercialização de bens
intangíveis?
8. Os pesquisadores possuem alguma responsabilidade para que o processo de
patenteamento se torne lento, como por exemplo, envio errado de documentos e
informações? Quem mais contribui para essa lentidão?
9. Os pesquisadores da UFMG auxiliam a CTIT nas atividades de transferência de
tecnologia? Sim? Não? Quando demandado?
10. Como as empresas tomam conhecimento das invenções originadas nos
laboratórios da UFMG?
11. Como a CTIT determina quais tecnologias são apropriadas para transferência,
quais são passíveis de exploração comercial e os mecanismos de transferência
mais adequados?
12. Quais os facilitadores e dificultadores dos processos de transferência de
tecnologia?
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ADVOGADO

1. Qual o marco teórico brasileiro para inovação e transferência de tecnologia?
2. O marco teórico é suficiente para resolver todas as questões referentes aos
processos de parceria entre universidades e empresas?
3. O que mudou no panorama da inovação no Brasil com a promulgação da Lei de
Inovação?
4. Você acompanhou o processo de transferência de tecnologia do sistema de
amortecimento desenvolvido na UFMG em parceria com a Cômic?
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USUÁRIOS DO TÊNIS

Perfil: idade, profissão, se faz ou não caminhada, grau de instrução, classe social
(conforme classificação do IBGE)
Classes Sociais IBGE
Classe Social = A
Renda mensal: + de 15 salários mínimos;
Classe Social = B
Renda mensal: De 05 a 15 salários mínimos;
Classe Social = C
Renda mensal: De 03 a 05 salários mínimos;
Classe Social = D
Renda mensal: De 01 a 03 salários mínimos;
Classe Social = E
Renda mensal: Até 01 salário mínimos.
1. Como ficou sabendo da existência do tênis?
2. Porque decidiu comprá-lo? O que foi mais importante na decisão por comprá-lo?
3. Onde comprou?
4. O preço do tênis é compatível com o produto?
5. Quais os benefícios que o uso do tênis trouxe para seu bem-estar?
6. O tênis, em relação a outros que já usou para caminhar, é melhor? É mais
confortável?
7. Compraria novamente?
8. Recomendou sua compra a amigos?
9. E depois de tê-lo usado ainda o recomendaria?
10. Que sugestões teria para melhorá-lo?
8. Você tem facilidade de encontrar o produto em lojas especializadas?
9. Você leu alguma informação sobre este tênis na mídia?
10. Você já viu alguma propaganda, em qualquer veículo, deste tênis?
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COMPRADORES DE PONTOS DE VENDAS

Perfil da rede de lojas: número de lojas, caracterização do público consumidor,
localização as lojas, tempo de existência da rede

1. Você compra da empresa Crômic, de Nova Serrana, calçados para vender em
suas lojas?
2. Você conhece o tênis Aerobase fabricado por ela?
3. Você sabe que o sistema de amortecimento do tênis é resultado de pesquisa
realizada na UFMG?
4. Você vende ou já vendeu estes tênis em sua loja?
5. O que você acha dos calçados fabricados em Nova Serrana?
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APÊNDICE B
PERFIL DOS ENTREVISTADOS

Entrevistado 1 – Professor associado da UFMG, Coordenador de laboratório de
pesquisa, 47 anos, Pós-doutor, Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq Nível 1B.
Entrevistado 2 – Empresário, 35 anos, formação de nível médio; participou de
vários cursos na área gerencial [Gestão e prática de negócios (FGV), Negociação
Total e Relacionamento Interpessoal (Dale Carnegie), Empretec (Sebrae),
Treinamento de Liderança e Dinâmica Gerencial (Ondec), Matemática Financeira, A
arte de falar em público e oratória, Formação de preço de vendas e matemática
financeira (FIEMG)].
Entrevistado 3 – Professor Titular aposentado da UFMG, 64 anos, Pós-doutor,
Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 1A, atua nas áreas de
inovação tecnológica, transferência de tecnologia e divulgação científica.
Entrevistado 4 – Advogado; Mestre em Direito Internacional Público; Especialista
em

