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Resumo:  
Com a instituição da Lei de Inovação, os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs), ligados às 
Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs), tornam-se o elo integrante do processo de 
interação universidade-empresa. Neste contexto, realiza-se uma análise do processo de 
implementação, gestão e relação com o setor produtivo. A pesquisa contempla um survey com 
questionários online, aplicados junto aos responsáveis pela atividade de gestão dos NITs, em 
ICTs públicas e privadas de diversos estados do Brasil, corroborado com o levantamento de 
dados secundários. Os resultados alcançados a partir das respostas de 63 NITs apontaram que 
ainda há dificuldades no estabelecimento da política de inovação na ICT; a grande maioria 
dos NITs trabalha com uma equipe de pessoal reduzida e que sofre alta rotatividade; nos 
aspectos de gestão ainda falta um maior controle das atividades realizadas e a relação com o 
setor produtivo é frágil, sem estratégias formais definidas. 
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1. Introdução 

 
Desde 2004, com a promulgação da Lei de Inovação – nº 10.973/2004 (BRASIL, 

2004) constituiu-se a obrigatoriedade da constituição, em todas as Instituições de Ciência e 
Tecnologia (ICTs), de um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), que se torna responsável 
por diversas atividades relacionadas a políticas e práticas científicas e tecnológicas das ICTs, 
tais como a manutenção da política institucional de inovação, o gerenciamento da propriedade 
intelectual, a assessoria à comunidade interna e a avaliação dos resultados provenientes de 
atividades de inovação. 

Nesta perspectiva, os NITs das ICTs possibilitam a interação entre universidades e o 
meio “exterior”, sejam empresas, outras ICTs, órgãos governamentais ou a própria esfera 
executiva, promovendo, desta maneira, uma intensificação do fluxo de informações, a 
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expansão da troca de conhecimentos e o aprofundamento do uso de mecanismos 
incentivadores na busca por inovações.  

Decorrida praticamente uma década da exigência institucional da criação dos NITs 
pela Lei da Inovação, torna-se relevante fazer uma análise da atuação dos referidos núcleos, 
buscando entender a evolução, forma de implementação e gestão das atividades, assim como a 
sua interação com o setor produtivo. 

Com este propósito, o presente trabalho encontra-se dividido em seis seções, sendo a 
primeira esta introdução. Na segunda seção expõe-se de forma sintética o significado de 
sistemas de inovação e dos modelos de interação universidade-empresa; na terceira seção 
descrevem-se os procedimentos metodológicos; na quarta seção apontam-se os aspectos da 
legislação referentes à criação dos NITs e sua configuração nos dias atuais; na quinta seção 
realiza-se o estudo específico demonstrando aspectos de sua implementação, apresentando 
aspectos da estrutura, gestão e relação com o setor produtivo; e, por fim na sexta seção faz-se 
a conclusão. 
 
 
2 Referencial Teórico-Analítico 

 
2.1 Sistemas de Inovação 

 
A constituição de um sistema de inovação, que contenha, em seu modelo, instituições 

interligadas, voltadas a busca pelo desenvolvimento científico-tecnológico, torna-se base para 
a construção de um panorama institucional favorável a realização de inovações. Segundo 
Lundvall (1992); Edquist (1997) este sistema constitui uma rede de instituições dos setores 
públicos e privados - agências governamentais de fomento e financiamento; empresas 
públicas e estatais, centros de P&D, universidades, associações empresariais, ONGs, dentre 
outros, voltadas em impulsionar o processo inovativo. 

Tem-se, assim, um conjunto de instituições, conforme exposto na Figura 1, que 
contribuem para o desenvolvimento e difusão de novas tecnologias, um arranjo que se torna o 
responsável pela inovação, pela difusão e a incorporação das novas tecnologias dentro e fora 
dos limites regionais. Sendo um sistema organizado e estruturado, de forma a criar condições 
de capacitação técnica, capaz de estimular a inovação e a difusão de tecnologias, cria-se um 
caminho de desenvolvimento, através de um ambiente interativo. Assim, cabe aos países criar 
um ambiente institucional capaz de propiciar a capacitação técnica, a inovação, a difusão e a 
incorporação de novas tecnologias.  

 
Figura 1 - Sistema de inovação e suas interações 
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Fonte: Disponível em: http://www.sudoesteinovativo.com.br/sisregional.asp 
 
O ambiente interativo é dado através de processos entre os agentes, sumarizados em: 

fluxos financeiros provenientes de fundos públicos e privados; ligações legais e políticas 
como as regras de propriedade intelectual, determinação de padrões técnicos e políticas 
nacionais de promoção, geralmente, coordenadas pelas unidades estatais; fluxos tecnológicos, 
científicos e de informação que direcionam o mercado doméstico e fluxos sociais como, por 
exemplo, o deslocamento de pessoal, que ocorre não só das universidades para as indústrias 
como também de firmas para firmas (RAUEN, 2006). 

 
2.2 Modelos de Interação Universidade-Empresa-Governo 
 
2.5.1 Triângulo de Sábato 

 
Um dos mais antigos modelos de cooperação, o triângulo de Sábato, é, segundo 

Figueiredo (1993, p.86) uma "estratégia de ação que permita à América Latina passar de 
espectadora a protagonista do processo mundial de desenvolvimento científico-tecnológico". 
Constituído por três vértices, estabelece as relações definidas dentro de um sistema, 
representado, justamente, pela ligação entre os vértices do triângulo, onde estão situados o 
Estado, formulador de políticas públicas visando o desenvolvimento, representado pelo 
Governo; as instituições de pesquisa - que têm, em seu cerne, a geração de conhecimento 
como papel fundamental - representadas pela figura da Universidade; e o setor produtivo, 
ofertante de bens, representado pela figura da Empresa (FIGUEIREDO, 1993). 

