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Agenda	  

Cenário	  e	  a	  Lei	  de	  Inovação	  

Adequações	  necessárias	  para	  inovar	  em	  parceria	  

Processo	  de	  Parceria	  

Contratos	  de	  TT	  mais	  u(lizados	  

Facilitando	  a	  parceria	  e	  os	  negócios	  tecnológicos	  
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P,D&I	  no	  Brasil	  

Muitos	  pesquisadores	  na	  academia	  ...	  poucos	  nas	  empresas	  (desafio)	  	  

Pesquisa	  realizada	  principalmente	  na	  academia	  (ar(gos	  e	  formação)	  

Poucas	  empresas	  fazendo	  P&D	  (adequação	  	  de	  produtos)	  e	  pouca	  inovação	  

Maior	  dispêndio	  em	  P,D&I	  pelo	  governo	  do	  que	  pelas	  empresas	  

Pró	  a(vidade	  do	  governo	  em	  incen(vos	  de	  P,D&I	  nas	  empresas	  (fomentos)	  

Histórico	  recente	  de	  interação	  estruturada	  ICT-‐Empresa	  (a	  par(r	  de	  2004)	  

Muitos	  atores,	  vários	  papéis,	  diferentes	  ações	  (alinhamento)	  	  	  
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Novo	  cenário	  a	  par)r	  de	  2004	  

hUp://www.mct.gov.br/index.php/content/view/8477/Lei_de_Inovacao.html	  

Requer	  

• Disposi(vos	  legais	  eficientes	  que	  contribuam	  para	  o	  delineamento	  de	  um	  cenário	  

favorável	  ao	  desenvolvimento	  da	  C&T	  e	  ao	  incen(vo	  à	  inovação	  

• Es0mulo	  à	  cultura	  de	  inovação	  no	  país	  tendo	  a	  produção	  de	  conhecimento	  e	  a	  inovação	  

tecnológica	  como	  bases	  para	  polí(cas	  de	  desenvolvimento	  

• Um	  novo	  marco	  regulatório	  que	  contemple	  

• ambiente	  propicio	  às	  parcerias	  estratégicas	  entre	  as	  ICTs	  públicas	  e	  empresas	  

• es(mulo	  à	  par(cipação	  de	  ICTs	  no	  processo	  de	  inovação	  

•  incen(vo	  à	  inovação	  nas	  empresas	  

CONHECIMENTO:	  elemento	  central	  das	  novas	  estruturas	  econômicas	  	  

INOVAÇÃO:	  veículo	  de	  transformação	  de	  conhecimento	  em	  riqueza	  e	  melhoria	  da	  qualidade	  de	  vida	  
das	  sociedades.	  
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Ambiente	  propício	  

Governo	  

Universidades	  

	  
Ambiente	  

Coordenação	  
Infraestrutura	  

Es0mulo	  
Regulamentação	  

	  

Empresas	  
	  

Ensino,	  Pesquisa	  e	  Extensão*	  
Geração	  de	  conhecimento	  

Ideias	  	  
Proteção	  
Parcerias	  
Sociedade	  

Conhecimento	  
Ideias	  	  

Desenvolvimento	  ,	  Escalonamento	  
Engenharia	  de	  Produto	  

Proteção	  
Produção	  

Geração	  de	  valor,	  Mercado	  

modelo	  da	  Hélice	  Tripla	  proposto	  por	  ETZKOWITZ	  &	  LEYDESDORFF	  (2000)	  =	  G-‐E-‐U	  superpostas	  ,	  papéis	  flexíveis	  e	  dinâmicos,	  gerando	  um	  espiral	  de	  inovação	  	  	  

*Cons(tuição	  Federal,	  art.	  207:	  As	  universidades	  gozam	  de	  autonomia	  didá(cocien0fica,	  administra(va	  e	  de	  gestão	  financeira	  e	  patrimonial,	  e	  
obedecerão	  ao	  princípio	  da	  indissociabilidade	  entre	  ensino,	  pesquisa	  e	  extensão.	  
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Novas	  ações	  a	  par)r	  de	  2004	  

•  Lei	  de	  Inovação	  Federal	  (2004)	  e	  Decreto	  de	  Regulamentação	  (2005)	  	  
•  Lei	  de	  Inovação	  Estaduais,	  Decretos	  	  

Regulamentação	  
para	  interação	  
ICT-‐Empresas	  

•  Lei	  do	  Bem	  2005	  e	  2007	  e	  Decretos	  de	  Regulamentação	  (2006,	  2007	  e	  2009)	  	  Incen)vos	  Fiscais	  

•  Programa	  de	  subvenção	  de	  pesquisador	  na	  empresa	  
•  Programa	  de	  subvenção	  econômica	  a	  projetos	  de	  inovação	  tecnológica	  
para	  as	  empresas	  	  

•  Programas	  de	  capital	  empreendedor	  FINEP	  	  
•  Programas	  das	  Fundações	  de	  Apoio	  a	  Pesquisa	  (FAPs)	  nos	  estados	  	  
•  Programas	  de	  financiamento	  reembolsáveis	  FINEP,	  BNDES	  	  
•  Fundos	  Setoriais	  	  

Incen)vos,	  
Fomentos	  para	  

Inovação	  	  

•  Plano	  de	  Ação	  em	  Ciência,	  Tecnologia	  e	  Inovação	  
•  PACTI	  2007-‐2010	  
•  Plano	  Brasil	  Maior	  
•  ENCTI	  2012-‐2015	  com	  orçamento	  de	  R$	  74,6	  bilhões	  nas	  áreas:	  
• TIC,	  	  Fármacos	  e	  Complexo	  Industrial	  de	  Saúde	  (CIS),	  Petróleo	  e	  Gás,	  Complexo	  
Industrial	  da	  Defesa	  (CID),	  Aeroespacial,	  	  Nuclear	  e	  áreas	  relacionadas	  com	  a	  
Economia	  Verde	  e	  o	  Desenvolvimento	  Social	  	  	  

Ações	  
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A	  Lei	  de	  Inovação	  e	  a	  parceria	  ICT-‐E	  

Art.	  2º 	  incisos	  V	  e	  VI,	  nova	  terminologia	  	  

• ICT 	  Ins(tuição	  Cien0fica	  e	  Tecnológica:	  órgão	  ou	  en(dade	  da	  administração	  pública	  que	   	   	  
	  tenha	  por	  missão	  ins(tucional,	  dentre	  outras,	  executar	  a(vidades	  de	  pesquisa	  básica	  ou	  aplicada	  de	  caráter	  
	  cien0fico	  ou	  tecnológico;	  

• NIT 	  núcleo	  de	  inovação	  tecnológica:	  núcleo	  ou	  órgão	  cons(tuído	  por	  uma	  ou	  mais	  ICT	  com	   	   	  
	  a	  finalidade	  de	  gerir	  sua	  polí(ca	  de	  inovação;	  

Art	  4º.	  As	  ICT	  PODERÃO,	  MEDIANTE	  REMUNERAÇÃO	  E	  POR	  PRAZO	  DETERMINADO,	  nos	  
termos	  de	  contrato	  ou	  convênio:	  

• I	  -‐	  compar)lhar	  seus	  laboratórios,	  equipamentos,	  instrumentos,	  materiais	  e	  demais	  instalações	  com	  microempresas	  e	  
empresas	  de	  pequeno	  porte	  em	  a(vidades	  voltadas	  à	  inovação	  tecnológica,	  para	  a	  consecução	  de	  a(vidades	  de	  incubação,	  
sem	  prejuízo	  de	  sua	  a(vidade	  finalís(ca;	  

• II	  -‐	  permi)r	  a	  u)lização	  de	  seus	  laboratórios,	  equipamentos,	  instrumentos,	  materiais	  e	  demais	  instalações	  existentes	  em	  
suas	  próprias	  dependências	  por	  empresas	  nacionais	  e	  organizações	  de	  direito	  privado	  sem	  fins	  lucra)vos	  voltadas	  para	  
a(vidades	  de	  pesquisa,	  desde	  que	  tal	  permissão	  não	  interfira	  diretamente	  na	  sua	  a(vidade-‐fim,	  nem	  com	  ela	  conflite.	  

• Parágrafo	  único.	  A	  permissão	  e	  o	  compar)lhamento	  de	  que	  tratam	  os	  incisos	  I	  e	  II	  do	  caput	  deste	  ar(go	  obedecerão	  às	  
prioridades,	  critérios	  e	  requisitos	  aprovados	  e	  divulgados	  pelo	  órgão	  máximo	  da	  ICT,	  observadas	  as	  respec(vas	  
disponibilidades	  e	  assegurada	  a	  igualdade	  de	  oportunidades	  às	  empresas	  e	  organizações	  interessadas.	  

Fonte:	  Decreto	  nº	  5.563,	  de	  11.10.2005	  

O	  que	  ela	  permite	  às	  ICTs	  públicas	  
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A	  Lei	  de	  Inovação	  e	  a	  parceria	  ICT-‐E	  
O	  que	  ela	  permite	  às	  ICTs	  públicas	  

Art.	  6º 	  É	  FACULTADO	  à	  ICT	  celebrar	  CONTRATOS	  DE	  TRANSFERÊNCIA	  DE	  TECNOLOGIA	  E	  DE	  
LICENCIAMENTO	   para	   outorga	   de	   direito	   de	   uso	   ou	   de	   exploração	   de	   criação	   por	   ela	  
desenvolvida,	  a	  TÍTULO	  EXCLUSIVO	  E	  NÃO	  EXCLUSIVO.	  

•  §	  1º 	  A	  decisão	  sobre	  a	  exclusividade	  ou	  não	  da	  transferência	  ou	  do	  licenciamento	  cabe	  à	  ICT,	  
ouvido	  o	  Núcleo	  de	  Inovação	  Tecnológica.	  

Fonte:	  Decreto	  nº	  5.563,	  de	  11.10.2005	  

IMPORTANTE:	  	  
Na	  ICT	  pública	  a	  PROPRIEDADE	  INTELECTUAL	  é	  considerada	  um	  BEM	  PÚBLICO*,	  e	  como	  tal,	  integra	  
o	  patrimônio	  intangível	  das	  PJs	  de	  direitos	  público,	  tais	  como	  as	  en(dades	  estatais,	  autárquicas,	  
fundacionais	  e	  empresas	  governamentais.	  

*Bem	  Público:	  todas	  as	  coisas,	  corpóreas	  ou	  incorpóreas,	  imóveis,	  móveis	  e	  semoventes,	  créditos,	  direitos	  e	  ações	  que	  pertençam,	  a	  qualquer	  
0tulo,	  às	  PJs	  Públicas.	  
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Art.	  7º	  	  É	  DISPENSÁVEL,	  nos	  termos	  do	  art.	  24,	  inciso	  XXV,	  da	  Lei	  no	  8.666,	  de	  21	  de	  junho	  de	  
1993,	   a	   realização	   de	   LICITAÇÃO	   em	   contratação	   realizada	   por	   ICT	   ou	   por	   agência	   de	  
fomento	  para	  a	  transferência	  de	  tecnologia	  e	  para	  o	  licenciamento	  de	  direito	  de	  uso	  ou	  de	  
exploração	  de	  criação	  protegida.	  

• §	  1o	  	   	  Em	  caráter	  EXCLUSIVO,	  necessário	  PUBLICAÇÃO	  PRÉVIA	  de	  EDITAL	  que	  disporá	  de	  critérios	  para	  qualificação	  e	  escolha	  do	  
contratado,	  a	  saber.	  

•  	  	  I	  -‐	  descrição	  sucinta	  e	  clara	  da	  tecnologia	  objeto	  do	  CL	  

•  	  	  II	  -‐	  condições	  para	  a	  contratação:	  comprovação	  da	  regularidade	  jurídica	  e	  fiscal	  do	  interessado,	  qualificação	  técnica	  e	  econômico-‐
financeira	  

•  	  	  III	  -‐	  critérios	  técnicos	  obje)vos	  para	  qualificação	  da	  contratação	  mais	  vantajosa,	  consideradas	  as	  especificidades	  da	  criação,	  objeto	  
do	  contrato;	  e	  

•  	  	  IV	  -‐	  prazos	  e	  condições	  para	  a	  comercialização	  da	  criação	  

• §	  3º	   	  Em	  igualdades	  de	  condições,	  a	  preferência	  para	  empresas	  de	  pequeno	  porte	  

• §	  4º	   	  Publicação	  no	  DOU	  e	  no	  site	  da	  ICT	  (possível	  publicação	  do	  extrato	  do	  Edital,	  art	  21	  da	  Lei	  8666/93)	  

• §	  5º	   	  	  A	  empresa	  contratada,	  detentora	  do	  direito	  exclusivo	  de	  exploração	  de	  criação	  protegida,	  perderá	  automa(camente	  esse	  direito	  
caso	  não	  comercialize	  a	  criação	  dentro	  do	  prazo	  e	  condições	  estabelecidos	  no	  contrato,	  podendo	  a	  ICT	  proceder	  a	  novo	  licenciamento	  

Atendimento	  aos	  princípios	  da	  publicidade,	  impessoalidade	  e	  moralidade	  
Fonte:	  Decreto	  nº	  5.563,	  de	  11.10.2005	  

A	  Lei	  de	  Inovação	  e	  a	  parceria	  ICT-‐E	  
O	  que	  ela	  permite	  às	  ICTs	  públicas	  

VC i 
consultoria 

©2015_VCrósta 



Art.	  8º	  	  A	  ICT	  poderá	  obter	  o	  direito	  de	  uso	  ou	  de	  exploração	  de	  criação	  protegida.	  

Art.	  9º	   	  É	  FACULTADO	  À	  ICT	  PRESTAR	  A	   INSTITUIÇÕES	  PÚBLICAS	  OU	  PRIVADAS	  SERVIÇOS	  compa0veis	  
com	  os	  obje(vos	  da	  Lei	  no	  10.973,	  de	  2004,	  nas	  a(vidades	  voltadas	  à	  inovação	  e	  à	  pesquisa	  cien0fica	  e	  
tecnológica	  no	  ambiente	  produ(vo.	  

• §	  1°	  A	  prestação	  de	  serviços	  prevista	  no	  caput	  dependerá	  de	  aprovação	  pelo	  órgão	  ou	  autoridade	  máxima	  da	  ICT.	  

Art.	  10º	  	  É	  facultado	  à	  ICT	  CELEBRAR	  ACORDOS	  DE	  PARCERIA	  para	  realização	  de	  a(vidades	  conjuntas	  de	  
pesquisa	  cien0fica	  e	  tecnológica	  e	  desenvolvimento	  de	  tecnologia,	  produto	  ou	  processo,	  com	  ins(tuições	  
públicas	  e	  privadas.	  

• §	  2o	  As	  PARTES	  DEVERÃO	  PREVER,	  EM	  CONTRATO,	  A	  TITULARIDADE	  DA	  PROPRIEDADE	  INTELECTUAL	  E	  A	  
PARTICIPAÇÃO	  NOS	  RESULTADOS	  da	  exploração	  das	  criações	  resultantes	  da	  parceria,	  assegurando	  aos	  signatários	  o	  
direito	  ao	  licenciamento,	  observado	  o	  disposto	  nos	  §§	  2o	  e	  3o	  do	  art.	  6o	  deste	  Decreto.	  

• §	  3o	  A	  propriedade	  intelectual	  e	  a	  par(cipação	  nos	  resultados	  referidas	  no	  §	  2o	  serão	  asseguradas,	  desde	  que	  
previsto	  no	  contrato,	  NA	  PROPORÇÃO	  EQUIVALENTE	  AO	  MONTANTE	  DO	  VALOR	  AGREGADO	  do	  conhecimento	  já	  
existente	  no	  início	  da	  parceria	  e	  dos	  recursos	  humanos,	  financeiros	  e	  materiais	  alocados	  pelas	  partes	  contratantes.	  

