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Contexto do módulo Contexto do módulo 
“Gestão e Comercialização de Tecnologia”“Gestão e Comercialização de Tecnologia”

�� Lei de Inovação (Lei 10973/2004): Lei de Inovação (Lei 10973/2004): 
Incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica Incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica 
no ambiente produtivo; Estímulo à participação dasno ambiente produtivo; Estímulo à participação dasICTsICTs
no processo de inovação: Estímulo à inovação nas no processo de inovação: Estímulo à inovação nas 
empresas e ao inventor independenteempresas e ao inventor independente

�� A estruturação ou desenvolvimento dos Núcleos de A estruturação ou desenvolvimento dos Núcleos de 
Inovação Tecnológica, a partir da Lei da Inovação (NIT´s)Inovação Tecnológica, a partir da Lei da Inovação (NIT´s)

�� A ação do INPI: A ação do INPI: 
“utilizar o sistema de propriedade industrial não somente “utilizar o sistema de propriedade industrial não somente 
em sua função de proteção intelectual (....) mas como em sua função de proteção intelectual (....) mas como 
instrumento de capacitação e competitividade, condições instrumento de capacitação e competitividade, condições 
fundamentais parafundamentais paraalavancaralavancaro desenvolvimento o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do país”tecnológico e econômico do país”
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Serviços de apoio da Serviços de apoio da 
DIRTEC/CGTECDIRTEC/CGTEC

�� Serviços de apoio Serviços de apoio 
(Ato Normativo nº 135 de 15/04/97) (Ato Normativo nº 135 de 15/04/97) 
“A Diretoria de Transferência de “A Diretoria de Transferência de 
Tecnologia prestará o serviço de apoio à Tecnologia prestará o serviço de apoio à 
aquisição de tecnologia, com objetivo de aquisição de tecnologia, com objetivo de 
assessorar as empresas brasileiras assessorar as empresas brasileiras 
interessadas em adquirir tecnologia ou obter interessadas em adquirir tecnologia ou obter 
licenciamento, no Brasil e/ou no exterior, licenciamento, no Brasil e/ou no exterior, 
nas seguintes áreas entre outras”nas seguintes áreas entre outras”
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Serviços de apoio da Serviços de apoio da 
DIRTEC/CGTECDIRTEC/CGTEC

�� Na área tecnológica: Na área tecnológica: 
a) “elaborando e colocando à disposição do governo a) “elaborando e colocando à disposição do governo 
dos interessados, estudos e relatórios relativos às dos interessados, estudos e relatórios relativos às 
contratações de tecnologia ocorridas nos diversos contratações de tecnologia ocorridas nos diversos 
setores industriais e de serviços, com base nas setores industriais e de serviços, com base nas 
averbações levadas a efeito pelo INPI, visando das averbações levadas a efeito pelo INPI, visando das 
subsídios à formulação de políticos setoriais e subsídios à formulação de políticos setoriais e 
governamentais especificas”;governamentais especificas”;
b) elaborando, a pedido de parte interessa, pesquisas b) elaborando, a pedido de parte interessa, pesquisas 
específicas quanto a patentes eventualmente disponíveis específicas quanto a patentes eventualmente disponíveis 
para fins de licenciamento, e/ou identificando, para fins de licenciamento, e/ou identificando, 
selecionando e indicando fontes de aquisição de "selecionando e indicando fontes de aquisição de "know know 
kowkow", dados técnicos ou assistência técnica específica ", dados técnicos ou assistência técnica específica 
no exterior, ou no território nacional.”no exterior, ou no território nacional.”
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Serviços de apoio da Serviços de apoio da 
DIRTEC/CGTECDIRTEC/CGTEC

�� Na área contratualNa área contratual
a) “colocando à disposição das empresas a) “colocando à disposição das empresas 
domiciliadas no Brasil, dados e aconselhamentos de domiciliadas no Brasil, dados e aconselhamentos de 
técnicos habilitados e com larga experiência na técnicos habilitados e com larga experiência na 
análise de contratos, objetivando subsidiar a análise de contratos, objetivando subsidiar a 
negociação economia de tecnologia a ser contratada;negociação economia de tecnologia a ser contratada;
b) colhendo dados e estatísticas quanto à forma de b) colhendo dados e estatísticas quanto à forma de 
negociação e os preços médios praticados em negociação e os preços médios praticados em 
contratos de licenciamento e de transferência de contratos de licenciamento e de transferência de 
tecnologia em setores específicos, nos mercados tecnologia em setores específicos, nos mercados 
nacional e internacional, colocandonacional e internacional, colocando--os à disposição os à disposição 
dos interessados”.dos interessados”.
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Perspectivas da “Gestão e Perspectivas da “Gestão e 
Comercialização de Tecnologia”Comercialização de Tecnologia”