A coordenação entre os agentes, no modelo, torna-se, portanto, essencial para o 
desenvolvimento científico-tecnológico local. Como mostram Figueiredo (1993), Plonski 
apud Nunes (2011); Reis apud Nunes (2011), a relação entre os agentes pode ser definida 
segundo o seguinte esquema: intra-relações: estão estabelecidas dentro dos vértices e buscam 
capacitar o componente daquele vértice a gerar, de forma eficiente, produtos finais; inter-
relações: Mostram o fluxo existente entre os vértices, e as respectivas demandas existentes. 

 
2.5.2 Hélice Tripla 

 
Os modelos denominados "triple-helix" ou "hélice-tripla" foram propostos por 

Etzkowitz, buscando mostrar as relações existentes entre os agentes responsáveis por 
atividades de inovação. O modelo foca no desenvolvimento interno de cada uma dessas 
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relações, existindo também as relações laterais entre os agentes, através de contratos, alianças 
e outros meios (ETZKOWITZ, 2002). 

Seguindo o modelo do Triângulo de Sábato, estão apresentadas as relações diretas 
entre os agentes, universidade-empresa-governo mostrando a possibilidade de influência das 
ações de um sobre os demais (ETZKOWITZ, 2002). 

 
2.5.3 Cooperação Interorganizacional 

 
O modelo de Cooperação Interorganizacional, proposto por Ring; Van de Vem (1992), 

não contempla os agentes especificados empresa, universidade e governo, apenas as etapas 
realizadas entre eles, sejam estas a de negociação, comprometimento e execução. Visando 
adequar este modelo para a realidade do processo de interação universidade-empresa-governo 
uma adaptação do modelo original, torna-se mais indicada. 

A adaptação realizada, através da integração das variáveis também presentes no 
modelo "triple-helix" gera, conforme mostra Santos (2011, p.53) um "modelo de três fases 
cíclicas – que sugerem um processo que se retroalimenta a partir dos conflitos surgidos e que 
podem levar, ou não, a novas fases de negociação – realizado pelos agentes empresariais, 
universitários e governamentais". 

 
 

3. Procedimentos Metodológicos 
 
Trata-se de um estudo exploratório-descritivo, de caráter quantitativo, realizado por 

meio de um survey com questionários aplicados disponibilizados por meio do seguinte link: 
https://docs.google.com/forms/d/1DDXHTZFWPtXYocgDsBT3Zog7Wq51qATGP_ 
giYvvt7s/viewform. 

O questionário foi estruturado em cinco blocos, que versaram sobre a caracterização 
do NIT, implementação, recursos humanos, atividades executadas, relação com o setor 
produtivo e processo de gestão. Para aplicação do questionário procedeu-se da seguinte 
maneira: primeiramente efetuou-se um mapeamento dos NITs no Brasil, através de bases de 
dados como o relatório do Formulário para Informações sobre a Política de Propriedade 
Intelectual das Instituições Científicas e Tecnológicas do Brasil (FORMICT) e o site 
institucional do Fórum Nacional dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia 
(FORTEC). Em seguida, foi enviado e-mail a gestores de 156 NITs de todo o Brasil, 
solicitando o preenchimento do questionário online.  

Foram obtidas respostas de 63 NITs, sendo 51 pertencentes à ICTs públicas e 12 à 
ICTs privadas. Considerando os dados do relatório FORMICT mais recente, do ano de 2012 
(ano-base 2011), que foi respondido por 176 ICTs - 31 privadas e 145 públicas, essa pesquisa 
abrange aproximadamente 36% do total de ICTs do País. 

 
 
 

4. Os Núcleos de Inovação Tecnológica: funções e competências  
 

O Art. 16 da Lei 10.973/2004 elenca as competências mínimas a serem cumpridas 
pelos NITs (BRASIL, 2004, art.16):  
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I - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das 
criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia; II - 
avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa 
para o atendimento das disposições desta Lei; III - avaliar solicitação de inventor 
independente para adoção de invenção na forma do art. 22; IV - opinar pela 
conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição; V - 
opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na 
instituição, passíveis de proteção intelectual; VI - acompanhar o processamento dos 
pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição. 
 

O NIT torna-se responsável, portanto, pela intermediação do processo de interação 
universidade-empresa-governo. As atividades a serem desenvolvidas pelo NIT podem ser 
divididas em interna, externa e de proteção. As atividades internas englobam desde o cadastro 
de processos, gestão das atividades realizadas, geração de relatórios analíticos, tendo como 
destaque o zelo da política de inovação da ICT, a qual determina os parâmetros e diretrizes a 
serem seguidas. As atividades externas têm como destaque a interação com o governo e setor 
produtivo, além das demais interações, tais como com a comunidade interna e externa, 
incubadoras, fundações de amparo à pesquisa, dentre outros.  

As atividades ligadas à proteção referem-se ao cadastro, acompanhamento e avaliação 
dos processos envolvendo propriedade intelectual, contratos de tecnologia, licenciamentos e 
demais atividades que envolvam a proteção e transferência do conhecimento gerado dentro da 
ICT. Constitui-se, assim, como atividade de grande importância no interior do NIT, visto que 
se trata de tarefa de grande complexidade, envolvendo, inclusive, a garantia de sigilo e 
segurança - no que se refere a integridade e disponibilidade - das informações dos processos 
existentes no interior desses órgãos. 