Fonte:	  Decreto	  nº	  5.563,	  de	  11.10.2005	  

A	  Lei	  de	  Inovação	  e	  a	  parceria	  ICT-‐E	  
O	  que	  ela	  permite	  às	  ICTs	  públicas	  

VC i 
consultoria 

©2015_VCrósta 



Art.	  11º	  	  Os	  ACORDOS,	  CONVÊNIOS	  E	  CONTRATOS	  firmados	  entre	  as	  ICT,	  as	  ins(tuições	  de	  apoio,	  
agências	  de	  fomento	  e	  as	  en(dades	  nacionais	  de	  direito	  privado	  sem	  fins	  lucra(vos	  voltadas	  para	  as	  
a(vidades	  de	  pesquisa,	  cujo	  objeto	  seja	  compa0vel	  com	  os	  obje(vos	  da	  Lei	  no	  10.973,	  de	  2004,	  poderão	  
prever	  a	  des(nação	  de	  ATÉ	  CINCO	  POR	  CENTO	  do	  valor	  total	  dos	  recursos	  financeiros	  des(nados	  à	  
execução	  do	  projeto,	  para	  cobertura	  de	  DESPESAS	  OPERACIONAIS	  E	  ADMINISTRATIVAS	  incorridas	  na	  
execução	  destes	  acordos,	  convênios	  e	  contratos.	  
• Parágrafo	  único.	  Poderão	  ser	  lançados	  à	  conta	  de	  despesa	  administra(va	  gastos	  indivisíveis,	  usuais	  e	  necessários	  à	  
consecução	  do	  obje(vo	  do	  acordo,	  convênio	  ou	  contrato,	  obedecendo	  sempre	  o	  limite	  definido	  no	  caput.	  

Fonte:	  Decreto	  nº	  5.563,	  de	  11.10.2005	  

A	  Lei	  de	  Inovação	  e	  a	  parceria	  ICT-‐E	  
O	  que	  ela	  permite	  às	  ICTs	  públicas	  

Art.	  14º	  	  É	  assegurada	  ao	  CRIADOR	  PARTICIPAÇÃO	  MÍNIMA	  DE	  CINCO	  POR	  CENTO	  E	  MÁXIMA	  DE	  UM	  
TERÇO	  nos	  ganhos	  econômicos,	  auferidos	  pela	  ICT,	  resultantes	  de	  contratos	  de	  transferência	  de	  
tecnologia	  e	  de	  licenciamento	  para	  outorga	  de	  direito	  de	  uso	  ou	  de	  exploração	  de	  criação	  protegida	  da	  
qual	  tenha	  sido	  o	  inventor,	  obtentor	  ou	  autor,	  aplicando-‐se,	  no	  que	  couber,	  o	  disposto	  no	  parágrafo	  único	  
do	  art.	  93	  da	  Lei	  no	  9.279,	  de	  1996.	  
• §	  1o	  A	  par(cipação	  de	  que	  trata	  o	  caput	  poderá	  ser	  par(lhada	  pela	  ICT	  entre	  os	  membros	  da	  equipe	  de	  pesquisa	  e	  
desenvolvimento	  tecnológico	  que	  tenham	  contribuído	  para	  a	  criação.	  

IMPORTANTE:	  Cada	  ICT	  pública	  deve	  definir	  em	  sua	  polí(ca	  o	  percentual	  que	  irá	  adotar,	  como	  será	  
efetuada	  a	  divisão	  da	  par(cipação	  e	  os	  procedimentos	  necessários	  para	  executá-‐la.	  

Fonte:	  Decreto	  nº	  5.563,	  de	  11.10.2005	  
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A	  Lei	  de	  Inovação	  e	  os	  NITs	  

Art.	  16º 	  A	  ICT	  deverá	  dispor	  de	  núcleo	  de	  inovação	  tecnológica,	  próprio	  ou	  em	  associação	  
com	  outras	  ICT,	  com	  a	  finalidade	  de	  gerir	  sua	  polí(ca	  de	  inovação.	  

Art	  17º	  A	  ICT,	  por	  intermédio	  do	  Ministério	  ou	  órgão	  ao	  qual	  seja	  subordinada	  ou	  vinculada,	  
manterá	  o	  Ministério	  da	  Ciência	  e	  Tecnologia	  informado	  quanto:	  

• I	  -‐	  à	  polí(ca	  de	  propriedade	  intelectual	  da	  ins(tuição;	  
• II	  -‐	  às	  criações	  desenvolvidas	  no	  âmbito	  da	  ins(tuição;	  

• III	  -‐	  às	  proteções	  requeridas	  e	  concedidas;	  e	  
• IV	  -‐	  aos	  contratos	  de	  licenciamento	  ou	  de	  transferência	  de	  tecnologia	  firmados.	  

• Parágrafo	  único.	  As	  informações	  de	  que	  trata	  este	  ar(go	  devem	  ser	  fornecidas	  de	  forma	  consolidada,	  em	  
periodicidade	  anual,	  com	  vistas	  à	  sua	  divulgação,	  ressalvadas	  as	  informações	  sigilosas.	  
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•  Lei	  de	  Inovação	  
•  Proposta	  Inicial 	  Projeto	  de	  Lei	  2.177/2011 	  	  Ins(tui	  o	  Código	  Nacional	  de	  Ciência,	  Tecnologia	  e	  Inovação	  	  

•  Proposta	  atual 	  SUBSTITUTIVO*	  ao	  Projeto	  de	  Lei	  nº	  2.177/2011	  	  

•  Situação	  atual	  :	  proposição	  do	  SUBSTITUTIVO	  sujeita	  à	  apreciação	  do	  Plenário	  da	  Câmara	  dos	  Deputados	  

•  Modifica	  e	  complementa	  a	  Lei	  nº	  10.973,	  de	  02/dezembro/2004	  	  
•  Inclui	  as	  ICTS	  não	  públicas	  	  

•  Altera	  vários	  ar(gos	  da	  Lei	  10.973/04	  

•  Revoga	  o	  parágrafo	  único	  do	  art.	  5º	  e	  o	  §	  3º	  do	  art.	  9º	  da	  Lei	  10.973/04	  
*hUp://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=13CEE298E40260D396F7AEF43650E5CE.node2?codteor=1164454&filename=Parecer-‐
PL217711-‐22-‐10-‐2013	  

	  Mudanças	  à	  vista	  

•  Biodiversidade	  
•  Proposta	   	  Projeto	  de	  Lei	  7735/2014 	  dispõe	  sobre	  o	  acesso	  ao	  patrimônio	  gené(co;	  sobre	  a	  proteção	  e	  o	  acesso	  ao	  

conhecimento	  tradicional	  associado;	  sobre	  a	  repar(ção	  de	  bene�cios	  para	  conservação	  e	  uso	  sustentável	  da	  biodiversidade	  	  

•  Situação	  atual	  :	  em	  tramitação.	  	  
hUp://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=619150	  

VC i 
consultoria 

©2015_VCrósta 



Agenda	  

Cenário	  e	  a	  Lei	  de	  Inovação	  

Adequações	  necessárias	  para	  inovar	  em	  parceria	  

Processo	  de	  Parceria	  

Contratos	  de	  TT	  mais	  u(lizados	  

Facilitando	  a	  parceria	  e	  os	  negócios	  tecnológicos	  
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Adequação	  ao	  novo	  cenário	  

ICTs	  e	  EMPRESAS	  

• pesquisa	  de	  melhor	  qualidade	  e	  seguindo	  rígidos	  protocolos	  
• busca	  de	  oportunidades	  externas	  (de	  tecnologias	  e	  de	  recursos)	  	  
• atenção	  à	  proteção	  do	  conhecimento	  e	  PI	  robusta	  
• áreas	  e	  profissionais	  dedicados	  à	  interação	  (NITs,	  áreas	  afins)	  
• gestão	  da	  inovação	  e	  parcerias	  –	  processos,	  procedimentos,	  operacionalização	  
• adequação	  da	  empresa	  para	  aproveitar	  os	  incen(vos	  para	  inovação	  tecnológica	  (Editais,	  
Lei	  do	  Bem,	  …)	  

• adequação	  das	  ICTs	  para	  estruturar	  e	  agilizar	  a	  parceria	  com	  empresas	  	  

PREMISSAS	  

• Entender	  
• conceitos	  
• papel	  e	  da	  vocação	  das	  partes	  
• processo	  de	  licenciamento	  e	  suas	  etapas	  

• Estabelecer	  um	  sistema	  estruturado	  para	  aproveitar	  as	  oportunidades	  e	  gerir	  a	  inovação	  	  
• Criar	  cultura	  de	  proteção,	  parcerias	  e	  inovação	  

VC i 
consultoria 

©2015_VCrósta 



Conceitos	  
Invenção	  -‐	  Inovação	  -‐	  Difusão	  

Invenção:	  enquanto	  tal,	  sem	  valor	  econômico	  

Inovação:	  não	  necessariamente	  exige	  uma	  invenção	  

•	  Difusão:	  adoção	  por	  imitação,	  compra	  etc	  

Nem	  toda	  a	  inovação	  vem	  de	  uma	  invenção;	  nem	  toda	  invenção	  se	  torna	  uma	  inovação	  

Mudança	  desconGnua	  

INCREMENTAL	  

RADI
CAL	  

Aprimoramento	  conGnuo	  da	  nova	  
(e	  anIga)	  tecnologia	  

ideia	   ação	   mercado	   INOVAÇÃO	  

Para	  INOVAR	  a	  empresa	  deve	  favorecer	  a	  	  
INTERAÇÃO	  e	  a	  COLABORAÇÃO	  INTERNA	  e	  EXTERNA	  	  

“explorar 
novas 
ideias 
com 

sucesso” 
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Fonte:	  CHESBROUGH,	  H.,	  2003.	  

Pessoal,	  Recursos	  e	  Ideias	  internas	  

Modelos	  de	  Inovação	  
Inovação	  Fechada	  

• Busca	  e	  emprega	  pessoas	  mais	  talentosas	  na	  área	  
• Lucro	  é	  determinado	  por	  descobertas,	  invenções	  e	  
desenvolvimento	  interno	  

• Quem	  primeiro	  descobre/inventa	  é	  quem	  primeiro	  
lança	  o	  produto	  no	  mercado	  

• Vence	  quem	  primeiro	  comercializa	  uma	  inovação	  
• Vitória	  é	  garan(da	  pela	  quan(dade	  de	  boas	  ideias	  
• Controle	  total	  da	  PI	  para	  que	  os	  compe(dores	  não	  
lucrem	  com	  as	  ideias	  da	  empresa	  	  

Inovação	  Aberta	  
• Busca	  pessoas	  talentosas	  fora	  da	  empresa	  e	  faz	  parcerias	  para	  
trazer	  o	  seu	  conhecimento	  e	  exper)se	  

• Adequa	  o	  P&D	  interno	  para	  absorver	  os	  conhecimentos	  geados	  
externamente	  

• Não	  é	  necessário	  iniciar	  a	  pesquisa	  para	  lucrar	  com	  ela	  
• Melhor	  é	  construção	  de	  um	  bom	  Plano	  de	  Negócio	  para	  a	  
tecnologia	  	  

• Uso	  de	  boas	  ideias	  internas	  e	  externas	  leva	  a	  vitória	  
• Lucra	  com	  a	  compra,	  parceria	  e	  uso	  da	  PI	  mesmo	  que	  ela	  seja	  de	  
outros,	  desde	  que	  traga	  vantagens	  ao	  plano	  estratégico	  da	  
empresa	  	  

Combina	  ideias	  internas	  e	  externas	  (ICT-‐E;	  E-‐E)	  
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Como	  fazer?	  

Fonte:	  Comitê	  Temá(co	  ANPEI	  -‐	  Promovendo	  a	  Interação	  ICTs	  –	  Empresas,	  2008	  

Inovação	  é	  feita	  pela	  empresa	  e	  necessita	  de	  novos	  conhecimentos	  

No	  Brasil,	  as	  ICTs	  detém	  grande	  parte	  desse	  conhecimento	  

Empresas	  brasileiras	  podem	  alavancar	  a	  inovação	  com	  o	  conhecimento	  gerado	  pelas	  ICTs	  

PARCERIA	  

ALAVANCAR	  FONTES	  ADICIONAIS	  DE	  FOMENTO	  À	  
INOVAÇÃO	  

RECRUTAR	  E	  FORMAR	  RECURSOS	  HUMANOS	  DE	  
EXCELÊNCIA	  

MANTER-‐SE	  NO	  MERCADO	  À	  FRENTE	  DA	  CONCORRÊNCIA	  

AGREGAR	  CONHECIMENTOS	  COMPLEMENTARES	  

PROMOVER	  PESQUISAS	  APLICADAS	  QUE	  AGREGAM	  VALOR	  	  

COMPARTILHAR	  RECURSOS	  E	  MINIMIZAR	  RISCOS	  

VC i 
consultoria 

©2015_VCrósta 



Preparo	  interno	  para	  a	  Inovação	  Aberta	  	  

Sei	  o	  que	  quero?	  

Tenho	  condições	  ins(tucionais	  e	  culturais?	  

Tenho	  estrutura?	  

•  Recursos	  como	  infraestrutura,	  RH	  qualificado	  e	  mul(disciplinar,	  
financeira;	  Regulamentação	  interna	  do	  tema	  	  

Tenho	  como	  garan(r	  uma	  boa	  gestão	  da	  IA?	  
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Preparo	  interno	  para	  a	  Inovação	  Aberta	  	  

Entender	  o	  que	  é	  como	  pode	  ser	  aplicada	  na	  ins(tuição/empresa	  

Qual	  o	  grau	  de	  importância	  da	  IA	  para	  a	  ins(tuição/empresa	  

• O	  que	  ela	  quer	  com	  a	  IA	  
• (po	  de	  parceiros	  (empresas,	  ICTs,	  startups,	  ...);	  (po	  de	  contrato	  desejado;	  estágio	  da	  tecnologia	  

• Qual	  a	  demanda	  existente	  para	  a	  IA	  
• Planejamento	  Estratégico	  x	  Planejamento	  Tecnológico	  ;	  competências	  existentes	  x	  necessárias	  

• Qual	  será	  a	  área	  responsável	  pela	  IA	  e	  sua	  localização	  hierárquica	  
• Qual	  a	  sua	  autonomia	  e	  competências	  

Qual	  a	  estrutura	  necessária	  para	  fazer	  a	  gestão	  da	  IA	  

• área	  única	  x	  exper(se	  de	  várias	  áreas	  
• equipe	  
• competências	  necessária;	  mul(sdisciplinaridade	  (jurídico,	  negocial,	  técnico);	  capacitação	  no	  tema	  

• Estrutura	  �sica	  
• Operacionalização	  
• Desenho	  dos	  processos	  e	  procedimentos;	  ferramentas	  de	  gestão	  

Qual	  arcabouço	  legal	  ins(tucional	  necessário	  para	  balizar	  essas	  parcerias	  

• Polí(cas	  de	  Propriedade	  Intelectual	  e	  de	  Parcerias,	  Polí(cas	  auxiliares	  e	  complementares,	  Governança	  
• Decretos,	  Regulamentações,	  Normas	  internas	  para	  relação	  externa	  
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Estruturação	  de	  área	  de	  interface	  

Fonte:	  adaptado	  de	  Metodologia	  de	  Gestão	  Integrada	  da	  Inovação:	  carIlha.	  Ins(tuto	  Euvaldo	  Lodi.	  2ª	  edição,	  Florianópolis	  2011	  	  