�� Perspectiva Sistêmica: Perspectiva Sistêmica: 
enfoque tradicional da política pública, enfoque tradicional da política pública, 
envolvendo o perfil das capacitações e recursos e envolvendo o perfil das capacitações e recursos e 
as questões relacionadas ao dinamismo do sistema as questões relacionadas ao dinamismo do sistema 
de ciência, tecnologia e inovação e estratégias de de ciência, tecnologia e inovação e estratégias de 
desenvolvimento econômico;desenvolvimento econômico;

�� Perspectiva Processual: Perspectiva Processual: 
enfoque tradicional dos agentes, envolvendo a enfoque tradicional dos agentes, envolvendo a 
estruturação, desenvolvimento e gestão dos estruturação, desenvolvimento e gestão dos 
recursos e das capacitações, com base em recursos e das capacitações, com base em 
objetivos e interesses específicos;objetivos e interesses específicos;
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Apresentação do módulo Apresentação do módulo 
“Gestão e Comercialização de Tecnologia”“Gestão e Comercialização de Tecnologia”

�� Objetivos específicos do módulo Objetivos específicos do módulo 
1) apontar aspectos importantes para comercialização de 1) apontar aspectos importantes para comercialização de 
tecnologia durante o processo P&Dtecnologia durante o processo P&D
2) promover a gestão integrada P&D/PI, considerados as 2) promover a gestão integrada P&D/PI, considerados as 
variáveis críticas para comercialização (TT)variáveis críticas para comercialização (TT)

�� Histórico do móduloHistórico do módulo
abordagem integrada com contratos (1abordagem integrada com contratos (1aa versão); versão); 
integração e articulação com módulo de TT (2integração e articulação com módulo de TT (2aa versão); versão); 
Foco nas relação TT e processo P&D (versão atual)Foco nas relação TT e processo P&D (versão atual)
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Conteúdo programáticoConteúdo programático
�� CONCEITOS ELEMENTARESCONCEITOS ELEMENTARES

–– Conceito de tecnologiaConceito de tecnologia
Meios de acesso à TecnologiaMeios de acesso à Tecnologia
Gestão Tecnológica e Propriedade IntelectualGestão Tecnológica e Propriedade Intelectual
Processo de geração de tecnologiaProcesso de geração de tecnologia

�� O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICOO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
–– O projeto de desenvolvimento tecnológicoO projeto de desenvolvimento tecnológico

A “idéia” do projeto de desenvolvimento tecnológicoA “idéia” do projeto de desenvolvimento tecnológico
A “Estratégia” de desenvolvimento da pesquisaA “Estratégia” de desenvolvimento da pesquisa
O “processo de execução” dos projetos de pesquisaO “processo de execução” dos projetos de pesquisa
A fase de “desenvolvimento industrial” dos processos de pesquisaA fase de “desenvolvimento industrial” dos processos de pesquisa
Recomendações derivadas da estratégia de desenvolvimento tecnolóRecomendações derivadas da estratégia de desenvolvimento tecnológicogico

�� O PROCESSO DE VALORAÇÃO DAS TECNOLOGIASO PROCESSO DE VALORAÇÃO DAS TECNOLOGIAS
–– Conceito de valoraçãoConceito de valoração

Questões específicas de valoração para área tecnológicaQuestões específicas de valoração para área tecnológica
Variáveis críticas para valoração da tecnologiaVariáveis críticas para valoração da tecnologia
Métodos de valoraçãoMétodos de valoração
Referências setoriais (estatísticas)Referências setoriais (estatísticas)

�� ESTUDO DE CASOESTUDO DE CASO
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Conteúdo programáticoConteúdo programático
�� CONCEITOS ELEMENTARESCONCEITOS ELEMENTARES

–– Conceito de tecnologiaConceito de tecnologia
Meios de acesso à TecnologiaMeios de acesso à Tecnologia
Gestão Tecnológica e Propriedade IntelectualGestão Tecnológica e Propriedade Intelectual
Processo de geração de tecnologiaProcesso de geração de tecnologia