  
4.1 Panorama Atual do NITs no Brasil 

 
No último relatório disponibilizado do FORMICT (2012) (ano-base 2011) constam 

176 instituições, sendo 145 públicas e 31 privadas (apesar da não obrigatoriedade de 
preenchimento por parte dessas instituições). A distribuição regional dessas ICTs concentra-se 
no eixo Sul-Sudeste, com 112 ICTs, sendo que o Nordeste possui 36 ICTs, a região Norte 15 
ICTs e a região Centro-Oeste 13 ICTs. Destaca-se que, até o presente relatório, apenas os 
estados de Rondônia, Acre e Amapá não possuíam NITs. 

Quanto ao processo de implementação da política de inovação, é possível visualizar 
grande semelhança entre a implementação da política de inovação em ICTs públicas e 
privadas, com índices de implementação, próximos a 70%, o que mostra que o estágio de 
desenvolvimento dessas tem evoluído independentemente do tipo de organização em que se 
encontra. O gerenciamento da política de inovação é de responsabilidade dos NITs e serve de 
base para os processos e serviços realizados dentro dos mesmos. 

No que se refere ao estágio de implementação dos NITs, vê-se que, dos 176 NITs 
respondentes, apenas 11 informaram ainda não ter iniciado o processo de implementação do 
NIT, 49 informaram estar em processo de implementação e outros 116 afirmaram já ter 
concluído este processo. 

Na análise do quantitativo de pessoal presente nos NITs, verificou-se o total de 1.400 
profissionais atuantes nos Núcleos, sendo que 51,8% são servidores e funcionários, os 
bolsistas representam 25,1%, os terceirizados correspondem a 9,7%, os estagiários 
representam 9,4% e outros representam 3,9% dos profissionais. Tem-se, assim um total de 
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48,2% de profissionais atuantes não ligados diretamente ao quadro das ICTs. 
Observando o Gráfico 1, nota-se que o crescimento do número de NITs está ocorrendo 

de maneira acentuada, tendo uma expansão de 309% entre 2006 e 2011, passando de 43 para 
176, ou seja, uma média de 60% ao ano. Conforme assinala Pimentel (2009, p.89) "Espera-se 
que os próximos avanços ocorram no aspecto qualitativo e na profissionalização das pessoas 
que atuam nos núcleos e na interação com as empresas". 

 
Gráfico 1 - Número de NITs no Brasil, 2011  

 
Fonte: FORMICT/MCTI, 2012; Pimentel, 2010 
 
A implementação dos Núcleos de Inovação Tecnológica nas instituições vem 

crescendo a cada ano, conforme dados do Gráfico 2. Comparando os dados de 2011 com o 
ano anterior, observou-se um adicional de 22 instituições que informaram que os seus núcleos 
foram implementados, uma redução de 11 instituições que estavam na situação em 
implementação do NIT e o adicional de uma instituição que se encontra na situação de NIT 
não Implementado.  

 
Gráfico 2 - Comparativo do estágio de implementação dos NITs no Brasil, 2011 

 
Fonte: FORMICT/MCTI, 2012; Pimentel, 2010 
 
Observa-se que a evolução do número de NITs implementados tem sido relativamente 

acentuada, tendo havido uma recente estagnação no quantitativo de NITs em processo de 
implementação desde o ano de 2009, com uma média de 55 nos últimos três anos, enquanto 
que nos três anos anteriores, esta média estava em 15 NITs. A quantidade de NITs que se 
autodeclararam em processo de implementação ou ainda não implementados, no ano de 2011, 
representaram em torno de 35% do total, o que reforça a necessidade de reforço nas políticas 
de Ciência, Tecnologia & Inovação (C,T&I), aliado a projetos que envolvam a assessoria 
externa durante esse processo, visando concretizar a sua estrutura e avançando também no 
que tange a gestão posterior das atividades realizadas. 
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5. Análise dos NITs do Brasil: estrutura, gestão e relação com o setor produtivo 
 

5.1 Caracterização dos NITs Respondentes 
 
Conforme exposto, foram obtidas respostas de 63 NITs, sendo 51 pertencentes à ICTs 

públicas e 12 à ICTs privadas, abrangendo aproximadamente 36% do total de ICTs do País. 
Neste contexto, observa-se, inicialmente, que 90% das ICTs respondentes apontaram os NITs 
como exclusivos da instituição, não sendo compartilhados com possíveis instituições 
menores, ou próximas. Entretanto, entre os respondentes, 78% afirmaram fazer parte de 
alguma rede de cooperação estadual ou regional. As principais redes apresentadas foram a 
Rede Mineira de Propriedade Intelectual (RMPI), a Rede NIT Nordeste, a Rede Gaúcha de 
Propriedade Intelectual, a Rede PRONIT-SC, a Rede Centro-Oeste de NITs, a Rede NIT 
Ceará e a Rede NITPAR, entre outras. 

Os NITs, também participam de fóruns, e constatou-se que 81%, ou seja, 51 NITs 
afirmaram fazer parte do Fórum Nacional dos Gestores de Inovação e Transferência de 
Tecnologia (FORTEC), contra 12 (19%) que afirmaram não possuir vínculo com a 
associação. 