ALTA	  GESTÃO	  -‐	  INSTITUIÇÃO	  

Modelo	   Estratégia	   Norma)zações	  e	  
Polí)cas	  interna	  

Alocação	  de	  	  
RH,	  $$,	  

infraestrutura	  

ÁREA	  /	  GRUPO	  

Estruturação	  e	  
Gestão	  

Alocação	  de	  
recursos	  

Capacitação	  da	  
equipe	  

Sistema	  de	  
informação	  

Interlocução	  
interna-‐externa	  

	  GESTÃO	  e	  EQUIPES	  
MULTIFUNCIONAIS	  

Definição	  de	  fluxos	  e	  
procedimentos	  

Implementação	  
de	  processos	  

Gestão	  das	  
áreas	  

Execução	  das	  
a)vidades	  

Interlocução	  
interna-‐externa	  

ESTRATÉGICO	  

TÁTICO	  	  	  

OPERACIONAL	  

ICTs	  e	  Empresas	  

A	  COMPLEXIDADE	  DO	  NIT	  DEPENDE	  DA	  SUA	  

NATUREZA	  E	  DA	  DEMANDA	  	  EXISTENTE	  

• ICT	  Pública:	  obrigatório	  pela	  Lei	  de	  Inovação,	  pode	  ser	  próprio	  
ou	  em	  associação	  com	  outras	  ICT	  (art17	  Decreto	  n°	  5563/2005)	  

• ICT	  não	  pública	  e	  empresa:	  não	  há	  obrigatoriedade.	  Uma	  boa	  
governança	  requer	  uma	  área	  dedicada	  à	  interação	  e	  parcerias	  	  

NIT	  	  
Núcleo	  de	  
Inovação	  

Tecnológica	  
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NIT	  /	  ÁREA	  

	  MODELO	  

INSERÇÃO	  
INSTITUCIONAL	  

ESTRATÉGIA	  DE	  
ATUAÇÃO	  

REGULAMENTAÇÃO	  
INTERNA	  

EQUIPE	  

RECURSOS	  $$	  

INFRAESTRUTURA	  

OPERAÇÃO	  

Estruturação	  
NITs	  /	  Áreas	  de	  Interface	  externa	  	  
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Entenda	  Processos	  e	  Procedimentos	  
VC i 
consultoria 

Macro	  Fluxo	  TT	  

Desenvolvimento	  
de	  Parceria	  

Detecção	  de	  
Oportunidades	  e	  

interesses	  

Negociação	  e	  
Efe(vação	  da	  

Parceria	  

Contratos	  de	  TT	  

Acompanhamento	  
da	  parceria	  

Gestão	  do	  contrato	  	  

…	  

PI	  

Análise	  da	  
Comunicação	  de	  

Invenção	  

Redação	  

Depósito	  

Gestão	  

…	  

Comunicação	  	  

Plano	  de	  
comunicação	  

Interna	  

Plano	  de	  
comunicação	  

externa	  

Perfil	  da	  tecnologia	  

…	  

Contratos	  

Tipos,	  minutas	  

Tramitação	  

Gestão	  

…	  

…	  

Exemplo	  

Elaborado	  por	  Vera	  Crósta,	  2005	  
©2015_VCrósta 



Estruture	  e	  implemente	  Processos	  e	  
Procedimentos	  

VC i 
consultoria 

Exemplo	  

Elaborado	  por	  Vera	  Crósta,	  2006	   ©2015_VCrósta 



	  REGULAMENTAÇÃO	  
(federal,	  estadual	  e	  ins(tucional)	  

	  CONHECIMENTO	  
(estado	  da	  arte)	  

	  FORMALIZAÇÃO	  
(estrutura	  dedicada:	  	  

negociação	  e	  efe(vação	  do	  contrato)	  

	  ICT	   	  EMPRESA	  
PARCERIA	  

Verifique	  as	  condições	  básicas	   VC i 
consultoria 
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Saber	  O	  QUE	  SE	  QUER	  
• Complementar	  competências	  internas	  
• Atrair	  novas	  competências	  
• Conhecimentos	  básicos	  -‐	  pesquisas	  básicas	  
• Conhecimentos	  aplicados	  -‐	  pesquisas	  mais	  aplicadas	  

Saber	  O	  QUE	  SE	  OFECERECE	  
• Competência,	  ....	  

Saber	  QUAL	  ESTÁGIO	  DA	  TECNOLOGIA	  se	  deseja	  
• Pesquisa	  básica	  
• Pesquisa	  com	  pedido	  de	  patente	  depositada	  
• Pesquisa	  sem	  pedido	  de	  patente	  depositado	  
• Prova	  de	  conceito	  já	  demonstrada	  
• Escalonamento	  demonstrado	  
• 	  etc	  

Saber	  que	  TIPO	  DE	  RELAÇÃO	  está	  disposto	  a	  firmar	  e	  a	  compar(lhar	  
• pesquisa	  e	  desenvolvimento	  conjunto,	  licenciamento	  de	  tecnologia	  já	  protegida,	  fornecimento	  de	  know	  how	  já	  estabelecido,	  
qualquer	  (po 	  	  

• abertura	  para	  compar(lhar	  a	  (tularidade	  e	  a	  par(cipação	  nos	  resultados	  

Saber	  se	  há	  PREPARO	  INTERNO	  para	  a	  interação	  
• estrutura,	  polí(cas,	  procedimentos,	  entendimentos	  dos	  processos	  e	  marco	  legal,	  pessoas	  qualificadas	  

Conhecimento	  
VC i 
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ICTs 	  	  

• Deliberações,	  Normas,	  Resoluções,	  Atos,	  ...	  
• Criação	  do	  NIT;	  valores	  de	  ressarcimento	  à	  ICT	  dos	  
custos	  indiretos;	  	  

• Dedicação	  dos	  docentes	  e	  pesquisadores;	  	  
• Definição	  dos	  contratos	  e	  convênios,	  tramitação	  e	  
processo	  de	  análise	  

• Polí(ca	  de	  Propriedade	  Intelectual,	  de	  Parcerias,	  
etc...	  

Empresas	   	  	  

• Polí)cas,	  Estratégias,	  	  Normas,	  ...	  
• Polí(ca	  geral	  da	  empresa;	  polí(ca	  para	  parcerias;	  
polí(ca	  de	  propriedade	  intelectual,	  missão,	  visão,	  
valores	  

• Estratégia	  de	  negócio	  e	  estratégia	  tecnológica,	  
• Normas	  internas	  de	  aprovação	  e	  tramitação,	  etc	  

Legislação	  Federal	   •  Conhecer	  e	  entender	  

Legislação	  Estadual	   •  Conhecer	  e	  entender	  

Legislação	  Ins)tucional	  
•  Formatar	  a	  sua	  e	  
Conhecer	  a	  do	  parceiro	  

Regulamentação	  

Exemplo:	  hUp://www.inova.unicamp.br/sobre/legislacao
	   	  	  

Documentos	  formais	  
com	  diretrizes	  gerais	  
que	  norteiam	  a	  atuação	  
da	  ins(tuição	  nas	  ações	  
ligadas	  à	  inovação	  	  
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Regulamentação	  interna	   Documentos	  formais	  com	  diretrizes	  
gerais	  que	  norteiam	  a	  atuação	  da	  
ins(tuição	  nas	  ações	  ligadas	  à	  
inovação	  	  

área	   )po	   nº	   tema	  

Polí(ca	  de	  Propriedade	  
Intelectual	  

Deliberação	  
	  

CONSU-‐A-‐016/2010	   Aprova	  a	  Polí(ca	  Ins(tucional	  de	  Propriedade	  Intelectual	  da	  Universidade	  Estadual	  de	  Campinas	  -‐	  UNICAMP,	  e	  dá	  outras	  
providências,	  além	  de	  revogar	  as	  disposições	  em	  contrário	  	  

Inova	  

Resolução	   GR	  n°	  51/2003	  	   Cria	  a	  Agência	  de	  Inovação	  Inova	  Unicamp	  

Deliberação	   	  CAD-‐A-‐2/2004	  	   Dispõe	  sobre	  a	  criação	  da	  Agência	  de	  Inovação	  Inova	  Unicamp	  

Deliberação	   CAD-‐A-‐02/2007	   Altera	  os	  ar(gos	  4°,	  5°,	  6°,	  7°	  e	  8º	  da	  Deliberação	  CAD-‐A-‐2,	  de	  1º/11/2004	  

Portaria	  Interna	   Nº	  03/2014	   Nomeação	  da	  Comissão	  Assessora	  da	  Inova	  Unicamp	  

Incubadora	  

Resolução	   	  GR	  Nº	  67/2001	   Cria	  a	  Incubadora	  de	  Empresas	  de	  Base	  Tecnológica	  da	  UNICAMP	  -‐	  INCAMP	  e	  dá	  outras	  providências.	  

Resolução	   GR	  nº	  65/2004	  	  
	  

Ins(tui	  o	  Conselho	  de	  Orientação	  para	  Incubadora	  de	  Empresas	  de	  Base	  Tecnológica	  da	  UNICAMP-‐INCAMP	  

Deliberação	   CONSU-‐A-‐2/2007	   Regimento	  Interno	  da	  Incubadora	  de	  Empresas	  de	  Base	  Tecnológica	  da	  UNICAMP	  –	  INCAMP	  

InovaSo�	   Resolução	   GR	  n°	  06/2006	   Cria	  o	  Centro	  de	  Inovação	  em	  So�ware	  –	  Inovaso�	  ,	  junto	  à	  Agência	  de	  Inovação	  	  

Polo	  de	  Pesquisa	  e	  
Inovação	  da	  Unicamp	  

Deliberação	   CONSU-‐A-‐02/2010	  	   	  Aprova	  as	  diretrizes	  e	  obje(vos	  para	  a	  criação	  do	  Polo	  de	  Pesquisa	  e	  Inovação	  da	  UNICAMP,	  autoriza	  sua	  criação	  e	  dá	  outras	  
providências	  

Deliberação	   CAD-‐A-‐01/2010	   Dispões	  sobre	  a	  criação	  do	  Polo	  de	  Pesquisa	  e	  Inovação	  daUNICAMP	  

Regulamento	  de	  
Contratos	  e	  Convênios	  

Resolução	  	   GR	  n°	  46/2008	  	   Estabelece	  o	  trâmite	  para	  contrato	  de	  licenciamento	  

Taxas	  de	  Ressacimento	  de	  
Convênios	  e	  Contratos	  

Resolução	  	   GR	  n°	  36/2008	  	   Regulamenta	  as	  taxas	  de	  ressarcimento	  à	  Universidade	  de	  custos	  indiretos	  (RCI)	  oriundos	  de	  convênios	  

Resolução	   GR	  Nº	  30/2009	  	   Altera	  a	  Resolução	  GR	  n°	  36,	  de	  22/12/2008	  

Par(lha	  de	  Receitas	  TT	  
Resolução	   GR	  nº	  47/2008	   Estabelece	  a	  par(lha	  de	  receitas	  provenientes	  de	  contratos	  celebrados	  pela	  Universidade	  para	  a	  transferência	  de	  tecnologia	  e	  

para	  o	  licenciamento	  de	  direito	  de	  uso	  ou	  de	  exploração	  de	  propriedade	  intelectual	  da	  UNICAMP	  

Executores	  de	  Contratos	  
de	  TT	  

Resolução	  	   GR	  nº	  48/2008	  	   Estabelece	  a	  execução	  compar(lhada	  nos	  contratos	  celebrados	  pela	  Universidade	  para	  a	  transferência	  de	  tecnologia	  e	  para	  o	  
licenciamento	  de	  direito	  de	  uso	  ou	  de	  exploração	  de	  propriedade	  intelectual	  da	  UNICAMP.	  
	  

Procedimentos	  de	  TT	   Resolução	   GR	  nº	  50/2007	   ConsItui	  Grupo	  de	  Trabalho	  para	  estudar	  e	  estabelecer	  procedimentos	  sobre	  a	  administração	  de	  contratos	  de	  licença	  de	  uso	  e	  
exploração	  de	  propriedade	  intelectual	  da	  Universidade 	   	  	  

VC i 
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Formalização	  
Parcerias	  

Contr
atos	   PI	  

Regulariza	  o	  (po	  de	  relação	  a	  ser	  estabelecida	  

Precedida	  pela	  negociação	  do	  projeto	  e	  das	  cláusulas	  contratuais	  

Sempre	  entre	  pessoas	  jurídicas	  (ins(tuições	  e	  empresas)	  e	  assinadas	  por	  seus	  representantes	  legais	  

Em	  instrumentos	  jurídicos	  específicos	  conforme	  o	  (po	  de	  relação	  a	  ser	  firmada	  e	  devem	  refle(r	  a	  
qualidade	  e	  intensidade	  da	  interação	  

Importante	  que	  TODAS	  as	  mudanças/alterações	  durante	  a	  vigência	  do	  contrato/convênio	  sejam	  
refle(das	  em	  instrumentos	  jurídicos	  próprios	  -‐	  aditamentos	  

área	  dedicada	  
e	  estruturada	  

Ambiente	  e	  
Pessoas	  

competentes	  

Base	  
legal	   um	  bom	  começo	  

ESTRUTURA	  
DEDICADA	  

Operacionalização	  

Polí)ca	  Recursos	  
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Bases	  para	  inovar	  em	  parceria	  

Alinhar	  a	  estratégia	  tecnológica	  à	  estratégia	  de	  negócio	  

Entender	  o	  que	  é	  parceria	  
• Interesses	  e	  obje(vos	  comuns;	  habilidades	  e	  esforços	  complementares	  	  
• Compromisso,	  respeito	  mútuo,	  confiança,	  diálogo	  e	  entendimento	  
• Empresa-‐Empresa	  ≠	  Empresa-‐ICT	  pública	  	  ≠	  Empresa-‐ICT	  privada	  	  

Preparar	  o	  P&D	  interno	  e	  áreas	  suporte	  para	  
• interagir	  
• absorver	  
• internalizar	  o	  conhecimento	  	  

Ter	  um	  processo	  de	  Gestão	  de	  Parcerias	  
• Área	  /	  Grupo	  dedicada	  ou	  afeita	  ao	  tema	  com	  regras	  claras	  e	  autonomia	  definida	  
• Polí(ca,	  procedimentos	  e	  estrutura	  
• pessoal	  negociador,	  aberto	  a	  cooperação	  e	  hábil	  para	  lidar	  com	  culturas	  diferentes	  

Ter	  uma	  constância	  no	  inves(mento	  em	  P,D&I	  de	  longo	  prazo	  	  
• Área	  dedicada	  
• contratação	  de	  mestres	  	  doutores	  da	  academia	  e	  do	  mercado	  
• Inves(r	  %	  do	  faturamento	  de	  acordo	  com	  sua	  estratégia	  de	  negócio	  

VC i 
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Preparar	  a	  empresa	  

Entende	  

• o	  que	  quer,	  precisa,	  
está	  disposta	  a	  	  

• a	  complexidade,	  
peculiaridade	  e	  
limitações	  dos	  (pos	  de	  

• parcerias	  
• parceiros	  
• diferença	  entre	  ICT	  
pública	  e	  não	  pública	  

Quer	  

• só	  prospectar?	  
(monitorar	  o	  
ambiente	  e	  as	  
tecnologias)	  

• realmente	  
estabelecer	  parceria	  

• Que	  tecnologia	  	  quer	  

• Que	  (po	  de	  parceria	  e	  
parceiro	  procura	  

• Que	  (po	  de	  parceiro	  
necessita	  

Sabe	  
• estrutura	  dedicada	  

• governança	  

• pessoal	  qualificado	  
(técnico,	  jurídico,	  
negociação)	  

• abertura	  para	  negociar	  

• condições	  de	  gerir	  o	  
projeto	  e	  a	  parceria	  

Está	  preparada	  

• o	  que	  eu	  quero	  Tecnologia	  

•  tenho	  interna?	  qual	  preciso	  complementar?	  Competência	  

• está	  aberta?	  preciso	  melhorar?	  O	  que	  estou	  
disposto?	  Cultura	  /	  Polí(ca	  

• norma(zações?	  operacionalização?	  gestão?	  Estrutura	  para	  IA	  

• Equipe:	  técnicos,	  jurídico,	  PI,	  negociação?	  Capacitação	  
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Conhece	  