�� O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICOO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
–– O projeto de desenvolvimento tecnológicoO projeto de desenvolvimento tecnológico

A “idéia” do projeto de desenvolvimento tecnológicoA “idéia” do projeto de desenvolvimento tecnológico
A “Estratégia” de desenvolvimento da pesquisaA “Estratégia” de desenvolvimento da pesquisa
O “processo de execução” dos projetos de pesquisaO “processo de execução” dos projetos de pesquisa
A fase de “desenvolvimento industrial” dos processos de pesquisaA fase de “desenvolvimento industrial” dos processos de pesquisa
Recomendações derivadas da estratégia de desenvolvimento tecnolóRecomendações derivadas da estratégia de desenvolvimento tecnológicogico

�� O PROCESSO DE VALORAÇÃO DAS TECNOLOGIASO PROCESSO DE VALORAÇÃO DAS TECNOLOGIAS
–– Conceito de valoraçãoConceito de valoração

Questões específicas de valoração para área tecnológicaQuestões específicas de valoração para área tecnológica
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�� ESTUDO DE CASOESTUDO DE CASO
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Conceito de tecnologiaConceito de tecnologia

�� “Conjunto ordenado de conhecimentos “Conjunto ordenado de conhecimentos 
empregados na produção e comercialização empregados na produção e comercialização 
de bens e serviços e que está integrada por de bens e serviços e que está integrada por 
conhecimentos científicos, provenientes das conhecimentos científicos, provenientes das 
ciências naturais, sociais etc., e também por ciências naturais, sociais etc., e também por 
conhecimentos empíricos resultado de conhecimentos empíricos resultado de 
observações, experiências, atitudes observações, experiências, atitudes 
específicas, tradição etc.” específicas, tradição etc.” 
JORGE SABATO (1977)JORGE SABATO (1977)
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Conteúdo programáticoConteúdo programático
�� CONCEITOS ELEMENTARESCONCEITOS ELEMENTARES

–– Conceito de tecnologiaConceito de tecnologia
Meios de acesso à TecnologiaMeios de acesso à Tecnologia
Gestão Tecnológica e Propriedade IntelectualGestão Tecnológica e Propriedade Intelectual
Processo de geração de tecnologiaProcesso de geração de tecnologia

�� O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICOO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
–– O projeto de desenvolvimento tecnológicoO projeto de desenvolvimento tecnológico

A “idéia” do projeto de desenvolvimento tecnológicoA “idéia” do projeto de desenvolvimento tecnológico
A “Estratégia” de desenvolvimento da pesquisaA “Estratégia” de desenvolvimento da pesquisa
O “processo de execução” dos projetos de pesquisaO “processo de execução” dos projetos de pesquisa
A fase de “desenvolvimento industrial” dos processos de pesquisaA fase de “desenvolvimento industrial” dos processos de pesquisa
Recomendações derivadas da estratégia de desenvolvimento tecnolóRecomendações derivadas da estratégia de desenvolvimento tecnológicogico

�� O PROCESSO DE VALORAÇÃO DAS TECNOLOGIASO PROCESSO DE VALORAÇÃO DAS TECNOLOGIAS
–– Conceito de valoraçãoConceito de valoração

Questões específicas de valoração para área tecnológicaQuestões específicas de valoração para área tecnológica
Variáveis críticas para valoração da tecnologiaVariáveis críticas para valoração da tecnologia
Métodos de valoraçãoMétodos de valoração
Referências setoriais (estatísticas)Referências setoriais (estatísticas)

�� ESTUDO DE CASOESTUDO DE CASO
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Meios de acesso à TecnologiaMeios de acesso à Tecnologia

�� Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): Pesquisa e Desenvolvimento (P&D): 
Atividade interna à firma, contratação de serviços ou   Atividade interna à firma, contratação de serviços ou   
Cooperação tecnológicaCooperação tecnológica

�� Bens de capital: Bens de capital: 
Tecnologia corporificada na forma de máquinas e Tecnologia corporificada na forma de máquinas e 
equipamentosequipamentos