 
5.2 Processo de Implementação 

 
Após a promulgação da Lei 10.973/2004, as ICTs ficaram obrigadas a criar um NIT, 

responsável por diversas atividades de gerência e acompanhamento das atividades de 
inovação, tais como a gestão da Propriedade Intelectual. Segundo a Lei, (BRASIL, 2004, 
art.16), "A ICT deverá dispor de núcleo de inovação tecnológica, próprio ou em associação 
com outras ICTs, com a finalidade de gerir sua política de inovação". Os dados da pesquisa 
realizada mostram que, apenas 60% das ICTs dos NITs respondentes possuem política de 
inovação já implementada. A política de inovação da ICT serve como base para o 
desenvolvimento de todas as competências (obrigatórias e não-obrigatórias) do NIT. 

Com a avaliação da situação de implementação dos NITs respondentes, é possível 
observar que o estágio de desenvolvimento tem avançado, comparativamente aos dados do 
relatório FORMICT de 2012 (ano-base 2011), onde em 6,3% das ICTs respondentes o estágio 
do NIT era considerado "não implementado", sendo que, nessa pesquisa, apenas 1,6% das 
ICTs encontram-se nesse estágio. No que se refere ao estágio "implementado", os dados do 
relatório de 2011 apontavam um percentual na ordem de 65,9%, enquanto que, nesta pesquisa, 
aproximadamente 70% dos NITs encontram-se nesta situação.  

Visualizando-se o tempo de atividade dos NITs que já se encontram implementados, 
nota-se que há uma divisão praticamente igual entre os períodos de 1 a 4 anos, com 47% das 
respostas, e entre 4 e 10 ou mais anos, com 53% das respostas. Mostra-se, assim, um 
amadurecimento dessas instituições, o que indica que estas vêm se consolidando como 
principais intermediadores do processo de inovação das ICTs. É preciso avaliar, porém, os 
demais indicadores presentes nesta pesquisa, para entender o processo de evolução dos NITs 
nesse período. 

Visto que muitos NITs foram "construídos" somente a partir da obrigatoriedade 
constante na Lei de Inovação, o processo de assessoria seja em capacitação de recursos 
humanos, auxílio na obtenção de recursos e outros, é extremamente importante para a geração 
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de um ambiente institucional favorável ao desenvolvimento das atividades, visto que a grande 
maioria delas possui caráter confidencial, sendo necessário, portanto, garantir que tais 
informações estejam seguras. A disponibilidade de informação e de recursos é fundamental 
para garantir, assim, a evolução sustentada destes órgãos. 

 
5.3 Recursos Humanos 

 
As variáveis referentes aos recursos humanos dos NITs são importantes para analisar 

as competências da equipe, essencial para a evolução e coordenação das atividades dos NITs. 
Neste sentido, no tocante ao tamanho das equipes dos NITs respondentes, nota-se que mais de 
90% dos respondentes afirmaram possuir uma equipe entre 1 e 10 pessoas, sendo que, em 
62% dos casos, o tamanho da equipe varia entre 1 e 5 pessoas.  

Em relação à composição da equipe dos NITs, o relatório FORMICT de 2012 (ano-
base 2011) apontava que as equipes eram compostas, em média, por 51,8% de 
servidores/pesquisadores, 34% de bolsistas/estagiários e 9,8% de funcionários terceirizados. 
Na presente pesquisa a composição média das equipes dos NITs respondentes é de 65% por 
servidores/pesquisadores, 33% de bolsistas/estagiários e 2% de funcionários terceirizados, em 
consonância com os dados do relatório de 2012, mostrando um aumento no percentual de 
servidores/pesquisadores. A ocupação destes cargos por servidores da ICT tende a diminuir a 
rotatividade de pessoal dentro dos NITs, assim como a influência desta sobre os processos 
existentes dentro destes órgãos. 

Visando analisar a rotatividade de pessoal dos NITs, foi perguntado aos gestores 
acerca do tempo de permanência atual dos mesmos no cargo e, também, o tempo médio de 
permanência da equipe como um todo. Entre os gestores dos NITs, 54% responderam estar no 
cargo no período compreendido entre 6 e 24 meses, sendo que apenas 46% dos respondentes 
afirmaram estar há mais de 24 meses no cargo. Para um cargo de gerência e coordenação de 
atividades complexas, relacionadas à gestão de ativos de propriedade industrial, que exigem 
sigilo e segurança, é necessário um tempo relativamente alto de aprendizagem, com 
treinamentos e capacitações, que podem se perder rapidamente na ocorrência de trocas 
constantes de cargos. 

Considerando o tempo médio de permanência da equipe como um todo, os dados 
coletados mostram que somente em 25% dos NITs respondentes o tempo médio de 
permanência ultrapassa a marca de 24 meses, e em 35% do total o tempo médio é inferior a 
um ano. Nestes termos, constata-se baixa permanência de pessoal por mais tempo no 
exercício de suas funções. Corroborando os dados apresentados anteriormente, 89% dos NITs 
respondentes afirmaram que a alta rotatividade de pessoal tem influência negativa sobre as 
atividades realizadas. 

Diante desse quadro, 31% dos respondentes afirmaram que a perda de treinamentos 
realizados é a principal consequência da rotatividade. Outros 30% afirmaram que há uma 
grande dificuldade em encontrar novos habilitados para os cargos existentes, visto que estes 
exigem uma carga de conhecimentos específicos, difíceis de serem encontrados. Outro fator 
considerado pelos respondentes foi a perda de conhecimento sobre processos em andamento, 
que gera atrasos na definição de atividades importantes, tais como a comunicação com 
empresas parceiras, gestão da propriedade intelectual, relacionamento com a comunidade 
interna e externa, etc. 