• a	  vocação	  da	  ICT	  

• as	  áreas	  tecnológicas	  de	  
ponta	  da	  ICT	  	  

• A	  cultura	  da	  ICT	  para	  
Inovação	  

• que	  (po	  de	  parceria	  e	  
parceiro	  procura	  

• que	  (po	  de	  parceiro	  
necessita	  

• o	  marco	  legal	  e	  as	  
limitações	  	  

• a	  sua	  autonomia	  

Sabe	   • NIT	  com	  estrutura	  e	  processos	  
definidos	  para	  operacionalização	  e	  
gestão	  das	  parcerias	  e	  da	  PI	  

• equipe	  	  qualificada	  (técnico,	  
jurídico,	  negociação)	  

• norma(zações	  internas	  que	  
regulem	  as	  parcerias	  

• difusão	  interna	  da	  cultura	  para	  
proteção	  e	  parcerias	  

• alinhamento	  com	  as	  instâncias	  
internas	  	  

• governança	  

• abertura	  para	  negociar	  

Está	  preparada	  

Preparar	  a	  ICT	   VC i 
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Empresa	   Pesquisa	  aplicada,	  
Desenvolvimento,	  

Mercado	  

ICT	  pública	  
+	  Pesquisa	  básica	  	  
–	  Pesquisa	  aplicada	  

Entender	  a	  missão	  das	  partes	  

Pesquisa	  acadêmica	  

Depósito	  de	  patente	  

POC/protó(po	  

Escalonamento	  

Produto	  

Mercado	  

Ex:	  P&D	  engenharia	  

ICT	  pública	  
• ensino,	  pesquisa	  e	  extensão	  
• formação	  de	  pessoal	  qualificado	  
• necessidade	  em	  publicar	  e	  disseminar	  o	  
conhecimento	  

• reconhecimento	  através	  de	  publicações	  de	  
“papers”	  de	  qualidade	  

• AUXILIA	  O	  PROCESSO	  DE	  INOVAÇÃO	  

Empresa	  
• guardar	  sigilo	  
• proteger	  para	  usar	  o	  conhecimento	  	  
• Necessidade	  de	  produtos	  e	  processos	  inovadores	  
para	  manter	  a	  empresa	  no	  mercado	  

• lucro	  
• FAZ	  A	  INOVAÇÃO	  

ICT	  não	  pública	  
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Entenda	  os	  )pos	  de	  ICTs	  

ICT	  PÚBLICA	  

Definição	  pela	  Lei	  de	  Inovação	  

• ICT:	  órgão	  ou	  en(dade	  da	  administração	  pública	  que	  tenha	  por	  
missão	  ins(tucional,	  dentre	  outras,	  executar	  a(vidades	  de	  
pesquisa	  básica	  ou	  aplicada	  de	  caráter	  cien0fico	  ou	  tecnológico	  

Universidades,	  Ins(tutos	  de	  Pesquisa	  públicos	  

Órgão	  público	  

Regido	  pelo	  Direito	  Administra(vo	  

• Possui	  legislação	  específica	  para	  relacionamento	  com	  entes	  
privados	  

• Lei	  de	  Inovação	  (10.973/2004)	  e	  Decreto	  de	  Regulamentação	  
(5.563/2005)	  

ICT	  PRIVADA	  

Não	  há	  definição	  exata	  

• Lei	  de	  Inovação:	  “en(dades	  nacionais	  de	  direito	  privado	  sem	  fins	  
lucra(vos	  voltadas	  para	  a(vidades	  de	  pesquisa”	  

• Editais	  Finep:	  “ins(tuição	  de	  pesquisa	  privada	  sem	  fins	  lucra(vos"	  

Universidades	  privadas	  e	  Ins(tutos	  de	  Pesquisas	  
privados	  

En(dades	  sem	  fins	  lucra(vos	  

Regido	  pelo	  Direito	  Privado	  

• Não	  necessita	  seguir	  a	  Lei	  de	  Inovação,	  mas	  pode	  u(lizar	  seus	  
parâmetros	  

• Relação	  comercial	  entre	  as	  partes	  
• Pode	  ter	  cláusulas	  bem	  restri(vas	  de	  sigilo,	  prazos,	  multas	  
• PI	  acordada	  entre	  as	  partes:	  uni	  ou	  bi	  lateral	  	  

Fonte:	  elaborado	  por	  Vera	  Crósta,	  2010	  
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...	  e	  as	  diferenças	  culturais	  

Fonte:	  adaptado	  por	  Vera	  Crósta	  (2010)	  da	  palestra	  de	  Robert	  Gruetzmacher,	  Evento	  LES,	  SP,	  set	  2010	  

ICTS	  PÚBLICAS	   ICTS	  PRIVADAS	   EMPRESAS	  

FINALIDADE	   não	  lucra(va	   Ins(tuição	  de	  direito	  privado	  sem	  fins	  
lucra(vos	  

Ins(tuição	  de	  direito	  privado	  com	  fins	  
lucra(vos	  

ORIENTAÇÃO	   Ensino,	  pesquisa,	  extensão,	  
serviços	  tecnológicos	  

depende	  do	  fim	  estatutário:	  ensino,	  
pesquisa,	  extensão,	  serviços,	  
desenvolvimento	  tecnológico	  

mercado	  

VOCAÇÃO	   formar	  profissionais	  e	  avançar	  
no	  conhecimento	   Depende	  do	  fim	  estatutário	  

Negócios	  com	  rentabilidade	  

DESENHO	   compar(lhar	  conhecimento	   Ambos,	  a	  depender	  do	  projeto	   confidencialidade	  é	  muito	  importante	  

TEMPO	   não	  é	  tão	  crí(co	   é	  crí(co	  ou	  muito	  cri(co	   muito	  crí(co	  

PROPRIEDADE	  
INTELECTUAL	   importante	   muito	  importante	  

muito	  importante	  

PUBLICAÇÃO	   muito	  importante	  e	  necessária	   somente	  se	  não	  há	  risco	  estratégico	  	   somente	  se	  não	  há	  risco	  estratégico	  	  	  

COMPROMISSO	   público	  acadêmico	  e	  sociedade	   mantenedores	   Stakeholders	  

CONHECIMENTO	   mais	  básico	  e	  menos	  aplicado	   totalmente	  aplicado	  
aplicado	  e	  direcionado	  a	  uma	  
necessidade/propósito	  específico	  

DIREITO	   administra(vo	   privado	   privado	  
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Avalie	  o	  )po	  da	  parcerias	  e	  parceiros	  

TIPO	  DE	  PARCERIA	  
PREMISSAS	   PARCEIRO	  

POTENCIAL	  RISCO	   PRAZO	   GRAU	  SIGILO	  

pesquisa	  básica	  e	  pré-‐compe))va	  	   alto	   longo	   baixo	   ICTs	  públicas	  e	  
ICTs	  privadas	  

pesquisa	  aplicada	  com	  baixo	  potencial	  de	  
inovação	   médio	  	   médio	   baixo/médio	   ICTs	  públicas	  e	  

ICTs	  privadas	  

pesquisa	  aplicada	  com	  algum	  potencial	  de	  
inovação	   médio/alto	  	   longo	   baixo/médio	   ICTs	  publicas	  

pesquisa	  aplicada	  com	  alto	  potencial	  de	  
inovação	   médio/alto	  	   médio	   alto	   empresas*	  e	  ICTs	  

privadas	  

pesquisa	  aplicada:	  tecnologias	  sensíveis,	  
liderança	  tecnológica	   médio/alto	   curto/médio	   alto	   empresa,	  ICTs	  

privadas	  

desenvolvimento	  de	  novos	  produtos,	  processos,	  
serviços,	  negócio	   baixo/médio	   curto/médio	   alto	   empresas*	  e	  ICTs	  

privadas	  

tecnologias	  complementares	  existentes	   baixo	   curto	   médio/alto	   empresas*	  e	  ICTs	  
privadas	  

*	  Interno	  empresa,	  alianças	  estratégicas	  com	  outras	  empresas,	  joint	  ventures,	  start	  ups,	  spin	  offs	  	  

Elaborado	  por	  Vera	  Crósta,	  2010	  
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Implemente	  a	  inovação	  em	  parceria	  e	  
estabeleça	  um	  modelo	  de	  gestão	  	  

Fonte:	  SONIA	  TUCCORI,	  3º.	  Enifarmed,	  set2009	  

Talento	  é	  1%	  inspiração	  e	  99%	  transpiração	  	  
Thomas	  Alva	  Edison	  (1847/1931)	  Inventor	  e	  empresário	  dos	  EUA.	  Invenções:	  lâmpada	  elétrica	  incandescente,	  o	  gramofone,	  o	  cinetoscópio,	  o	  
ditafone	  e	  o	  microfone	  de	  grânulos	  de	  carvão	  para	  o	  telefone.	  É	  um	  dos	  precursores	  da	  tecnologia	  do	  século	  XX.	  	  
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Boas	  prá)cas	  
PREPARE-‐SE	  PARA	  A	  PARCERIA	  

• Avalie	  o	  potencial,	  o	  interesse	  e	  a	  cultura	  interna	  para	  interagir	  
• Conheça	  a	  cultura	  das	  partes	  e	  a	  estrutura	  existente	  (técnica,	  operacional,	  legal,	  	  etc)	  
• Saiba	  o	  que	  quer,	  o	  oque	  procura	  e	  o	  que	  está	  disposto	  a	  oferecer	  (PExPT	  e	  flexibilidade)	  
• Iden(fique	  as	  exper(ses	  na	  área	  de	  interesse	  e	  entenda	  os	  (pos	  de	  parceria	  
• Alinhe	  expecta(vas:	  estágio	  desejado	  da	  tecnologia	  
• Tecnologias	  de	  ICTs:	  grande	  parte	  em	  estágio	  embrionário	  

• Tenha	  polí(cas	  ,	  normas,	  procedimentos,	  	  operacionalização,	  estrutura,	  conscien(zação	  e	  comprome(mento	  e	  

conheça	  a	  do	  seu	  parceiro	  	  

• Defina	  área	  ou	  interlocutores	  para	  a	  operacionalização	  e	  gestão	  da	  parceria	  (técnico,	  jurídico,	  negocial)	  

	  ESTRUTURE	  O	  PROJETO	  
• Planeje	  e	  caracterize	  adequadamente	  o	  (po	  de	  projeto	  

• equipe	  de	  trabalho,	  prazos,	  relatórios,	  entregas,	  grau	  de	  sigilo,	  vocação	  das	  partes	  

• Elabore	  Planos	  de	  Trabalho	  (PT)	  do	  projeto	  que	  visem	  minimizar	  riscos	  de	  pesquisa	  

• em	  fases,	  onde	  a	  fase	  anterior	  valida	  a	  próxima	  

• projetos	  de	  P&D	  menores	  no	  início	  =>	  resultados	  mais	  rápidos	  =	  chance	  para	  aprendizado	  e	  conhecimento	  mútuo	  

• Cer(fique-‐se	  do	  comprome(mento	  do	  pesquisador	  (quer	  mesmo	  ser	  parceiro?)	  
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Boas	  prá)cas	  
Atentar	  para	  

• Entender	  e	  conhecer	  a	  vocação	  da	  empresa	  e	  da	  ICT	  parceira	  

• Mapear	  e	  iden(ficar	  as	  necessidades	  da	  empresa	  (curto,	  médio,	  longo	  prazo)	  

• Iden(ficar	  as	  áreas	  e	  pesquisadores	  “de	  ponta”	  da	  ICT	  que	  atendam	  a	  sua	  demanda	  

• Iden(ficar	  as	  pesquisas	  mais	  atraentes	  para	  a	  sua	  necessidade	  

• Verificar	  como	  foi	  planejada	  

• Qual	  seu	  foco:	  básica?	  aplicada?	  acadêmica?	  mercado?	  	  

• Verificar	  possíveis	  restrições	  (autorizações,	  licenças,	  ex:	  CGEN)	  

CUIDAR	  DA	  PROPRIEDADE	  INTELECTUAL	  

• BUSCA	  DE	  ANTERIORIDADE	  prévia	  ao	  início	  
• verificar	  estado	  da	  técnica	  e	  potencial	  da	  tecnologia	  	  
• viabilizar	  ferramentas	  para	  um	  busca	  robusta	  	  

• atentar	  para	  	  a	  possibilidade	  de	  proteção,	  prazos,	  valores	  
• avaliar	  cri(camente	  a	  possibilidade	  de	  proteção	  da	  tecnologia	  e	  elaborar	  pedido	  de	  proteção	  robusto	  

• fazer	  gestão	  profissional	  da	  PI:	  
• prazos,	  valores,	  exames	  técnicos,	  proteção	  estendida	  para	  mercados	  potenciais	  

VC i 
consultoria 

©2015_VCrósta 



Agenda	  

Cenário	  e	  a	  Lei	  de	  Inovação	  

Adequações	  necessárias	  para	  inovar	  em	  parceria	  

Processo	  de	  Parceria	  

Contratos	  de	  TT	  mais	  u(lizados	  

Facilitando	  a	  parceria	  e	  os	  negócios	  tecnológicos	  
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Etapas	  de	  uma	  	  Parceria	   VC i 
consultoria 

Antes	  

• Organização	  interna	  
•  Iden(ficação	  do	  
parceiro	  

• Seleção	  das	  tecnologias	  
• Apresentação	  

Durante	  

• Negociação	  
• Modelo	  de	  parcerias	  	  
•  Instrumentos	  jurídicos	  

• Formalização	  
• Tramitação	  
• Contratação	  

• Execução	  
• Condução	  do	  projeto	  
• Acompanhamento	  
• Gestão	  

Após	  	  

• Avaliação	  
• Obrigações	  contratuais	  

	  
Normas	  	  	  	  	  	  Infraestrutura 	  	  	  	  Equipe	  qualificada 	  	  	  	  Recursos	  $ 	  	  	  	  	  	  	  Polí(cas	  
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Encerramento	  

Execução	  e	  
acompanhamento	  

Formalização	  e	  início	  da	  
parceria	  

Planejamento	  e	  
Negociação	  

Apresentação	  

Iden)ficação	  de	  interesse	  
Tecnologia	  

• Protegida	  =	  PI	  
• Não	  Protegida	  =	  KH	  
• Exper(se	  

Demanda	  

NDA*	  

Oferta	  
Necessidade	  
• da	  empresa	  
Aplicação	  

• iden(ficada	  

*	  Non	  Disclousure	  Agreement	  ou	  
Termo	  de	  Confidencialidade	  ou	  Sigilo	  

Processo	  de	  Parceria	  
Longo	  processo,	  com	  muitas	  etapas	  	  

Fonte:	  elaborado	  por	  Vera	  Crósta	  (2010)	  
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Mapear	  competências	  na	  rede	  
• Portal	  de	  Inovação,	  Curriculum	  LaUes	  CnPq,	  ICTs	  

Banco	  de	  patentes,	  ar(gos	  cien0ficos	  
•  INPI,	  USPTO,	  EPO,	  Derwent,	  publicações	  cien0ficas	  

Eventos	  
• Congressos,	  eventos	  e	  feiras	  cien0ficas	  

Portal	  de	  captação	  próprio	  
• hUp://www.pgconnectdevelop.com/home/home0.html	  
• hUp://www.unilever.com/innova(on/collabora(ng-‐with-‐unilever/challenging-‐and-‐wants/	  
• hUp://www.merck.com/licensing/areas-‐of-‐interest/home.html	  
• hUp://www.roche.com/research_and_development/partnering/partnering-‐what.htm	  

Rede	  de	  relacionamento	  
• Alunmini,	  contatos	  redes	  sociais,	  grupos	  de	  discussão,	  encontros	  inesperados	  

Editais	  
• FAPs,	  fomento	  

Redes	  mundiais	  de	  inovação	  
•  Innocen(ve,	  Yet2.com,	  Ninesigma	  

PLATAFORMA	  iTec	  
• www.plataformaitec.com.br	  

Iden)ficação	  e	  busca	  de	  parceiros	  

Encerramento	  

Execução	  e	  
acompanhamento	  

Formalização	  e	  início	  da	  
parceria	  

Planejamento	  e	  
Negociação	  

Apresentação	  

Iden)ficação	  de	  
interesse	  
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Apresentar	  /conhecer	  a	  tecnologia	  
• Assinatura	  PRÉVIA	  do	  TERMO	  DE	  CONFIDENCIALIDADE	  pelo	  receptor	  
• Apresentação	  de	  forma	  simples,	  direta,	  consistente	  =	  preparação	  prévia	  	  

• o	  que	  é,	  solução	  proposta,	  diferencial,	  restrições,	  estágio	  atual,	  etapas	  necessárias,	  
equipe,	  infraestrutura	  	  

Apresentação	  demanda/oferta	  
Promover	  o	  conhecimento	  das	  partes	  e	  apresentação	  inicial	  da	  tecnologia	  

• REUNIÃO	  INICIAL	  para	  despertar	  o	  interesse	  mútuo	  
• apresentação/troca	  de	  conhecimento,	  expecta(vas,	  ...	  	  