�� Contratos de tecnologia: Contratos de tecnologia: 
”Processo através do qual um conjunto de ”Processo através do qual um conjunto de 
conhecimentos, habilidades e procedimentos conhecimentos, habilidades e procedimentos 
aplicáveis aos problemas da produção são aplicáveis aos problemas da produção são 
transferidos, por transação de caráter econômico, de transferidos, por transação de caráter econômico, de 
uma organização a outra, ampliando a capacidade de uma organização a outra, ampliando a capacidade de 
inovação da organização receptora”inovação da organização receptora”
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Conteúdo programáticoConteúdo programático
�� CONCEITOS ELEMENTARESCONCEITOS ELEMENTARES

–– Conceito de tecnologiaConceito de tecnologia
Meios de acesso à TecnologiaMeios de acesso à Tecnologia
Gestão Tecnológica e Propriedade IntelectualGestão Tecnológica e Propriedade Intelectual
Processo de geração de tecnologiaProcesso de geração de tecnologia

�� O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICOO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
–– O projeto de desenvolvimento tecnológicoO projeto de desenvolvimento tecnológico

A “idéia” do projeto de desenvolvimento tecnológicoA “idéia” do projeto de desenvolvimento tecnológico
A “Estratégia” de desenvolvimento da pesquisaA “Estratégia” de desenvolvimento da pesquisa
O “processo de execução” dos projetos de pesquisaO “processo de execução” dos projetos de pesquisa
A fase de “desenvolvimento industrial” dos processos de pesquisaA fase de “desenvolvimento industrial” dos processos de pesquisa
Recomendações derivadas da estratégia de desenvolvimento tecnolóRecomendações derivadas da estratégia de desenvolvimento tecnológicogico

�� O PROCESSO DE VALORAÇÃO DAS TECNOLOGIASO PROCESSO DE VALORAÇÃO DAS TECNOLOGIAS
–– Conceito de valoraçãoConceito de valoração

Questões específicas de valoração para área tecnológicaQuestões específicas de valoração para área tecnológica
Variáveis críticas para valoração da tecnologiaVariáveis críticas para valoração da tecnologia
Métodos de valoraçãoMétodos de valoração
Referências setoriais (estatísticas)Referências setoriais (estatísticas)

�� ESTUDO DE CASOESTUDO DE CASO
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Gestão Tecnológica e PIGestão Tecnológica e PI
�� Gestão Tecnológica: “Administração de todos os Gestão Tecnológica: “Administração de todos os 

aspectos relacionados com tecnologia, projetos de aspectos relacionados com tecnologia, projetos de 
inovação e difusão, bem como de negócios inovação e difusão, bem como de negócios 
tecnológicos relativos a patentes, compra e venda de tecnológicos relativos a patentes, compra e venda de 
pacotes tecnológicos,  licenciamento, contratos de pacotes tecnológicos,  licenciamento, contratos de 
transferência de tecnologia, além de outras atividades transferência de tecnologia, além de outras atividades 
relacionadas com serviços técnicorelacionadas com serviços técnico--científicos; científicos; 
implantação de novas formas de organização da implantação de novas formas de organização da 
produção, implantação e certificação das normas ISO produção, implantação e certificação das normas ISO 
das séries relacionadas às tecnologias ambientais das séries relacionadas às tecnologias ambientais 
(14000) e à qualidade (9000), e organização de testes (14000) e à qualidade (9000), e organização de testes 
de aceitação e de certificação de conformidade, tanto de aceitação e de certificação de conformidade, tanto 
para fornecimento quanto para aquisição de produtos, para fornecimento quanto para aquisição de produtos, 
administração de projetos de pesquisa, administração de projetos de pesquisa, 
desenvolvimento e engenharia”. MCT (1997).desenvolvimento e engenharia”. MCT (1997).
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Gestão Tecnológica e PIGestão Tecnológica e PI
�� Propriedade intelectual: Ativos intangíveis Propriedade intelectual: Ativos intangíveis 

organizados na forma Direitos de Autor e organizados na forma Direitos de Autor e 
Direitos de Propriedade Industrial Direitos de Propriedade Industrial 
(Tecnologia Industrial e Marcas)(Tecnologia Industrial e Marcas)

�� Relação entre Gestão Tecnológica e Propriedade Relação entre Gestão Tecnológica e Propriedade 
Intelectual: “A proteção a Propriedade Intelectual: “A proteção a Propriedade 
Intelectual é o antecedente da valoração e Intelectual é o antecedente da valoração e 
comercialização da tecnologia”comercialização da tecnologia”
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Conteúdo programáticoConteúdo programático
�� CONCEITOS ELEMENTARESCONCEITOS ELEMENTARES