Aliado a alta rotatividade de pessoal, a maioria dos NITs respondentes (51%) não 
possui nenhum tipo ou método que vise incentivar a transmissão dos conhecimentos 
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adquiridos pelos atuais ocupantes dos cargos, tais como rotinas técnicas, operação de 
sistemas, entre outros. 

 
5.4 Atividades Executadas  

 
As atividades desenvolvidas pelo NIT podem ser classificadas como de cunho interno, 

externo ou de proteção. Entre as atividades internas estão "Avaliar e classificar os resultados 
decorrentes de atividades e projetos de pesquisa", conforme o inciso I do parágrafo I da Lei 
10.973/2004. Para que os resultados sejam avaliados e classificados de maneira precisa, é 
necessária a existência do mapeamento de competências dos pesquisadores da ICT, visando a 
organização destes resultados, classificados de acordo com a área/tema de interesse de cada 
um dos pesquisadores.  

Esta classificação é importante não somente para a avaliação interna dos resultados, 
mas também para a geração de eficiência na interação com setores externos a ICT, tais como 
empresas interessadas em desenvolver projetos em parceria, visto que o mapeamento de 
competências facilita o entendimento, por parte das empresas interessadas. Grande parte das 
ICTs pesquisadas já realiza o mapeamento de competências de seus pesquisadores, mas ainda 
há um déficit a ser coberto, visto que 32% das instituições afirmaram não realizar tal 
atividade.  

No que se refere à prospecção de tecnologias desenvolvidas dentro da instituição, vê-
se um grande avanço em comparação as demais atividades, visto que mais de dois terços 
(76%) dos respondentes afirmaram estar com tal atividade já implementada. As atividades de 
prospeção, aliadas ao desenvolvimento efetivo do mapeamento de competências, contribuem, 
em grande maneira, para o aumento da eficiência dos NITs no processo de interação com o 
setor produtivo.  

 
5.5 Relação dos NITs com o Setor Produtivo 

 
A relação dos NITs/ICTs com o setor produtivo constitui-se essencial para a 

transformação do conhecimento científico-tecnológico gerado no interior dessas instituições 
no aumento da eficiência e competitividade da indústria. Mais da metade dos NITs 
respondentes (60%) efetuam a prospecção, de acordo com as competências de seus 
pesquisadores, de possíveis empresas parceiras, na execução de convênios, projetos de 
pesquisa, licenciamentos, entre outros. 

 A grande maioria dos NITs respondentes (81%) manteve algum tipo de interação com 
empresas no último ano (2012), revelando, em complemento, a ocorrência de expansão da 
interação universidade-empresa, em relação a período anterior. Do total de 63 NITs 
respondentes, 79% afirmaram que as interações se limitaram a faixa de 1 a 10 empresas, 
durante todo o ano.  

No tocante ao registro das relações, observa-se que menos da metade desses NITs 
(49%) possui, atualmente, armazenados os dados das empresas que tiveram interações durante 
algum período. Caracteriza-se um problema de controle dos dados, gerando perda de 
informações importantes que poderiam voltar a ser aproveitadas com a evolução das 
atividades dos NITs, visto que há um interesse mútuo no desenvolvimento de novos projetos, 
que, se mantido, gera continuidade no desenvolvimento de inovações.  
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Outra variável pesquisada foi a promoção de eventos informativos/de capacitação 
realizados pelos NITs em conjunto com empresas, onde apenas 44% dos núcleos respondentes 
afirmaram já ter realizado atividade do tipo. 

A análise dessas interações mostra que 38% dos NITs pesquisados depositaram algum 
tipo de propriedade intelectual através dessas interações. Este fator não é suficiente para a 
caracterização de uma parceria bem ou mal sucedida, mas mostra que os NITs não tem se 
beneficiado com a geração de patentes, grande fonte de receita para estas instituições. Dos 
38% do total de respondentes que afirmaram ter depositado algum tipo de pedido de 
propriedade intelectual através dessas interações, no último ano, 85% afirmaram que o total 
de pedidos depositados foi entre 1 e 10, 7% afirmaram que este número foi entre 10 e 20 e 
outros 8% afirmaram ter efetuado entre 20 e 40 pedidos.  

Constata-se, com esse resultado, baixo número de pedidos realizados, sendo 
considerado motivo preocupante quando se observa o total de pedidos concedidos pelos 
órgãos reguladores. 82% dos NITs respondentes afirmaram que somente entre 1-10% dos seus 
pedidos foram concedidos pelos órgãos reguladores, enquanto 9% afirmaram possuir entre 
20-40% dos pedidos concedidos, e outros 9% mais de 40% dos pedidos concedidos frente aos 
depositados. 

Ainda sobre o processo de interação universidade-empresa, apenas um terço das 
instituições respondentes afirmaram possuir algum tipo de laboratório mantido exclusiva ou 
em caráter compartilhado com empresas. Destes, 74% afirmaram ter entre 1 e 5 laboratórios 
mantidos nessa interação, 21% responderam possuir entre 5 e 10 e outros 5% mais de 20.  

A geração de conhecimento científico-tecnológico, aliada a visão de uma oportunidade 
de mercado pode culminar, muitas vezes, na geração novas empresas a partir de empresas ou 
centros de pesquisas, em processos de spin-offs. Nesta perspectiva, somente 40% dos NITs 
respondentes afirmaram já ter intermediado a criação de alguma empresa do tipo. 