Direito

de Propriedade

Intelectual; Assessor Jurídico para Propriedade

Intelectual da UFMG; ex-Assessor Jurídico do Escritório de Gestão Tecnológica da
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG); Autor de
livro na área de inovação.
Entrevistado 5 – Advogado; 66 anos, Doutor em Direito Internacional Público;
Técnico de Nível Superior aposentado da UFMG; presta consultorias, assessoria,
treinamento e capacitação de pessoal e de NITs nas áreas de propriedade
intelectual no geral, propriedade industrial e inovação tecnológica; atua no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI) como palestrante e treinadora; Autor de
livros na área de direito em propriedade intelectual e inovação.
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Entrevistado 6 – Estudante de Ensino Superior; 17 anos; sexo masculino; não faz
caminhada; usuário do tênis Aerobase da Crômic; Classe social: C.
Entrevistado 7 – Produtor Cultural na UFMG; 45 anos; Pós-Graduado; sexo
masculino; faz caminhada; usuário do tênis Aerobase da Crômic; Classe social: B.
Entrevistado 8 – Assistente em Administração na UFMG; 50 anos; Pós-Graduado;
sexo masculino; faz caminhada e anda de bicicleta; usuário do tênis Aerobase da
Crômic; Classe social: B.
Entrevistado 9 – Bibliotecário; 51 anos; Pós-Graduado; sexo feminino; faz
caminhada; usuário do tênis Aerobase da Crômic; Classe social: B.
Entrevistado 10 – Técnico em Química na UFMG; 35 anos; Cursando Ensino
Superior; sexo feminino; não faz caminhada; usuário do tênis Aerobase da Crômic;
Classe social: C.
Entrevistado 11 – Empresário em Santo Antônio do Monte/MG; 78 anos; Ensino
Superior completo; sexo masculino; faz caminhada no local de trabalho (granja);
usuário do tênis Aerobase da Crômic; Classe social: A.
Entrevistado 12 – Técnico Judiciário no Tribunal Regional do Trabalho, 3ª região;
51 anos; Pós-Graduado; sexo masculino; faz caminhada; usuário do tênis Aerobase
da Crômic; Classe social: B.
Entrevistado 13 – Administrador na UFMG; 49 anos; Pós-Graduado; sexo feminino;
faz caminhada; usuário do tênis Aerobase da Crômic; Classe social: B.
Entrevistado 14 – Aposentado; Atua no ramo de engenharia urbana; 64 anos;
Ensino Superior completo; sexo masculino; pratica corrida; usuário do tênis
Aerobase da Crômic; Classe social: B.
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Entrevistado 15 – Comprador de rede com 12 lojas de calçados no mercado de
Belo Horizonte há 86 anos, com clientes de perfil Classes C e D; 39 anos; Ensino
Médio completo; sexo masculino.
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ANEXO A
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ANEXO B
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO NO DOU DO CONVÊNIO UFMG-CRÔMIC
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ANEXO C
EXTRATOS PUBLICADOS NO DOU DA DISPENSA DE LICITAÇÃO E DO CONTRATO
UFMG-CRÔMIC
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ANEXO D
REPERCUSSÃO DO LANÇAMENTO DO AEROBASE NA MÍDIA

Reportagem publicada na Revista Risa (Acervo da Crômic)
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Reportagem publicada no Jornal O Tempo (Acervo da Crômic)
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Reportagem publicada no Jornal Hoje em Dia (Acervo da Crômic)

Reportagem publicada no Jornal Exclusivo (Acervo da Crômic)
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Reportagem publicada no Jornal Estado de Minas
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Reportagem publicada no Jornal Estado de Minas
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ANEXO E
PEÇAS PUBLICITÁRIAS DA CAMPANHA DE LANÇAMENTO DO AEROBASE
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SELO