–– Conceito de tecnologiaConceito de tecnologia
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Processo de geração de tecnologiaProcesso de geração de tecnologia

�� O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICOO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
–– O projeto de desenvolvimento tecnológicoO projeto de desenvolvimento tecnológico

A “idéia” do projeto de desenvolvimento tecnológicoA “idéia” do projeto de desenvolvimento tecnológico
A “Estratégia” de desenvolvimento da pesquisaA “Estratégia” de desenvolvimento da pesquisa
O “processo de execução” dos projetos de pesquisaO “processo de execução” dos projetos de pesquisa
A fase de “desenvolvimento industrial” dos processos de pesquisaA fase de “desenvolvimento industrial” dos processos de pesquisa
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�� O PROCESSO DE VALORAÇÃO DAS TECNOLOGIASO PROCESSO DE VALORAÇÃO DAS TECNOLOGIAS
–– Conceito de valoraçãoConceito de valoração

Questões específicas de valoração para área tecnológicaQuestões específicas de valoração para área tecnológica
Variáveis críticas para valoração da tecnologiaVariáveis críticas para valoração da tecnologia
Métodos de valoraçãoMétodos de valoração
Referências setoriais (estatísticas)Referências setoriais (estatísticas)

�� ESTUDO DE CASOESTUDO DE CASO
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Processo de geração de tecnologiaProcesso de geração de tecnologia
�� Perspectiva ProcessualPerspectiva Processual

Mudanças Tecnológicas 

Mudança do Mercado

Padronização Produção MarketingP&D
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tecnológica 

Market
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and 
Forecasting
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Processo de geração de tecnologiaProcesso de geração de tecnologia
�� Perspectiva sistêmicaPerspectiva sistêmica
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Conteúdo programáticoConteúdo programático
�� CONCEITOS ELEMENTARESCONCEITOS ELEMENTARES

–– Conceito de tecnologiaConceito de tecnologia
Meios de acesso à TecnologiaMeios de acesso à Tecnologia
Gestão Tecnológica e Propriedade IntelectualGestão Tecnológica e Propriedade Intelectual
Processo de geração de tecnologiaProcesso de geração de tecnologia

�� O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICOO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
–– O projeto de desenvolvimento tecnológicoO projeto de desenvolvimento tecnológico

A “idéia” do projeto de desenvolvimento tecnológicoA “idéia” do projeto de desenvolvimento tecnológico
A “Estratégia” de desenvolvimento da pesquisaA “Estratégia” de desenvolvimento da pesquisa
O “processo de execução” dos projetos de pesquisaO “processo de execução” dos projetos de pesquisa
A fase de “desenvolvimento industrial” dos processos de pesquisaA fase de “desenvolvimento industrial” dos processos de pesquisa
Recomendações derivadas da estratégia de desenvolvimento tecnolóRecomendações derivadas da estratégia de desenvolvimento tecnológicogico

�� O PROCESSO DE VALORAÇÃO DAS TECNOLOGIASO PROCESSO DE VALORAÇÃO DAS TECNOLOGIAS
–– Conceito de valoraçãoConceito de valoração

Questões específicas de valoração para área tecnológicaQuestões específicas de valoração para área tecnológica
Variáveis críticas para valoração da tecnologiaVariáveis críticas para valoração da tecnologia
Métodos de valoraçãoMétodos de valoração
Referências setoriais (estatísticas)Referências setoriais (estatísticas)

�� ESTUDO DE CASOESTUDO DE CASO
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O projeto de P&DO projeto de P&D

Projeto   Desenvolvimento 
tecnológico

Desenvolvimento
Industrial

IDEIA

- problema 
técnico a ser

resolvido

Inovação
Tecnológica

Gestão Tecnológica- Geração da INOVAÇÂOTecnológica 

Quanto Vale?

Projeto   Desenvolvimento 
tecnológico

Desenvolvimento
Industrial

IDEIA

- problema 
técnico a ser

resolvido

Inovação
Tecnológica

Gestão Tecnológica- Geração da INOVAÇÂOTecnológica 

Quanto Vale?
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–– Conceito de valoraçãoConceito de valoração

Questões específicas de valoração para área tecnológicaQuestões específicas de valoração para área tecnológica
Variáveis críticas para valoração da tecnologiaVariáveis críticas para valoração da tecnologia
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�� ESTUDO DE CASOESTUDO DE CASO
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A “idéia” do P&DA “idéia” do P&D

�� Caso tipo: problema técnico a ser resolvido Caso tipo: problema técnico a ser resolvido 

�� Questões elementares e implicações para PI: Questões elementares e implicações para PI: 
Novos conhecimentos foram gerados recentemente?Novos conhecimentos foram gerados recentemente?
Novas fontes de informação foram obtidas?Novas fontes de informação foram obtidas?
Novas patentes ou descobertas foram anunciadas?  Novas patentes ou descobertas foram anunciadas?  