Buscando entender não somente o processo de parceria "intelectual" - no que se refere 
a projetos de pesquisa, compartilhamento de laboratórios, entre outros - mas também o 
processo de parceria comercial entre os agentes, a pesquisa mostrou que somente 44% dos 
NITs afirmaram ter realizado algum tipo de contrato de tecnologia (licenciamentos, uso de 
marca, exploração de patente, entre outros) no último ano. Destes, 86% afirmaram que o 
número médio de contratos de tecnologia realizados durante o ano foi entre 1 e 10; 7%; entre 
10 e 20; 3,5%, entre 20 e 40; e outros 3,5%, mais de 40. 

No que tange as formas de remuneração destes contratos de tecnologia, 59% dos NITs 
respondentes afirmaram que seus contratos são geralmente baseados em royalties. Outros 3% 
em prêmios de risco, e 38% em outros tipos de remuneração, tais como valor fixo de 
exploração, valor fixo por unidade, entre outros. O percentual médio recebido sobre cada 
contrato é, também, relativamente baixo. 87% dos respondentes afirmaram que recebem uma 
remuneração entre 1 e 5% sobre cada contrato, enquanto 7% afirmam receber entre 5 e 10% e 
outros 6% afirmam receber mais de 20% sobre cada contrato. 
 
5.6 Processo de Gestão 

 
Compreender a gestão dos NITs, na tentativa de entender quais as principais 

transformações recentes e maiores dificuldades encontradas para que possam ser cumpridas 
todas as atividades sob a responsabilidade de cada Núcleo, constitui-se um requerimento 
importante. A realidade mostra dificuldades na gerência de projetos, desenvolvimento das 
atividades essenciais e obrigatórias, complementares, entre outras, em face da falta de auxílio 
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no processo de implementação das atividades. 54% dos NITs afirmaram não possuir nenhuma 
assessoria, por parte da própria ICT, rede de NITs ou outra associação/entidade 
governamental no processo de gestão das atividades desenvolvidas.  

Este fato implica em outro dado pesquisado, refere-se ao percentual de NITs que 
possuem/não possuem controle sobre os atendimentos realizados. Este controle refere-se a 
etapas como cadastro, histórico das atividades realizadas, contatos, relatórios de 
desenvolvimento, etc. Apesar de 70% dos NITs respondentes afirmarem possuir o controle de 
todos os atendimentos realizados, é preciso atentar para a forma como este controle é 
realizado. 

Assim como na questão de controle dos atendimentos, 63% dos NITs respondentes 
afirmaram possuir registro e controle financeiro de sua propriedade intelectual. Em pesquisa 
realizada durante o FORTEC 2012 com 45 gestores de NITs, observou-se que para ampla 
maioria, esse processo é realizado através de sistemas não específicos e inadequados para esse 
tipo de atividade, tais como planilhas e documentos de texto, ou mesmo e-mails. Por se tratar 
de uma atividade altamente sigilosa e, onde a segurança dos dados é fundamental, a execução 
e o gerenciamento destes projetos através de sistemas inseguros podem levar a perda de 
informações essenciais na continuidade dos projetos, trazendo insegurança para a realização 
de novas parcerias no âmbito de cooperação universidade-empresa. 

A partir do ano de 2007, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)  
lançou, através de plataforma online, o FORMICT atendendo o texto da Lei 10.973/2004, 
que, traz como atividade obrigatória aos NITs, a geração de informações ao MCTI quanto à 
política de propriedade intelectual da instituição; às criações desenvolvidas no âmbito da 
instituição; às proteções requeridas e concedidas e aos contratos de licenciamento ou de 
transferência de tecnologia firmados (BRASIL, 2004). A pesquisa mostrou que 87% dos NITs 
respondentes realizaram o preenchimento do referido relatório no último período, em 
atendimento a obrigação disposta na Lei de Inovação. 

A análise do orçamento dos NITs é outro fator de análise dessa pesquisa. Constata-se 
que mais da metade dos NITs respondentes afirmaram possuir um orçamento anual menor do 
que R$ 20 mil, o que pode trazer dificuldades para o processo de gestão. Atividades como 
realização de eventos, capacitações, treinamentos e aquisições ficam prejudicadas frente a um 
orçamento deveras pequeno. Outros 19% afirmaram que o orçamento anual médio encontra-
se em patamares entre 20 e 50 mil reais, enquanto apenas 23% dos NITs respondentes 
afirmaram possuir R$ 50 mil ou mais disponíveis durante o ano. Para 75% dos NITs 
respondentes, o atual orçamento não é suficiente para a execução das atividades obrigatórias.   

Buscando realizar um diagnóstico das principais dificuldades enfrentadas atualmente 
pelos NITs, 89% dos NITs afirmaram ter enfrentado alguma influência negativa decorrente da 
alta rotatividade de pessoal, 36% do total afirmaram possuir problemas com recursos 
humanos, envolvendo a rotatividade de pessoal e a falta de pessoal qualificado para execução 
das atividades do NIT. 18% das respostas foram ligadas a questão financeira, demonstrando 
que o baixo orçamento atual de grande parte dos NITs tem trazido problemas para a evolução 
dos mesmos. Outros 14% afirmaram estar com dificuldades de diálogo com empresas, visto 
que o processo de negociação de contratos é geralmente longo e complexo, sendo que muitas 
empresas não abrem mão de possuir a ampla margem de lucro sobre o produto ou serviço 
vendido.  