• captação	  do	  interesse	  de	  forma	  organizada	  

• iden(ficação	  dos	  interlocutores	  das	  partes	  
• apresentação	  de	  INFORMAÇÕES	  NÃO	  CONFIDENCIAIS	  

Avaliar	  o	  potencial	  da	  tecnologia,	  seu	  histórico	  e	  seu	  tempo	  de	  vida	  e	  
confirmar	  o	  interesse	  da	  empresa	  
• Demanda	  de	  recursos	  para	  o	  desenvolvimento	  complementar	  
• Potencial	  de	  aplicação,	  uso	  e	  exploração	  comercial	  e	  possíveis	  restrições	  
• Busca	  de	  anterioridade	  em	  bancos	  de	  patentes	  ,ar(gos	  cien0ficos	  e	  internet	  
• Tecnologias	  para	  mercado	  global:	  depósito	  PI	  internacional	  ou	  em	  tempo	  de	  
• Capacidade	  e	  disponibilidade	  para	  fornecer	  sustentação	  técnica	  durante	  a	  parceria	  	  
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Planejamento	  

P	  

Técnico	  

Equipe	  

Recursos	  Insumos	  

Resultados	  

Esboçar	  o	  plano	  de	  negócio	  da	  tecnologia	  com	  as	  bases	  para	  início	  da	  negociação	  

Definir	  o	  escopo	  da	  parceria	  e	  do	  projeto	  

• Planejar	  a	  parceria	  levando	  em	  conta	  os	  aspectos	  técnicos,	  ins(tucionais,	  operacionais	  e	  	  financeiros	  
para	  sua	  	  formalização	  e	  execução	  durante	  todo	  o	  período	  de	  sua	  vigência	  

Elaborar	  o	  Plano	  de	  Trabalho	  (PT)	  estabelecendo	  metas	  ,	  entregas	  e	  prazos	  

• Itens	  básicos	  do	  PT	  
• jus(fica(va	  
• descrição	  completa	  do	  objeto	  a	  ser	  executado	  
• Indicação	  dos	  executores	  e	  equipe	  
• descrição	  das	  metas	  a	  serem	  a(ngidas	  
• definição	  das	  etapas	  ou	  fases	  da	  execução	  
• cronograma	  de	  execução	  do	  objeto	  e	  cronograma	  de	  desembolso	  
• plano	  de	  aplicação	  dos	  recursos	  a	  serem	  desembolsados	  pela(s)	  parte(s)	  

Envolver	  as	  equipes	  desde	  o	  planejamento	  

• Definir	  as	  equipes	  técnicas	  considerando	  as	  diferentes	  realidades	  das	  partes	  e	  envolvê-‐las	  desde	  o	  
início	  

• Manter	  o	  compromisso	  do	  pesquisador	  líder	  do	  projeto	  pela	  plena	  execução	  do	  mesmo	  
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Negociação	  

Polí(ca	  de	  PI	  e	  Parcerias	  clara	  e	  disseminada	  

Mudança	  de	  cultura	  da	  empresa/ins(tuição	  

Entendimento	  da	  diferença	  parceria	  ICT-‐E	  e	  E-‐E	  

Pessoal	  capacitado	  e	  em	  constante	  aperfeiçoamento	  

Interlocutores	  iden(ficados	  e	  definidos,	  alinhados	  e	  aptos	  a	  negociar	  

Alinhamento	  com	  as	  instâncias,	  procedimentos	  internos	  	  e	  estratégia	  da	  empresa	  e	  ICT	  
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ICT	  pública:Direito	  público	  x	  Empresa:Direito	  privado	  =	  princípio	  da	  legalidade	  

fazer	  só	  o	  que	  está	  na	  lei	  	  	  X	  	  	  fazer	  o	  que	  não	  é	  proibido	  pela	  lei	  
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ato	  formal	  de	  aderência	  à	  proposta	  ou	  
oferta	  =	  “de	  acordo”	  

cláusulas	  negociadas,	  edital	  (?)	  

aprovação	  das	  instâncias	  da	  ICT	  e	  Empresa	  

Início	  dos	  trabalhos	  

Assinaturas	  

Tramitação	  *	  

Aceitação	  

Preparação	  da	  minuta	  

Formalização	  e	  início	  da	  parceria	  

assinatura	  =	  formalização	  das	  partes	  

execução	  do	  plano	  de	  trabalho	  

*	  hUp://www.unicamp.br/unicamp/no(cias/2014/11/26/camara-‐reduz-‐tempo-‐para-‐aprovacao-‐de-‐convenios	  
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Realizada	  a	  par(r	  da	  assinatura	  do	  contrato	  ou	  convênio	  e	  deve	  ser	  
acompanhada	  pelas	  partes	  

• reunião	  de	  início	  de	  projeto;	  reuniões	  periódicas;	  relatórios	  de	  acompanhamento;	  contatos	  
presenciais	  

• par(cipação	  dos	  interlocutores	  das	  partes	  no	  acompanhamento	  e	  em	  etapas	  crí(cas	  (reuniões,	  re-‐
negociações,	  ...)	  	  

• gestão	  do	  Contrato:	  Financeira,	  Administra(va	  e	  Técnica	  (obrigações,	  pagamentos,	  prazos,	  ...)	  

Reuniões	  presenciais	  periódicas	  são	  momentos	  para	  	  

• explicitar	  problemas	  encontrados	  durante	  o	  desenvolvimento	  do	  Plano	  de	  Trabalho	  e	  alinhar	  
possíveis	  soluções	  

• verificar	  as	  mudanças	  do	  projeto	  e	  contemplá-‐las	  em	  instrumentos	  jurídicos,	  adi(vos	  ao	  contrato	  ou	  
convênio	  

• nutrir	  e	  preservar	  o	  bom	  relacionamento	  das	  partes	  

Obrigações	  pós	  contrato	  

• Sigilo,	  devolução	  da	  PI,	  aperfeiçoamentos,	  ...	  

Execução	  e	  acompanhamento	  	  
VC i 
consultoria 

Encerramento	  

Execução	  e	  
acompanhamento	  

Formalização	  e	  início	  da	  
parceria	  

Planejamento	  e	  
Negociação	  

Apresentação	  

Iden)ficação	  de	  
interesse	  
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Emissão	  de	  Relatório	  final	  

Avaliação	  da	  parceria	  

• Reunião	  presencial	  
• Pontos	  fortes;	  pontos	  a	  melhorar	  

Resultados	  da	  parcerias	  

• Publicações;	  Depósito	  de	  pedido	  de	  patente;	  prêmios;	  ...	  

• Contratação	  de	  pessoal	  do	  projeto	  
• Nova	  tecnologia	  /	  produto/	  processo	  em	  uso	  

• Melhoria:	  da	  pesquisa	  na	  ICT	  ;	  nos	  resultados	  da	  empresa	  

• Impacto	  social,	  econômico,	  ambiental	  da	  tecnologia/	  know	  how	  gerados	  

Ações	  de	  reconhecimento	  

• Prêmios,	  bolsas,	  ...	  

Iden(ficação	  de	  novos	  projetos	  conjuntos	  

Estreitar	  os	  laços	  entre	  a	  ICT	  e	  a	  Empresa	  

Encerramento	  	  
VC i 
consultoria 
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Iden)ficação	  de	  
interesse	  

©2015_VCrósta 



Exercício	  de	  saber	  escutar	  o	  outro	  

• de	  colocar-‐se	  no	  lugar	  do	  outro 	  	  	  
• de	  argumentar	  com	  o	  outro	  

encontro	  de	  necessidades,	  desejos	  e	  limitações	  das	  partes:	  
interesses	  comuns	  e	  opostos	  

processo	  várias	  etapas,	  não	  um	  ato	  isolado	  

contempla	  sen(mentos,	  emoções	  e	  experiências	  anteriores	  

sensibilidade,	  paciência	  e	  bom	  senso	  

sa(sfação	  das	  partes	  

aprendizado	  con0nuo	  ...	  

Negociação	  

Negociar	  é	  uma	  arte	  
Acima	  de	  tudo	  é	  estabelecer	  uma	  relação	  de	  credibilidade	  e	  confiança	  mútua	  

• relacionamento	  
• confiança	  
• idoneidade	  
• agilidade	  
• reciprocidade	  
• formalização	  

Bases	  

deve	  ter	  

bom	  ter	  

bom	  senso	  

evitar	  
armadilhas	  

o	  que	  é	  
possível	  
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Titularidade	   •  única?	  	  
•  compar(lhada?	  	  

Sigilo	  
•  abrangência	  
•  prazo	  
•  con(nuidade	  da	  pesquisa	  

Royal)es	  	   •  Valores,	  formas	  de	  pagamento	  
•  Tangíveis	  e	  intangíveis	  

Prazos	   •  Ins(tuição,	  empresa	  

Tramitação	   •  Tempo,	  fluxo	  

Custos	  Indiretos	  
da	  Ins)tuição	   •  Ressarcimentos	  

Gestão	   •  Polí(cas	  definidas	  e	  claras	  
•  Administração	  interna	  profissional	  e	  qualificada	  

Par)cipação	  da	  
Fundação	   •  Interveniência	  administra(va	  financeira	  

Bom	  senso	  
•  Pessoal	  capacitado	  e	  comprome(do	  
•  privilegiar	  a	  oportunidade	  e	  o	  momento	  
•  negociação	  ganha-‐ganha	  

Negociação:	  pontos	  crí)cos	  

Titularidade	  

Par)cipação	  
nos	  

resultados	  

Sigilo	  
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Titularidade:	  formas	  mais	  usadas	  

PI	  decorrente	  
de	  P&D	  entre	   e	   Titularidade	  

ICT	  PÚBLICA	  

A	  PRÓPRIA	  ICT	  PÚBLICA	   100%	  ICT	  PÚBLICA	  	  

DUAS	  OU	  MAIS	  ICTS	  
PÚBLICAS	   CO-‐TITULARIDADE	  *	  /	  	  **	  

ICT	  PRIVADA	  
CO-‐TITULARIDADE	  **	  ou	  100%	  ICT	  PÚBLICA	  	  

EMPRESA	  

*	  Condições	  ajustadas	  em	  instrumento	  jurídico	  próprio	  	  (Termo	  de	  Ajuste	  de	  PI)	  
**	  %	  definido	  conforme	  aporte	  de	  Propriedade	  intelectual,	  polí(ca	  de	  PI	  e	  negociação	  das	  partes	  

IMPORTANTE:	  Art.	  63	  da	  Lei	  9279/96	  –	  Lei	  da	  Propriedade	  Industrial	  	  
•  O	  aperfeiçoamento	  introduzido	  em	  patente	  licenciada	  pertence	  a	  quem	  o	  fizer,	  sendo	  assegurado	  à	  
outra	  parte	  contratante	  o	  direito	  de	  preferência	  para	  seu	  licenciamento.	  

Boa	  Prá)ca	  quando	  há	  CO-‐TITULARIDADE	  entre	  ICTs:	  	  
estabelecer	  uma	  só	  	  ICT*	  como	  responsável	  por	  todo	  o	  processo	  =	  >	  agilidade	  
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Sigilo	  

BUSQUE	  O	  MEIO	  
TERMO	  

Iden(ficar	  e	  ter	  cuidado	  com	  a	  informação	  sensível	  
• Obter	  autorização	  da	  outra	  parte	  ANTES	  da	  divulgação:	  prazos	  e	  condições	  
• Não	  limitar	  a	  possibilidade	  de	  avanço	  e	  uso	  didá(co	  do	  conhecimento	  
• Obter	  de	  cada	  par0cipe*	  o	  COMPROMISSO	  EXPRESSO	  de	  manter	  sigilo	  sobre	  as	  
informações	  e	  dados	  gerados	  durante	  a	  execução	  das	  a(vidades	  per(nentes	  ao	  
projeto,	  e	  pelo	  período	  es(pulado	  na	  cláusula	  de	  confidencialidade	  e	  sigilo	  

Elaborado	  por	  Vera	  Crósta,	  2011	  

Publicar	  

Guardar	  
sigilo	  

Do	  Quê	  

Para	  Quê	  

Até	  Quando	  

Avaliar	  possibilidade	  de	  proteção	  

Proteger	  ANTES	  de	  Divulgar	  

*	  executores,	  professores,	  pesquisadores,	  funcionários	  técnicos,	  administra(vos	  e	  de	  apoio,	  empregados,	  estagiários,	  bolsistas,	  alunos,	  
terceiros,	  etc.	  	  
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Par)cipação	  nos	  Resultados*	  

**	  novo	  medicamento,	  kit	  diagnós(co	  
***	  tecnologia	  agregada/embarcada	  

PROTEÇÃO	  
•  Depósito	  de	  PI	  

•  Sem	  PI	  ,	  só	  KNOW	  HOW	  

ATRIBUTO/	  
FUNÇÃO	  

•  Novo	  

•  Melhoria	  

GANHO	  
•  Mensurável	  

•  Não	  mensurável	  

APLICAÇÃO	  
•  Único	  **	  

•  Complementar/Adicional	  a	  outras	  tecnologias	  ***	  

EXPLORAÇÃO	  
•  Tamanho	  do	  mercado	  

•  Territorialidade	  

CICLO	  DE	  P&D	  
•  Curto	  

•  Longo	  

TECNOLOGIA	  

Produto	  

Produto	  &	  
Processo	   Processo	  

Serviço	  

*	  	  -‐	  Valores	  negociados	  livremente;	  
	  	  	  	  	  -‐	  Portaria	  MF	  nº	  436/58	  =	  limite	  de	  dedu(bilidade	  fiscal	  
dos	  valores	  pagos	  a	  0tulo	  de	  royal(es,	  calculados	  com	  base	  
nas	  vendas	  líquidas	  dos	  produtos	  comercializados	  com	  a	  
marca	  ou	  patente	  licenciadas	  ou	  com	  a	  tecnologia	  adquirida.	  
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Tangível	  
•  Royalty 	  	  
•  fixo:	  %	  pré	  definido	  sobre	  as	  vendas	  líquidas,	  unidades	  vendidas	  
•  escalonados:	  %(is)	  aplicados	  sobre	  faixas	  de	  faturamento	  líquido	  ou	  de	  unidades	  vendidas	  

• mínimo:	  valor	  mínimo	  acordado	  a	  ser	  pago	  caso	  o	  valor	  de	  royalty	  seja	  inferior	  a	  este	  valor.	  Usado	  em	  contratos	  

exclusivos.	  Licenciador	  colocou	  todos	  os	  ovos	  em	  um	  cesta.	  Evita	  q	  “segure”	  a	  tecnologia.	  

• Milestones:	  pago	  por	  etapas	  durante	  o	  desenvolvimento	  da	  tecnologia.	  Etapa	  anterior	  exitosa,	  valida	  a	  próxima.	  