�� Pesquisa básica sobre a “a idéia” do projeto: Pesquisa básica sobre a “a idéia” do projeto: 
Informações tecnológicas, Informações tecnológicas, 
Estado da técnica e Patentes, Estado da técnica e Patentes, 
Legislação e Normas técnicas; Legislação e Normas técnicas; 
Fabricantes/fornecedoresFabricantes/fornecedores
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Conteúdo programáticoConteúdo programático
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A “Estratégia” de P&DA “Estratégia” de P&D

�� Conceito de estratégia de pesquisa: Conceito de estratégia de pesquisa: 
envolve o projeto executivo, incluindo o envolve o projeto executivo, incluindo o 
plano de trabalho de pesquisa, processos de plano de trabalho de pesquisa, processos de 
coordenação, controle e avaliação.coordenação, controle e avaliação.

�� Aspectos importantes para comercialização:Aspectos importantes para comercialização:
Rota Tecnológica Rota Tecnológica 
(resultado incremental ou radical); (resultado incremental ou radical); 
Forma de atuação Forma de atuação 
(estratégia de parcerias)(estratégia de parcerias)



26

Conteúdo programáticoConteúdo programático
�� CONCEITOS ELEMENTARESCONCEITOS ELEMENTARES
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�� O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICOO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
–– O projeto de desenvolvimento tecnológicoO projeto de desenvolvimento tecnológico
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Métodos de valoraçãoMétodos de valoração
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�� ESTUDO DE CASOESTUDO DE CASO
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O “processo de execução” do P&DO “processo de execução” do P&D

�� O controle dos custos das atividades de O controle dos custos das atividades de 
Pesquisa e DesenvolvimentoPesquisa e Desenvolvimento

�� Avaliação dos resultados Avaliação dos resultados –– indicadoresindicadores

�� Proteção da propriedade intelectual Proteção da propriedade intelectual --
proteção dos resultadosproteção dos resultados

�� Monitoramento tecnológicoMonitoramento tecnológico
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Conteúdo programáticoConteúdo programático
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–– O projeto de desenvolvimento tecnológicoO projeto de desenvolvimento tecnológico
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�� ESTUDO DE CASOESTUDO DE CASO
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O “desenvolvimento industrial” do P&DO “desenvolvimento industrial” do P&D

�� Preparação do produto/processo para escala industrial: Preparação do produto/processo para escala industrial: 
Processos de engenharia do produto e linha de produção; Processos de engenharia do produto e linha de produção; 
Adequação da Regulamentação e normas técnicas; Adequação da Regulamentação e normas técnicas; 
Design , peças, componentes, fornecedores; Design , peças, componentes, fornecedores; 
Testes, adequação, controle de qualidadeTestes, adequação, controle de qualidade

�� Estudos detalhados de mercado (marketing): Estudos detalhados de mercado (marketing): 
mapeamento dos concorrentes e fornecedores; mapeamento dos concorrentes e fornecedores; 
estudo dos custo de produção e preço;estudo dos custo de produção e preço;
formas lançamento dos produtos formas lançamento dos produtos 
(novo produto/conceito ou melhoramento) (novo produto/conceito ou melhoramento) 

�� Observações: Observações: 
pedido de patente (produção industrial), pedido de patente (produção industrial), 
registro do desenho industrial (design) e da marcaregistro do desenho industrial (design) e da marca
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�� O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICOO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
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�� ESTUDO DE CASOESTUDO DE CASO
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RecomendaçõesRecomendações

�� Execução processo de inovação flexívelExecução processo de inovação flexível

�� Incentivos à criação cultura da inovaçãoIncentivos à criação cultura da inovação

�� Foco nas oportunidades de mercadoFoco nas oportunidades de mercado

�� Gerenciamento ativo doGerenciamento ativo doportfólioportfólio das inovaçõesdas inovações

�� Uso efetivo do conhecimento em todo processoUso efetivo do conhecimento em todo processo