As dificuldades vistas nos itens sobre assessoria voltam a ser visualizadas aqui, com 
12% das respostas, mostrando que o processo de assessoria para implementação e gestão dos 
NITs é de fundamental importância para o sucesso no desenvolvimento destas instituições. 
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Outros 12% afirmaram encontrar dificuldades por não possuírem ferramentas específicas de 
gestão, fator que diminui a eficiência desses órgãos.  

Outros problemas descritos pelos respondentes foram: atividades de inovação e 
contatos com empresas dispersos em vários setores da própria reitoria; a descentralização da 
informação prejudica a continuidade dos contatos com empresas e institutos; burocracia 
institucional; falta de cultura de inovação e de propriedade intelectual; ausência de legislação 
específica para serviços tecnológicos; falta de motivação/interesse dos pesquisadores; falta de 
política de inovação aprovada na ICT, cultura de inovação não absorvida na plenitude na 
inovação; falta de recursos financeiros para execução de projetos específicos, que poderia ser 
suprido através de editais como da Finep; funcionários não concursados (instabilidade); 
insegurança jurídica; não fazer parte das metas da atual gestão em relação à ausência de 
espaço físico; falta de pessoal dedicado a comercialização e falta de linhas de financiamento 
para tecnologias early-stage; falta de treinamentos, autonomia e regulamentação. 

 
5.7 Principais Características dos NITs: síntese analítica dos resultados encontrados 

 
O Quadro 1 resume as principais características dos NITs e resultados observados na 

pesquisa, contemplando os processos de implementação, gestão e relação com o setor 
produtivo, além da avaliação dos recursos humanos existentes no interior desses órgãos. 
Quanto ao processo de implementação, é possível notar que ainda há dificuldades na 
implementação da política de inovação na ICT, base para o desenvolvimento das atividades 
do NIT, o que pode ser atribuído à existência ainda muito recente de grande parte desses 
núcleos, aliado a inexistência, em praticamente metade dos casos pesquisados, de algum 
processo de assessoria que pudesse auxiliar o gestor/equipe a estruturar o NIT, tanto no que se 
refere à infraestrutura física, quanto à recursos humanos. 

As variáveis que dizem respeito aos recursos humanos dos NITs apontam que a grande 
maioria deles trabalha com uma equipe reduzida - diante, talvez, de uma demanda ainda 
pequena de requisições por parte da ICT e comunidade interna/externa - composta, 
basicamente, por servidores e pesquisadores da ICT, além de uma grande parte de bolsistas e 
estagiários, que, apesar de agregar e absorver conhecimento, contribuem para uma alta 
rotatividade de pessoal que, em ampla maioria dos casos pesquisados, traz influências 
negativas para a rotina administrativa dos NITs, tais como perdas de treinamentos realizados, 
de conhecimento sobre processos em andamento e de sigilo das informações e dificuldade 
para encontrar novos habilitados para o cargo 

No âmbito das atividades realizadas, a maioria dos NITs respondentes afirmou realizar 
o mapeamento de competências dos pesquisadores da instituição, assim como a prospecção de 
novas tecnologias desenvolvidas internamente. O destaque negativo é quanto à prestação de 
assessoria jurídica a comunidade, serviço que apenas 56% dos NITs respondentes afirmaram 
realizar. 

A relação com o setor produtivo dos NITs respondentes desta pesquisa é ainda pouco 
abrangente. Apesar da grande maioria ter afirmado realizar algum tipo de interação com 
empresas no ano de 2012, a quantidade média de empresas limita-se, na ampla maioria, a 10 
por ano, ou seja, menos de 1 empresa por mês. Infere-se que essa limitação parte de dois 
pontos. O primeiro refere-se ao fato de que poucas empresas têm conhecimento dessa 
atividade de aproximação realizada pelos NITs, que facilita o processo de interação entre 
empresa e comunidade acadêmica, além dos receios dessas quanto a formas de parceria e 
segurança jurídica. O segundo ponto, presente nesta pesquisa, liga-se ao fato que apenas 
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pouco mais da metade dos NITs respondentes afirmou realizar prospecções de empresas 
parceiras, o que contribui para a disseminação do conhecimento dos serviços prestados por 
estes.  

 
 

Quadro 1 - Principais características dos NITs respondentes do Brasil, 2013 
CARACTERÍSTICA RESULTADO OBSERVADO 

Implementação da política  
de inovação 

40% dos NITs respondentes afirmaram ainda não possuir política de 
inovação implementada. 

Tempo de funcionamento 
Há uma divisão praticamente igual, entre os NITs respondentes, nos 
períodos entre menos de 1 ano a 4 anos e 4 a10 ou mais anos de 
funcionamento. 

Assessoria 
Aproximadamente metade dos NITs respondentes afirmaram não 
terem recebido nenhuma assessoria durante o processo de 
implementação/gestão de suas atividades. 

Tamanho da equipe A absoluta maioria dos NITs é composta por equipes de 1a10 
pessoas. 

Composição da equipe 
Há uma predominância, nos NITs respondentes, de servidores e 
pesquisadores como parte da equipe, com um terço de bolsistas e 
estagiários. 

Tempo médio de permanência  
da equipe 

Na absoluta maioria dos NITs respondentes o tempo médio de 
permanência da equipe é de no máximo 2 anos. 

Rotatividade de pessoal Praticamente todos os NITs afirmaram enfrentar consequências 
negativas devido a alta rotatividade de pessoal. 