Muito	  u(lizado	  por	  setores	  com	  PD&I	  de	  longo	  prazo	  (ex:	  farmacêu(co)	  	  

•  Pagamento	  único	  por	  toda	  a	  transação=	  Lump	  Sum:	  no	  início	  da	  execução	  do	  contrato,	  não	  é	  royal(es	  
•  Taxa	  anual:	  valor	  fixo	  pago	  anualmente.	  Independe	  do	  número	  de	  produtos	  vendidos	  

•  Outras	  formas:	  Prêmios	  por	  êxito;	  inves(mento	  em	  infraestrutura	  

•  A	  �tulo	  gratuito	  

Intangível	  

•  social,	  ambiental,	  marke(ng,	  mercado,	  projeção	  da	  marca,	  melhoria	  da	  qualidade	  da	  pesquisa,	  ações	  
de	  reconhecimento	  por	  mérito,	  absorção	  de	  alunos	  e	  profissionais	  do	  projeto,	  ...	  

Par)cipação	  nos	  Resultados:	  
formas	  mais	  usadas	  

Fonte:	  adapatado	  de	  Licensing	  Royalty	  Rates	  2009,	  por	  Gregory	  J.	  BaUersby,Charles	  W.	  Grimes	  

Contrato	  de	  Licenciamento	  (PI)	  /	  Contrato	  de	  Fornecimento	  de	  tecnologia	  (KH)	  
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Boas	  Prá)cas	  
•  Informações	  não	  confidenciais	  

Iden)ficação	  de	  interesse	  

•  Informações	  confidenciais	  
• Acordo	  de	  Sigilo	  

Apresentação	  da	  oferta/demanda	  

• Esboço	  do	  Projeto	  e	  do	  Plano	  de	  Trabalho	  
• Equipe,	  valores,	  prazos,	  recursos	  

• Term	  Sheet	  (Anotação	  dos	  dados	  e	  pontos	  acordados)	  
• Atas	  de	  reunião	  

Planejamento	  e	  Negociação	  

• Redação	  da	  minuta	  e	  acordo	  das	  partes	  	  
• Assinatura	  do	  Instrumento	  jurídico	  adequado	  
•  Início	  do	  Projeto	  

Formalização	  e	  Início	  da	  Parceria	  

• Aditamentos	  ao	  Contrato	  (alterações,	  restrições	  de	  condições	  acordadas)	  
• Gestão	  do	  projeto/contrato	  	  
• execução	  das	  obrigações	  assumidas,	  comunicação	  periódica	  	  entre	  as	  equipes,	  
atas	  das	  reuniões,	  relatórios	  de	  acompanhamento,	  	  pagamentos,	  prazos,	  
entregas	  

• Atenção	  à	  geração	  de	  aprimoramento	  ou	  nova	  invenção	  

Execução	  e	  Acompanhamento	  

• Sigilo,	  devolução	  da	  PI,	  aperfeiçoamentos	  ...	  

Obrigação	  Pós	  Contrato	  

PARCERIA	  

Técnico	  

Jurídico	  

Propriedade	  
Intelectual	  

Comercial/
Negocial	  
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Boas	  prá)cas	  

ESTRUTURAR	  A	  EQUIPE	  E	  NEGOCIADORES/FACILITADORES	  

• Ter	  equipe	  para	  negociar	  os	  aspectos	  	  técnicos	  e	  ins(tucionais	  (contratuais	  e	  administra(vos)	  

• qualificada	  e	  mul(discplinar:	  parcerias,	  PI	  ,	  jurídico,	  novos	  negócios,	  marke(ng	  ...	  

• Estabelecer	  boa	  rede	  de	  relacionamento	  e	  boa	  relação	  de	  confiança	  e	  credibilidade	  

• conhecer	  os	  parceiros,	  o	  mercado	  e	  seus	  setores	  e	  segmentos:	  atenção	  às	  oportunidades	  

• mente	  aberta	  para	  negociar	  e	  estar	  ciente	  	  da	  sua	  autonomia	  e	  estar	  em	  constante	  aperfeiçoamento	  

NEGOCIAÇÃO	  

• Ter	  equipe	  mul(disciplinar:	  (me	  de	  negociação	  e	  aprovação	  alinhados	  

• Entender	  a	  forma	  adequada	  de	  avaliar	  e	  valorar	  tecnologias	  (embrionárias)	  para	  a	  sua	  realidade	  

• construa	  seus	  padrões	  e	  considere	  os	  resultados	  intangíveis	  
• Entender	  o	  modelo	  de	  negócio	  	  

• (po	  de	  tecnologia,	  número	  de	  parceiros,	  papel	  de	  cada	  parte,	  objeto	  da	  parceria,	  dados	  sobre	  o	  potencial	  da	  

tecnologia	  e	  da	  empresa	  para	  o	  desenho	  do	  modelo	  de	  negócio	  mais	  adequado	  e	  benéfico	  para	  ambas	  as	  partes	  

• Negociar	  visando	  bene�cio	  para	  ambas	  as	  partes	  (ganha-‐ganha)	  contemplando	  a	  responsabilidade	  social	  
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Boas	  prá)cas	  
PLANEJAR/EXECUTAR	  E	  ACOMPANHAR	  PERIODICAMENTE	  O	  PT	  E	  A	  PARCERIA	  

• Fazer	  a	  gestão	  	  profissional	  e	  compar(lhada	  do	  projeto	  e	  da	  parceria:	  EMPRESA/	  ICT/	  PESQUISADORES	  

RESPONSÁVEIS/INTERLOCUTORES	  

• Empresa	  tem	  condições	  de	  liderar	  a	  gestão	  dos	  prazos,	  metas,	  alterações,	  recursos,	  PI	  

• Acompanhar	  periodica	  e	  con(nuamente	  o	  projeto	  (virtual	  e	  presencial):	  apresentações,	  relatórios	  técnicos	  e	  

reuniões	  técnicas	  e	  administra(vas	  

• Possibilitar	  que	  a	  empresa	  esteja	  apta	  a	  assimilar	  o	  conhecimento	  transferido	  e	  internalizar	  os	  resultados:	  

treinamento	  na	  tecnologia	  e	  absorção	  de	  mão-‐de-‐obra	  qualificada	  pela	  empresa	  	  

ACOMPANHAR	  E	  ENCERRAR	  A	  PARCERIA	  

• Sempre	  periódico	  e	  próximo	  

• Envolver	  o	  parceiro	  e	  interlocutores	  nas	  fases	  do	  projeto	  e	  da	  parceria	  

• Realizar	  reunião	  de	  kick-‐off	  do	  projeto,	  acompanhamento	  periódico	  e	  coordenação	  compar(lhada	  

• Compar(lhar	  necessidades,	  prazos,	  cumprimentos	  e	  entregas	  desde	  o	  início	  

• Contribuir	  para	  a	  maturidade	  das	  partes	  no	  relacionamento	  

• Es(mular	  ações	  de	  reconhecimento	  
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	  NEGOCIE	  BEM	  

• ANALISE	  ESTRATEGICAMENTE	  A	  PI	  ou	  KH	  envolvidos	  e	  avalie	  os	  possíveis	  resultados	  

• ampla	  análise	  da	  PI	  e	  do	  know	  how:	  banco	  de	  patentes,	  anterioridade	  

• implicações/autorizações	  externas	  (co-‐(tularidade,	  sigilo,	  autorizações,	  licenças,	  restrições)	  	  

• NEGOCIE	  com	  o(s)	  INTERLOCUTOR(es)	  mais	  adequado(s)	  e	  assessore-‐se	  de	  competências	  complementares	  (PI,	  
jurídico,	  marke(ng,...)	  	  

• NEGOCIE	  cláusulas	  que	  atendam	  a	  realidade	  presente	  e	  as	  NECESSIDADES	  FUTURAS	  da	  tecnologia	  e	  do	  negócio,	  
com	  abertura	  para	  aditamentos	  

• NEGOCIE	  VALORES	  POSSÍVEIS	  para	  a	  tecnologia	  e	  para	  o	  negócio	  

• Tenha	  consciência	  de	  sua	  AUTONOMIA	  e	  considere	  TODAS	  as	  ALTERNATIVAS	  

• Desenhe	  o	  melhor	  MODELO	  DE	  NEGÓCIO	  para	  a	  tecnologia	  e	  seu	  uso	  

• Preserve	  a	  CAPACIDADE	  E	  CONTINUIDADE	  DA	  PESQUISA	  

• publicação	  dos	  resultados	  pelos	  pesquisadores	  (não	  estratégicos)	  e	  ampla	  u(lização	  da	  pesquisa	  e	  da	  tecnologia	  

	  Boas	  Prá)cas	  	  
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Agenda	  

Cenário	  e	  a	  Lei	  de	  Inovação	  

Adequações	  necessárias	  para	  inovar	  em	  parceria	  

Processo	  de	  Parceria	  

Contratos	  de	  TT	  mais	  u(lizados	  

Facilitando	  a	  parceria	  e	  os	  negócios	  tecnológicos	  
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Principais	  formas	  de	  TT	  

• SEM	  EXCLUSIVIDADE	  
• KNOW	  HOW	  
• NÃO	  HÁ	  PI	  ENVOLVIDA	  

• COM	  EXCLUSIVIDADE	  • DEMANDA	  TECNOLÓGICA	  	  e	  

OFERTA	  TECNOLÓGICA	  /	  

MERCADO	  IDENTIFICADO	  

PESQUISA	  E	  
DESENVOLVIMENTO	  
CONJUNTO	  

CONTRATO	  DE	  
LICENCIAMENTO	  DE	  

PEDIDO	  DE	  PI*	  
DEPOSITADO	  

CONTRATO	  DE	  
LICENCIAMENTO	  DE	  

PEDIDO	  DE	  PI*	  
DEPOSITADO	  

CONTRATO	  DE	  
FORNECIMENTO	  DE	  
TECNOLOGIA	  

*	  O	  pedido	  de	  PI	  pode	  ser	  comercializado	  antes	  de	  ser	  examinado	  pelas	  autoridades	  e	  receber	  –	  ou	  não	  -‐	  a	  carta	  patente	  
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•  Exploração	  de	  patentes	  
• licenciamento	  de	  patente	  concedida	  ou	  pedido	  de	  patente	  depositado	  no	  INPI	  

•  Exploração	  de	  desenho	  industrial	  
• licenciamento	  de	  desenho	  industrial	  concedido	  ou	  pedido	  de	  desenho	  industrial	  
depositado	  no	  INPI	  

•  Uso	  de	  marcas	  
• licenciamento	  de	  uso	  de	  marca	  registrada	  ou	  pedido	  de	  registro	  depositado	  no	  INPI	  

Licença	  e	  
Cessão	  de	  
Direitos	  

•  Fornecimento	  de	  tecnologia	  
• aquisição	  de	  conhecimentos	  e	  de	  técnicas	  não	  amparados	  por	  direitos	  de	  
propriedade	  industrial,	  des(nados	  à	  produção	  de	  bens	  industriais	  e	  serviços	  

•  Prestação	  de	  serviços	  de	  assistência	  técnica	  e	  cien�fica	  
• condições	  de	  obtenção	  de	  técnicas,	  métodos	  de	  planejamento	  e	  programação,	  
bem	  como	  pesquisas,	  estudos	  e	  projetos	  des(nados	  à	  execução	  ou	  prestação	  de	  
serviços	  especializados.	  

Aquisição	  de	  
conhecimentos	  
tecnológicos	  

• concessão	  temporária	  de	  direitos	  que	  envolvam	  uso	  de	  marcas,	  prestação	  de	  serviços	  
de	  assistência	  técnica,	  combinadamente	  ou	  não,	  com	  qualquer	  outra	  modalidade	  de	  
transferência	  de	  tecnologia	  necessária	  à	  consecução	  de	  seu	  obje(vo	  

Contratos	  de	  
franquia	  

Fonte:	  hUp://www.inpi.gov.br/menu-‐esquerdo/contrato/copy_of_index.htm	  

Tipos	  de	  contratos	  de	  TT	   VC i 
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Contratos	  mais	  comuns	  

EXPLORAÇÃO	  DE	  PATENTES	  	  e	  marcas	  registradas	  (CL)	  

•  LICENCIAMENTO	  de	  PATENTE	  CONCEDIDA	  ou	  PEDIDO	  DE	  PATENTE	  depositado	  junto	  ao	  INPI	  

•  EXCLUSIVO	  publicação	  de	  Edital	  nas	  ICTS	  públicas	  

•  NÃO	  EXCLUSIVO	  isento	  de	  Edital	  nas	  ICTs	  públicas	  

•  	  A	  ICT	  pública	  	  licencia	  o	  direito	  de	  uso	  e	  exploração	  da	  tecnologia	  de	  sua	  (tularidade.	  Ela	  NÃO	  vende!	  

FORNECIMENTO	  DE	  TECNOLOGIA	  (FT)	  

•  Aquisição	  de	  conhecimentos	  (know	  how)	  e	  de	  técnicas	  	  NÃO	  AMPARADOS	  por	  direitos	  de	  

PROPRIEDADE	  INDUSTRIAL	  

PESQUISA	  E	  DESENVOLVIMENTO	  (Colaboração	  conjunta	  P&D)	  

•  Parceria	  para	  A	  PESQUISA	  E	  DESENVOLVIMENTO	  CONJUNTO	  de	  tecnologia	  de	  interesse	  das	  partes	  

que	  podem	  ou	  não	  geram	  conhecimento	  passível	  de	  proteção,	  com	  posterior	  licenciamento	  

Desenvolvimento	  complementar	  da	  tecnologia	  em	  conjunto	  	  ICT	  e	  Empresa	  

Plano	  de	  Trabalho:	  detalha	  o	  desenvolvimento	  complementar.	  É	  anexo	  ao	  contrato,	  convênio	  
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Licença	  X	  Cessão	  	  

CESSÃO	  

•  O	  (tular	  transfere	  o	  direito	  de	  exclusividade,	  
como	  um	  todo,	  e	  não	  só	  seu	  exercício.	  	  

•  Há	  mudança	  do	  (tular	  dos	  direitos	  sobre	  a	  
patente,	  marca,	  programa	  de	  computador,	  etc.	  	  

•  Transmissão	  pode	  ser:	  

•  Global:	  quando	  a	  totalidade	  dos	  direitos	  são	  
transmissíveis	  ou	  

•  Parcial:	  quando	  há	  limites	  quanto	  à	  área	  
geográfica,	  à	  extensão	  ou	  modalidade	  dos	  
direitos	  

•  Negócio	  jurídico	  que	  afeta	  o	  direito	  em	  si	  (como	  
a	  venda	  de	  um	  apartamento)	  

LICENÇA	  

•  O	  (tular	  outorga	  somente	  os	  direito	  para	  
u(lizar	  (posse)	  sem	  desprender-‐se	  dos	  
demais	  direito	  inerentes	  a	  sua	  condição	  de	  
(tular	  

•  Autorização	  concedida	  para	  a	  exploração	  
do	  direito	  (como	  no	  caso	  de	  locação	  de	  
bens	  �sicos)	  

•  	  Há	  limitações	  aos	  direitos	  do	  licenciado	  
nas	  cláusulas	  contratuais	  (uso,	  área	  
territorial,	  vigência,	  	  ressarcimento/
pagamento)	  	  

Fonte:	  Denis	  Borges	  Barbosa,	  Contratos	  em	  Propriedade	  Intelectual	  
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Art.	  61.	  O	  (tular	  de	  patente	  ou	  o	  depositante	  poderá	  

• celebrar	  contrato	  de	  licença	  para	  exploração.	  
• Parágrafo	  único.	  O	  licenciado	  poderá	  ser	  inves)do	  pelo	  (tular	  de	  todos	  os	  poderes	  para	  agir	  em	  defesa	  da	  
patente.	  

Art.	  62.	  O	  contrato	  de	  licença	  deverá	  ser	  averbado*	  no	  INPI	  para	  que	  produza	  efeitos	  em	  relação	  a	  
terceiros.	  