Atividades executadas 
Para dois terços dos NITs respondentes, as atividades referentes ao 
mapeamento de competências, prospecção de tecnologias e prestação 
de assessoria jurídica estão implementadas. 

Relação com o setor produtivo 

A maioria dos NITs respondentes afirmou ter realizado alguma 
interação com empresas, porém, a quantidade é baixa, situando-se na 
faixa de até 10 empresas por ano. Os processos de geração de 
propriedade intelectual conjunta e contratos de tecnologia não são 
realizados pela maioria dos NITs respondentes. 

Processo de gestão 

As maiores dificuldades encontradas pelos NITs respondentes estão 
ligadas ao baixo orçamento, falta de pessoal qualificado e alta 
rotatividade, reduzida assessoria, dificuldade na definição de 
contratos com empresas e da falta de ferramentas/sistemas de gestão 
interna. 

Fonte: Pesquisa de Campo 
 
Ainda quanto à relação com o setor produtivo, nota-se que o processo de interação 

ainda não se encontra bem estruturado, visto que metade dos NITs respondentes afirmou não 
possuir um cadastro atualizado das empresas com quais manteve/mantém interações, além da 
maior parte dessas interações não resultar em depósitos de pedidos de propriedade intelectual 
nem na geração de contratos de tecnologia, que são fontes de receita para o NIT e meios de 
geração de produtos e processos inovadores, que podem ser comercializados pela empresas.  

Constatou-se, também, que, semelhante ao processo de implementação, na maioria dos 
NITs não houve/há auxílios que ajudem a aperfeiçoar a gestão das atividades, de recursos 
humanos e materiais. O baixo orçamento de até 20 mil reais, na ampla maioria dos 
respondentes, a falta de pessoal qualificado e alta rotatividade dos mesmos, além da falta de 
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ferramentas/sistemas de gestão interna, que serve de facilitador do controle de cadastros, 
gerenciamento da propriedade intelectual, parcerias, convênios e processos de assessoria 
jurídica assim como a gestão dos recursos humanos, foram os demais resultados encontrados 
nesta pesquisa. 

 
 
Figura 2 - Práticas e modelos para o desenvolvimento dos NITs no Brasil, 2013. 

 
Fonte: Elaboração Própria 
 

A Figura 2 faz um resumo das principais necessidades e dificuldades enfrentadas pelos 
NITs, divididas pelas etapas de desenvolvimento, passando pelo processo de implementação, 
gestão das atividades e recursos humanos e interação com o setor produtivo. Busca-se 
entender, também, as melhorias necessárias ao completo desenvolvimento dessas instituições, 
criando um ambiente favorável a geração de inovações. 
 
6. Conclusão 
 

A Lei de Inovação, criada em 2004, delega aos NITs, a responsabilidade pela gerência 
das atividades ligadas a inovação dentro das ICTs. A avaliação desses Núcleos, apontou 
algumas fragilidades nos fatores ligados à implementação da política de inovação, tempo de 
implementação e, mais especificamente, a realização de assessoria durante a implementação. 
Nesse sentido, vê-se a necessidade da criação de programas federais e/ou estaduais de auxílio 
à estruturação dos NITs, gerando maiores possibilidades de um desenvolvimento sustentado.  

No tocante aos recursos humanos, notam-se grandes influências negativas da alta 
rotatividade de pessoal, assim como da dificuldade de estruturação de uma equipe sólida, 
composta por profissionais competentes e que tenham estabilidade no cargo. Estas questões 
geram problemas tais como a perda de conhecimentos sobre processos, de treinamentos 
realizados, entre outros, que diminuem consideravelmente a eficiência dos NITs, visto o 
tempo perdido na recuperação destes. Estas consequências são passíveis de minimização, 
através do incentivo à estabilidade e permanência de equipes multidisciplinares qualificadas 
dentro dos NITs por maiores períodos de tempo, assim como a criação de programas que 
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possibilitem a transmissão dos treinamentos e conhecimento adquiridos para os novos 
integrantes da equipe. 

A relação com o setor produtivo, apesar da grande maioria dos NITs respondentes 
afirmarem possuir interações com o setor produtivo, ainda se limitam a poucas empresas, sem 
a criação de um vínculo formal, que possibilitariam aos NITs gerar contratos de tecnologia, 
transferindo a essas a possibilidade de geração de produtos e processos através do 
conhecimento existente no interior da ICT. O estabelecimento de diretrizes nacionais e/ou 
estaduais, além do maior incentivo à este processo de interação, através de desonerações 
fiscais, abatimentos, entre outros, além da criação de estruturas mais adequadas à realização e 
funcionamento dos NITs é fundamental para a intensificação deste fluxo cooperativo. 

Por fim, no que tange ao processo de gestão dos NITs, as principais dificuldades 
encontradas dizem respeito à falta de auxílio e assessorias, controle dos atendimentos e gestão 
da propriedade intelectual, baixo orçamento, alta rotatividade de pessoal e falta de 
ferramentas de auxílio à gestão. A realização de capacitações, voltadas tanto ao processo de 
implementação, quanto ao processo de gestão, aliadas a uma maior disponibilidade de 
recursos para a estruturação e manutenção de equipe, instalações, entre outros, além da 
disponibilização de ferramentas que contribuam para a facilidade no acesso e proteção das 
informações geradas internamente, em substituição a processos manuais ou sistemas não 
específicos, são, assim, os fatores que contribuiriam de forma significativa para o 
desenvolvimento de maiores interações entre universidade-empresa. 
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