• §	  1º	  A	  averbação	  produzirá	  efeitos	  em	  relação	  a	  terceiros	  a	  par(r	  da	  data	  de	  sua	  publicação.	  
• §	  2º	  Para	  efeito	  de	  validade	  de	  prova	  de	  uso,	  o	  contrato	  de	  licença	  não	  precisará	  estar	  averbado	  no	  INPI	  

Art.	  63.	  O	  aperfeiçoamento	  introduzido	  em	  patente	  licenciada	  pertence	  a	  quem	  o	  fizer,	  sendo	  
assegurado	  à	  outra	  parte	  contratante	  o	  direito	  de	  preferência	  para	  seu	  licenciamento	  

Lei	  de	  Propriedade	  Industrial	  e	  as	  Licenças	  

Fonte:	  Lei	  da	  Propriedade	  Industrial	  -‐	  LEI	  Nº	  9.279,	  de	  14	  de	  maio	  de	  1996.	  CAPÍTULO	  VIII,	  DAS	  LICENÇAS,	  Seção	  I,	  Da	  Licença	  Voluntária	  

*Averbação/registro:	  Ato	  Norma(vo	  INPI	  nº	  16/13	  para	  contratos	  de	  TT	  licença	  de	  direitos	  (exploração	  de	  patentes,	  de	  
desenho	  industrial	  e	  uso	  de	  marcas),	  aquisição	  de	  conhecimentos	  tecnológicos	  (fornecimento	  de	  tecnologia	  e	  prestação	  
de	  serviços	  de	  assistência	  técnica	  e	  cien0fica)	  e	  contratos	  de	  franquia.	  
Efeitos:	  perante	  terceiros;	  legi(ma	  os	  pagamentos	  deles	  decorrentes	  para	  o	  exterior;	  permite	  dedu(bilidade	  fiscal,	  quando	  aplicável	  

Fonte:	  hUp://www.inpi.gov.br/menu-‐esquerdo/contrato/(pos-‐de-‐contrato	  
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Licenciamento	  de	  patente	  concedida	  ou	  pedido	  de	  patente	  depositado	  junto	  ao	  INPI	  
•  Licenciamento	  Exclusivo	  publicação	  de	  Edital;	  Não	  Exclusivo	  isento	  de	  Edital	  

EXCLUSIVO	  	  

• Lei	  10.973/2004	  e	  Decreto	  5563/2005	  (Lei	  de	  
Inovação)	  =>	  	  Dispensa	  licitação	  
• EDITAL:	  publicação	  prévia	  para	  contratação	  para	  
uso	  e	  exploração	  de	  criação	  protegida.	  	  Deve	  dispor	  
• critérios	  para	  qualificação	  e	  escolha	  do	  contratado;	  	  
• conter	  restrição	  de	  uso	  e/ou	  área	  geográfica	  =	  pode	  
haver	  mais	  de	  um	  edital	  para	  	  mesma	  tecnologia	  
• 	  Prazo	  de	  vigência	  da(s)	  PI(s)	  
• 	  Em	  caso	  de	  empate,	  a	  preferência	  é	  da	  empresa	  de	  
pequeno	  porte	  
• 	  Perda	  do	  direito	  se	  não	  comercializar	  dentro	  do	  
prazo	  e	  condições	  estabelecidas	  

NÃO	  EXCLUSIVO	  	  

•  Contrato	  normal	  
•  Comprovar	  regularização	  jurídica	  e	  fiscal	  
do	  interessado	  

•  Pode	  haver	  mais	  de	  um	  licenciado	  com	  
mesmo	  uso	  e	  área	  geográfica	  

•  Vale	  as	  condições	  negociadas	  entre	  as	  
partes	  

•  Normalmente	  condições	  negociadas	  	  são	  
de	  menor	  intensidade	  em	  prazo	  de	  
vigência	  e	  valor	  	  

CL	  	  exploração	  de	  patente	  

Ins)tucional	  /	  bilateral,	  tripar)te,	  ...	  
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CL	  Exclusivo:	  cuidados	  

Em	  caso	  de	  co-‐(tularidade	  com	  outra	  ICT,	  estabelecer	  uma	  só	  	  ICT	  como	  responsável	  por	  todo	  o	  processo	  
=>	  agilidade	  e	  maior	  probabilidade	  de	  licenciamento	  

ICT	  pública	  

Elaboração	  do	  Edital	  

• entender	  a	  Lei	  de	  Inovação	  
• regulamentação	  interna	  ,	  o(mizar	  processo	  	  

• entendimentos:	  co-‐(tularidade,	  liberação	  de	  nova	  

publicação	  em	  edital	  deserto	  

• definir	  e	  alinhar	  as	  etapas	  e	  procedimentos	  para	  

elaboração,	  publicação,	  recebimento	  e	  análise	  das	  

propostas,	  formalização	  da	  contratação	  

• Envolver	  as	  áreas	  envolvidas	  da	  ICT:	  Procuradoria	  
Jurídica,	  Administração	  de	  Contratos,	  Unidade	  do	  

pesquisador,	  outras	  instâncias	  necessárias	  

EMPRESA	  

Atenção	  para	  	  

• entender	  a	  Lei	  de	  Inovação	  e	  suas	  	  implicações	  

• estar	  seguro	  dos	  riscos/bene�cios	  da	  parceria	  
• fazer	  	  ampla	  análise	  	  do	  pedido	  de	  patente	  depositado:	  	  

relatório	  descri(vo	  e	  quadro	  reivindicatório	  	  	  

• SEMPRE	  fazer	  BUSCA	  DE	  ANTERIORIDADE	  da	  tecnologia	  

ANTES	  de	  formalizar	  o	  CL;	  verificar	  tecnologias	  afins	  

• ter	  estrutura	  para	  fazer	  a	  gestão	  do	  contrato	  e	  da	  
parceria	  

• avaliar	  periodicamente	  os	  resultados	  parciais	  para	  

verificar	  possibilidade	  ne	  nova	  PI	  	  
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Preâmbulo	  (�tulo)	  	  	  

• Do	  que	  se	  trata	  o	  Contrato	  (exclusivo	  /	  não	  exclusivo)	  e	  entre	  quais	  partes	   	  	  

Qualificação	  das	  partes	  

• Dados	  das	  partes	  Licenciante	  e	  Licenciada	  e	  de	  seus	  respec(vos	  representantes	  legais	  
• Dados	  do	  interveniente	  administra(vo/financeiro,	  caso	  haja	  

Considerações	  

• Da	  (tularidade	  da	  Tecnologia	  
• Dos	  inventores	  
• Do	  interesse	  da	  partes	  Licenciante	  e	  Licenciada	  
• Da	  não	  garan(a	  de	  resultados	  comercializáveis	  
• Demais	  considerações	  que	  se	  aplique	  

Contrato	  de	  Licenciamento:	  cláusulas	  
Ins)tucional	  /	  bilateral	  
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Contrato	  de	  Licenciamento:	  cláusulas	  

Definições	  

• descrever	  suscintamente	  a	  tecnologia	  e	  nominar	  o(s)	  pedidos	  de	  PI	  associados	  	  Tecnologia	  

• nominar	  as	  partes	  Licenciante	  e	  Licenciada	  	  Partes	  

• explicitar	  qual	  será	  a	  fase	  a	  ser	  desenvolvida	  conjuntamene	  Desenvolvimento	  complementar	  

• explicitar	  o	  que	  será	  	  (ex:	  venda	  de	  produtos/	  processos	  /	  serviços	  associados	  
resultantes	  da	  tecnologia)	  Comercialização	  

•  	  valor	  ob(do	  sobre	  a	  venda	  dos	  produtos/processo/serviços	  associados	  resultante	  
da	  tecnologia	  incluindo	  todos	  os	  impostos	  Faturamento	  bruto	  

• valor	  ob(do	  	  sobre	  a	  venda	  dos	  	  ......	  ,	  após	  a	  dedução	  dos	  tributos	  aplicáveis	  nas	  
Notas	  Fiscais	  e	  descontos	  comerciais	  	  	  	  	  Faturamento	  líquido	  

•  INPI,	  órgão	  regulatórios,	  outras	  Siglas	  

• definir	  o	  que	  se	  entende	  por	  informações	  	  confidenciais	  Informações	  confidenciais	  

• definir	  o	  que	  se	  entende	  por	  resultados	  privilegiáveis	  Resultados	  privilegiáveis	  

• definir	  o	  que	  se	  entende	  por	  produto	  (processo	  e	  serviço)	  Produto	  (ou	  Processo,	  Serviço	  quando	  
aplicável)	  

• definir	  quais	  são	  e	  que	  (po	  de	  aprovação	  Aprovação	  por	  órgãos	  regulatórios	  

• que	  se	  aplique	  ao	  contrato	  em	  questão	  	  Demais	  definições	  
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Contrato	  de	  Licenciamento:	  cláusulas	  
Objeto	  	  

• Descrever	  de	  forma	  clara	  e	  suscinta	  sobre	  O	  QUE	  é	  o	  objeto	  do	  CL	  e	  elencar	  as	  PIs	  envolvidas	  
• Explicitar	  se	  é	  licenciamento	  EXCLUSIVO	  ou	  NÃO	  EXCLUSIVO	  
• Se	  houver	  Edital,	  citá-‐lo	  

• Explicitar	  as	  restrições	  de	  
• uso,	  aplicação	  
• área	  geográfica:	  irrestrita	  ou	  restrita	  (citar	  nominalmente	  o(s)	  território(s)	  se	  for	  restrita)	  

• Citar	  os	  Anexos,	  caso	  exista	  (Ex:	  Anexo	  I	  -‐	  Relatório	  das	  A)vidades	  de	  Desenvolvimento	  da	  Tecnologia	  )	  

Forma	  de	  Execução	  	  

• Executores	  técnicos:	  pela	  LICENCIANTE	  e	  pela	  LICENCIADA	  
• Executores	  administra(vos:	  pela	  LICENCIANTE	  e	  pela	  LICENCIADA	  
• Gestão	  	  administra(va	  e	  financeira:	  TERCEIROS	  -‐	  citar	  quem	  será	  o	  interveniente	  (Fundação?)	  

Responsabilidade	  das	  partes	  (obrigações)	  

• LICENCIANTE	  
• Transferência	  do	  know	  how	  com	  pessoal	  técnico	  e	  infraestrutura	  qualificada	  
• Garan(r	  os	  instrumentos	  legais	  para	  a	  exploração	  comercial	  da	  tecnologia,	  ...	  

• LICENCIADA	  
• Realizar	  os	  pagamentos	  e	  inves(mentos	  necessários	  para	  	  o	  desenvolvimento	  da	  tecnologia	  
• Garan(a	  da	  gestão	  da	  PI	  
• Fornecer	  o	  Relatório	  das	  A(vidades	  de	  Desenvolvimento	  da	  Tecnologia	  	  na	  periodicidade	  es(pulada	  

•  INTERVENIENTE	  
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Contrato	  de	  Licenciamento:	  cláusulas	  

Pagamentos*	  e	  reajustes	  

• DESENVOLVIMENTO	  COMPLEMENTAR	  
• 	  quando	  houver,	  será	  de	  acordo	  com	  o	  desembolso	  previsto	  no	  Plano	  de	  Trabalho	  do	  Projeto	  

• RESSARCIMENTO	  PELO	  USO	  E	  EXPLORAÇÃO	  COMERCIAL	  
• Acesso	  à	  tecnologia	  =	  Up	  front	  fee	  
• Durante	  o	  Desenvolvimento	  da	  tecnologia	  =	  Milestones	  
• de	  acordo	  com	  as	  etapas	  	  do	  desenvolvimento	  até	  a	  comercialização	  (etapa	  anterior	  com	  sucesso,	  valida	  a	  próxima)	  

• Após	  a	  colocação	  do	  produto/processo	  no	  mercado	  (exploração	  comercial)	  =	  RoyalIes	  
• valor	  sobre	  o	  faturamento,	  unidade	  vendida,	  normalmente	  na	  forma	  de	  porcentagem	  do	  faturamento	  líquido	  
(fatura/o	  bruto	  –	  impostos)	  sobre	  a	  venda	  de	  cada	  produto	  que	  incorpore	  a	  tecnologia	  protegida	  pelo	  pedido	  de	  
patente.	  Pode	  ser	  fixo	  ou	  escalonado.	  

• Pagamento	  único	  =	  Down	  payment	  =	  pagamento	  inicial	  fixo	  que	  independe	  das	  vendas	  dos	  produtos	  que	  incorporem	  
a	  tecnologia	  protegida	  pelo	  pedido	  de	  patente.	  Pode	  ser	  realizado	  em	  parcela	  única	  ou	  não.	  

• PAGAMENTO	  MÍNIMO	  
• Valor	  a	  ser	  pago	  caso	  a	  empresa	  não	  a(nja	  o	  mínimo	  valor	  de	  royal(es	  es(pulado,	  mesmo	  que	  haja	  interrupção	  na	  comercialização.	  
Impede	  “segurar”	  a	  tecnologia	  e	  mantém	  a	  opção	  a(va	  (10	  a	  20%	  da	  expecta(va	  anual	  de	  royal(es)	  

• Prever	  datas:	  Início	  da	  Comercialização	  e	  Pagamentos	  
• Prever	  forma	  de	  comprovar	  o	  faturamento	  ob(do	  

• Prever	  reajustes,	  multa	  e	  juros	  moratórios	  

*	  Lei	  4.131/62	  (art12):	  dedu(bilidade	  máx	  de	  5%	  da	  receita	  bruta	  do	  produto	  fabricado	  ou	  vendido	  
Portaria	  MF	  436/58:	  coeficientes	  percentuais	  máximos	  para	  a	  dedução	  de	  Royal(es	  
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Contrato	  de	  Licenciamento:	  cláusulas	  
Despesas	  com	  depósito	  e	  manutenção	  de	  patentes	  

• Ressarcimento	  de	  custos	  com	  os	  depósitos	  já	  efetuados	  pela	  LICENCIADA	  
• Obrigação	  da	  con(nuidade	  dos	  custos	  da(s)	  PI(s)	  atual	  (is)	  e	  futuras,	  em	  território	  nacional	  ou	  no	  exterior	  pela	  	  LICENCIADA	  após	  a	  
assinatura	  do	  Contrato	  

• Autorização	  prévia	  da	  LICENCIANTE	  para	  depósitos	  de	  novas	  PI	  decorrentes	  da	  tecnologia	  
• Fornecimento	  dos	  documentos	  legais	  para	  gestão	  da	  PI	  

Consultoria	  

• Referente	  à	  equipe	  da	  LICENCIANTE,	  após	  o	  período	  do	  Plano	  de	  Trabalho	  do	  Projeto	  
• Valores	  e	  condições	  

Exploração	  Comercial	  

• Prazos	  produção	  e	  comercialização	  (se	  exclusivo,	  vincular	  à	  condições	  vencedoras	  do	  Edital)	  
• Prever	  casos	  de	  exploração	  por	  outra	  empresa	  do	  grupo,	  subdisiárias	  	  
• Desistência	  sem	  ônus	  (	  xx	  meses)	  e	  multa	  (após	  esse	  prazo)	  	  

Exploração	  por	  Terceiros	  

• Autorização	  para	  sublicenciar	  =	  exploração	  por	  terceiros	  sublicenças	  
• Tipo	  de	  sublicença:	  distribuir,	  comercializar	  
• Cláusulas	  da	  sublicença:	  manter	  o	  CL	  estabelecido	  com	  o	  LICENCIANTE	  
• Condições	  para	  rastreabilidade	  dos	  sublicenciados	  
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Contrato	  de	  Licenciamento:	  cláusulas	  

Auditoria	  

• Financeira,	  tecnológica	  	  
• Condições	  e	  responsabilidade	  das	  despesas;	  auditoria	  independente	  

Propriedade	  Intelectual	  

• Titularidade	  dos	  resultados	  do	  desenvolvimento	  complementar	  em	  tecnologias	  decorrentes	  
• Titularidade	  	  nos	  aperfeiçoamentos	  relacionados	  ou	  não	  à	  tecnologia	  (art	  63	  LPI)	  
• Colaboração	  mútua	  para	  promover	  e	  manter	  o	  registro	  de	  PI	  
• Posição	  em	  caso	  de	  indeferimento	  parcial	  ou	  total	  da	  PI	  
• Autorização	  ao	  LICENCIADO	  para	  agir	  em	  defesa	  da	  PI	  
• Casos	  de	  indeferimento	  total	  ou	  parcial	  da	  PI	  =	  revisão	  cláusulas	  do	  CL	  

Sigilo	  
• Condições	  para	  a	  manutenção	  da	  confidencialidade	  das	  	  informações	  com	  ciência	  e	  anuência	  expressa	  da	  outra	  parte	  
• Regras	  para	  aceitação	  /	  recusa	  	  para	  publicar	  informações	  sobre	  a	  tecnologia.	  	  
• Estabelecer	  prazos	  e	  recusa	  deve	  ser	  jus(ficada	  
• Garan(r	  a	  con(nuidade	  da	  pesquisa	  

Vigência	  
• CL	  Exclusivo:	  Tempo	  de	  vigência	  da	  PI	  ou	  das	  PIs	  decorrentes,	  prazo	  mínimo	  de	  XX	  anos	  após	  o	  1°	  pagamento	  
• CL	  não	  Exclusivo:	  comum	  acordo	  (Ex:	  10	  anos)	  
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Rescisão	  
• Condições	  para	  rescisão	  
•  impugnações,	  	  exigências,	  deferimento	  parcial	  	  não	  são	  mo(vos	  para	  rescisão	  ou	  modificação	  do	  quadro	  reivindicatório	  não	  
autorizam	  a	  LICENCIADA	  a	  rescindir	  o	  CL	  

• Multa	  penalizatoria	  
• Não	  responsabilidade	  da	  LICENCIANTE	  sobre	  	  indeferimento	  da	  PI	  

Averbação	  do	  Contrato	  no	  INPI	  
• Prever	  de	  quem	  será	  a	  responsabilidade	  
• Efeitos:	  produz	  efeito	  perante	  terceiros;	  legi(ma	  os	  pagamentos	  deles	  decorrentes	  para	  o	  exterior,	  observadas	  as	  	  	  disposições	  
legais	  vigentes	  e	  permite,	  quando	  for	  o	  caso,	  a	  dedu(bilidade	  fiscal,	  respeitadas	  as	  normas	  previstas	  na	  legislação	  específica	  

	  Violação	  da	  PI	  
• Autorizar	  o	  LICENCIADO	  para	  agir	  em	  defesa	  da	  PI	  

Disposições	  Gerais	  

Foro	  (Lei	  8666/93	  –	  foro	  da	  ICT)	  

Data,	  assinaturas	  LICENCIANTE	  e	  LICENCIADO,	  testemunhas	  

De	  acordo	  (recomendável)	  do	  Executor	  Técnico	  

Anexo	  
• Relatório	  das	  A(vidades	  de	  Desenvolvimento	  da	  Tecnologia	  	  (Anexo	  I).	  Da	  tecnologia,	  do	  desenvolvimento,	  da	  PI,	  etc	  

Contrato	  de	  Licenciamento:	  cláusulas	  

EFEITOS	  DA	  AVERBAÇÃO/REGISTRO	  	  
-‐	  produz	  efeito	  perante	  terceiros	  
-‐	  legi(ma	  os	  pagamentos	  deles	  decorrentes	  para	  o	  exterior	  
-‐	  permite	  dedu(bilidade	  fiscal,	  quando	  aplicável	  
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Ins)tucional	  /	  bilateral,	  tripar)te,	  ...	  

Contratos	  de	  aquisição	  de	  conhecimentos	  (know	  how)	  e	  de	  técnicas	  	  não	  amparados	  por	  
direitos	  de	  propriedade	  industrial,	  des(nados	  à	  produção	  de	  bens	  industriais	  e	  serviços.	  	  

•  O	  objeto	  da	  contratação	  deverá	  ser	  detalhado	  com	  clareza.	  Devem	  conter	  uma	  indicação	  perfeita	  
do	  produto,	  bem	  como	  o	  setor	  industrial	  em	  que	  será	  aplicada	  a	  tecnologia	  

•  Pra(camente	  tem	  a	  mesma	  forma	  do	  Contrato	  de	  Licenciamento,	  com	  as	  devidas	  alterações	  
•  Condições	  de	  negociação	  normalmente	  inferiores	  as	  de	  um	  CL	  
•  Prazos:	  geralmente	  são	  averbados	  por	  um	  prazo	  máximo	  de	  5	  anos*,	  passível	  de	  renovação	  por	  
igual	  período	  desde	  que	  apresentadas	  as	  jus(fica(vas	  cabíveis.	  	  

•  Valores	  de	  Royal)es:	  sobre	  valor	  fixo	  por	  unidade	  vendida	  	  ou	  percentual	  sobre	  o	  preço	  líquido	  
de	  venda.	  Valores	  são	  negociáveis	  ,	  respeitadas	  as	  legislações*	  em	  vigor	  

•  Usos:	  bem	  definidos	  e	  delimitados	  	  	  	  
•  Podem	  contemplar	  desenvolvimento	  complementar	  da	  tecnologia	  
•  Planos	  de	  trabalho	  nos	  projetos	  
•  Gerando	  tecnologia	  protegida	  =>	  licenciamento	  

Contrato	  de	  FT	  

*	  Lei	  4.131/62	  (art12):	  dedu(bilidade	  máx	  de	  5%	  da	  receita	  bruta	  do	  produto	  fabricado	  ou	  vendido	  
Portaria	  MF	  436/58:	  coeficientes	  percentuais	  máximos	  para	  a	  dedução	  de	  Royal(es	  
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Objeto	  

• detalhado	  com	  clareza	  
•  iden(ficação	  perfeita	  dos	  produtos	  e/ou	  processos,	  bem	  como	  o	  setor	  industrial	  em	  que	  será	  aplicada	  a	  tecnologia	  

Valor	  

•  remunerações	  e	  formas	  de	  pagamento:	  estabelecidas	  de	  acordo	  com	  a	  negociação	  contratual,	  devendo	  ser	  levados	  em	  conta	  os	  
níveis	  de	  preços	  pra(cados	  nacional	  e	  internacionalmente	  em	  contratações	  similares	  

• empresas	  com	  vínculo	  majoritário	  de	  capital,	  além	  de	  observados	  os	  valores	  pra(cados	  no	  mercado,	  devem	  ser	  respeitados	  os	  
limites	  de	  dedu(bilidade	  fiscal	  estabelecidos	  na	  Lei	  nº	  4.131/62	  e	  na	  Portaria	  MF	  nº.	  436/58,	  conforme	  ar(go	  50	  da	  Lei	  nº.	  
8.383/91	  

Pagamento	  

• valor	  fixo	  por	  unidade	  vendida	  e	  percentual	  sobre	  o	  preço	  líquido	  de	  venda	  

Prazo	  
• 5	  (cinco)	  anos,	  art.12	  da	  Lei	  nº	  4.131/62,	  passível	  de	  renovação	  por	  igual	  período	  desde	  que	  apresentadas	  as	  jus(fica(vas	  cabíveis.	  
O	  requerimento	  de	  prorrogação	  deve	  ser	  protocolado	  no	  INPI	  até	  o	  úl(mo	  dia	  de	  vigência	  do	  cer(ficado	  de	  averbação	  
inicialmente	  expedido	  

•  relacionado	  à	  necessidade	  de	  capacitação	  da	  empresa	  

Contrato	  de	  Fornecimento	  de	  Tecnologia	  
(FT):	  cláusulas	  
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Normalmente	  elaborado	  na	  forma	  de	  CONVÊNIO,	  TERMO	  DE	  COLABORAÇÃO,	  etc	  

•  Estabelece	  a	  intenção	  das	  partes	  para	  formalizar	  e	  executar	  a	  parceria	  e	  pode	  ser	  

•  Específico	  

•  Geral	  	  (cada	  objeto,	  um	  Termo	  Adi(vo	  que	  especifica	  as	  condições)	  

•  Sempre	  há	  um	  PROJETO	  envolvido,	  com	  Plano	  de	  Trabalho	  detalhando-‐o	  

•  A	  princípio	  não	  há	  PI	  envolvida	  

•  Exper(se	  prévia	  da(s)	  parte(s)	  sobre	  o	  assunto	  para	  desenvolver	  a	  tecnologia	  

•  Interesse	  na	  parceria	  para	  complementar	  conhecimento	  e	  	  gerar	  conhecimento	  novo	  

•  Conhecimento	  gerado	  pode	  ser	  passível	  de	  proteção	  ou	  não	  

•  Possibilidade	  de	  	  licenciamento/fornecimento	  de	  tecnologia	  posterior,	  para	  uso	  e	  exploração	  

Ins)tucional	  /	  bilateral,	  tripar)te,	  ...	  

P&D:	  pesquisa	  colabora)va	   VC i 
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•  assinado	  previamente	  à	  divulgação	  de	  informações	  sensíveis	  

•  estabelece	  as	  condições	  de	  confidencialidade	  para	  divulgação	  de	  
informação	  protegida	  e/ou	  sensível	  

•  Ins(tucional/PF,	  unilateral,	  bilateral	  

TERMO	  DE	  
CONFIDENCIALIDADE	  

Ins)tucional/PF,	  unilateral,	  bilateral	  

•  normalmente	  firmado	  entre	  ICTs	  
•  estabelece	  as	  condições	  de	  co-‐(tularidade	  das	  partes	  em	  
tecnologia	  protegida	  por	  depósito	  de	  patente	  

•  Divisão	  Propriedade:	  %	  para	  cada	  parte	  
•  Pagamentos	  de	  despesas	  da	  PI	  Brasil	  ou	  exterior	  	  

•  Fornecimento	  de	  documentos:	  cessão/procuração,	  etc	  

•  Autorização	  para	  comercialização	  pela	  outra	  parte	  
(procuração,	  edital,	  contrato,	  etc)	  

•  Ins(tucional,	  bilateral	  

TERMO	  DE	  AJUSTE	  
DE	  PI	  

Instrumentos	  jurídicos	  relacionados	   VC i 
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Contratos	  variam	  

•  de	  ins(tuição	  para	  ins(tuição,	  	  
•  de	  tecnologia	  para	  tecnologia,	  	  

•  especificidades	  de	  cada	  caso	  

Importante	  	  
• preservar	  a	  capacidade	  e	  con)nuidade	  da	  pesquisa	  e	  publicação	  dos	  resultados	  

• avaliar	  o	  impacto	  da	  tecnologia	  sobre	  novas	  pesquisas;	  usos	  inesperados;	  futuras	  comercializações	  e	  mercados	  

• Definir	  previamente	  os	  Direitos	  sobre	  quais	  	  aperfeiçoamentos	  

• Fazer	  análise	  estratégica	  da	  PI	  envolvida	  ou	  possíveis	  resultados	  

• cruzar	  outros	  instrumento	  já	  firmados;	  implicações/autorizações	  externas	  (co-‐(tularidade;	  CGEN)	  	  

• Antecipar	  e	  gerenciar	  possíveis	  conflitos	  (ins(tucional	  ;	  pesquisadores	  e	  inventores;	  empresas;	  etc)	  

• Evitar	  medidas	  judiciais	  e	  extrajudiciais:	  exaurir	  todas	  as	  possibilidades	  amigáveis	  de	  acordo	  

Considerar	  sempre	  

Cada	  negociação	  é	  única.	  O	  importante	  é	  ter	  as	  bases	  para	  se	  negociar	  as	  cláusulas.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
POLÍTICAS,	  PRINCÍPIOS,	  VALORES,	  RESTRIÇÕES	  LEGAIS	  
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ESTRUTURAR	  ADEQUADAMENTE	  O	  CONTRATO	  

•  Conhecer	  a	  legislação	  geral	  e	  específica	  de	  cada	  parceiro	  
•  Direito	  Público	  x	  Privado:	  princípio	  da	  legalidade	  (fazer	  só	  o	  que	  está	  na	  lei	  	  x	  fazer	  o	  que	  não	  é	  
proibido	  pela	  lei)	  

•  Conhecer	  a	  legislação	  de	  editais,	  fomentos,	  incen(vos	  fiscais	  e	  gestão	  do	  contrato	  
•  Alinhar	  com	  demais	  instâncias	  da	  ins(tuição	  e	  agilizar	  a	  tramitação	  
•  Verificar	  as	  polí(cas	  das	  partes	  e	  as	  restrições	  
•  Elaborar	  minutas	  dos	  instrumentos	  jurídicos	  que	  atendam	  à	  necessidade	  presente	  e	  futura	  da	  
tecnologia	  e	  da	  parceria	  

Formalizar	  TODAS	  as	  alterações	  do	  projeto	  /	  contrato	  em	  instrumentos	  jurídicos:	  
aditamentos	  ao	  contrato	  

Ter	  equilíbrio	  nas	  cláusulas	  do	  contrato,	  principalmente	  Sigilo	  e	  PI	  

Boas	  prá)cas	   VC i 
consultoria 
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Agenda	  

Cenário	  e	  a	  Lei	  de	  Inovação	  

Adequações	  necessárias	  para	  inovar	  em	  parceria	  

Processo	  de	  Parceria	  

Contratos	  de	  TT	  mais	  u(lizados	  

Facilitando	  a	  parceria	  e	  os	  negócios	  tecnológicos	  
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Inovação aberta baseada em desafios 
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PROGRAMA iTec - Inovação aberta baseada em desafios 
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28 e 29 de abril de 2015 	  
Espaço Villa Lobos, São Paulo, SP	  

Público total = 670 participantes de 
414 empresas e instituições	  

155	  encontros	  cadastrados	  e	  mais	  de	  
1.500	  encontros	  não	  cadastrados	  

53%$(352)$
26%$(177)$

21%$(141)$

Público$do$Encontro$iTec$2015$

Empresas(

Ins+tuição(Facilitadora(

Ins+tuição(de(Pesquisa(

32%$(110)%

26%$(93)%

21%$(75)%

16%$(56)%

5%$(18)%

Tipo$de$Empresas$no$Encontro$iTec$2015$

grande%

startup%

pequena%

micro%

média%

37%$(52)$

25%$(35)$

24%$(34)$

14%$(20)(

Tipo$de$ICT$no$Encontro$iTec$2015$

Universidade(pública(

Ins8tuto(de(Ciência(
Aplicada(privado(
Ins8tuto(de(Ciência(
Aplicada(público(
Universidade(privada(

46%$(69)%

33%$(50)$

21%$(32)%

15%$(26)$

Tipo$de$Facilitadores$no$Encontro$iTec$2015$

Consultorias%

Governo%

Associação%

outros%

Desafios = 48 Encontros virtuais = 250	  

Soluções =  257 visualizações da página = 100.340 
dados até 04/05/2015	  

 	  

14 cidades em 11 Estados do Brasil	  
mais de 80 instituições parceiras	  

cerca de 1.100 participantes Período : 13 março a 10 de abril de 2015	  

7 empresas piloto* 21 desafios postados "
128 Encontros virtuais	  

metodologia disponibilizada em Guias Práticos iTec: 	  
Guia Prático iTec de Desafios Tecnológicos e Guia Prático iTec de Soluções Tecnológicas	  

 EEmbraer, Vale, Celulose Irani, BRAERG, BOSCH, AES, VAMTEC     Período: 01 dezembro de 2014 a 30 

abril de 2015	  



Obrigada!  
 

 

Vera Crósta 
Consultoria	  em	  Transferência	  de	  Tecnologia	  e	  Parcerias	  Tecnológicas	  

19	  9	  9743-‐1759	  

vcrosta@uol.com.br 
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