�� Explora a informação tecnológica como vantagem Explora a informação tecnológica como vantagem 
competitiva para “perseguir” a inovação.competitiva para “perseguir” a inovação.
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�� ESTUDO DE CASOESTUDO DE CASO



33

Conceito de valoraçãoConceito de valoração

�� Conceito de preço como oportunidade e contexto Conceito de preço como oportunidade e contexto 
de mercado: de mercado: 
preço depende das condições de apropriação do preço depende das condições de apropriação do 
valor gerado tecnologiavalor gerado tecnologia

�� Conceito de valor como capacidade manter ou Conceito de valor como capacidade manter ou 
ampliar riqueza: ampliar riqueza: 
valor depende tanto da estrutura do mercado valor depende tanto da estrutura do mercado 
quanto da evolução do mercado quanto da evolução do mercado 
(risco de mercado)(risco de mercado)
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Questões específicas para tecnológicaQuestões específicas para tecnológica
�� Lógica Sistêmica de geração de TecnologiaLógica Sistêmica de geração de Tecnologia

PROJETO

Universidade/centro de pesquisa

$ Governo /Agencia e
Fomento- FINEP $ FAPS $ Empresas privadas

-Pesquisadores
-conhecimentos
-instalações
-equipamentos
-know how
-biblioteca / fontes de informação
-infraestrutura de apoio logistico

QUANTO VALE????

♦Tecnologias e know how
♦Patentes ( invenção e
modelo de utilidade)
♦Desenhos industriais
♦Softwares
♦Cultivar 
♦Artigos / livros , etc..

RESULTADOS ESPERADOS

FOMENTO
CAPITAL DE RISCO

PROJETO

Universidade/centro de pesquisa

$ Governo /Agencia e
Fomento- FINEP $ FAPS $ Empresas privadas

-Pesquisadores
-conhecimentos
-instalações
-equipamentos
-know how
-biblioteca / fontes de informação
-infraestrutura de apoio logistico

QUANTO VALE????

♦Tecnologias e know how
♦Patentes ( invenção e
modelo de utilidade)
♦Desenhos industriais
♦Softwares
♦Cultivar 
♦Artigos / livros , etc..

RESULTADOS ESPERADOS

FOMENTO
CAPITAL DE RISCO
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Questões específicas para tecnológicaQuestões específicas para tecnológica
�� Sucesso no desenvolvimento de tecnologiasSucesso no desenvolvimento de tecnologias

3 0000 idéias 

300 revelações/ patentes

125 projetos pequenos

4 projetos

2 lançados

Greg Stevens, James Burley e Richard Divine – Journa l of Product Innovation Management 16, nº5 
1999

3 0000 idéias 

300 revelações/ patentes

125 projetos pequenos

4 projetos

2 lançados

Greg Stevens, James Burley e Richard Divine – Journa l of Product Innovation Management 16, nº5 
1999
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�� Parcerias e acordos cooperação Parcerias e acordos cooperação 
(modelo (modelo openopen innovationinnovation): ): 
O que deve se ceder, comprar ou fazer parcerias;O que deve se ceder, comprar ou fazer parcerias;
O que licenciar; O que licenciar; 
O que manter com segredo de negócio.O que manter com segredo de negócio.

Questões específicas para tecnológicaQuestões específicas para tecnológica
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Variáveis críticas para Variáveis críticas para 
valoração da tecnologiavaloração da tecnologia

�� Natureza dos resultados gerados: Natureza dos resultados gerados: 
tecnologias ,tecnologias ,know howknow how, patentes, desenho , patentes, desenho 
industrial, marca, software,  cultivar , direitos industrial, marca, software,  cultivar , direitos 
autorais etcautorais etc

�� Duração da propriedade intelectualDuração da propriedade intelectual
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Variáveis críticas para Variáveis críticas para 
valoração da tecnologiavaloração da tecnologia

�� Estágio de desenvolvimento (ciclo de vida da tecnologia)Estágio de desenvolvimento (ciclo de vida da tecnologia)

Time

Natural lim it to  technology

Critical d im ension 
necessary for functionality

Region o f M axim um
Rate o f Progress

Slow  fin ish, nearing lim it

S low  start, 
No Know ledge

Time

Natural lim it to  technology

Critical d im ension 
necessary for functionality

Region o f M axim um
Rate o f Progress

Slow  fin ish, nearing lim it

S low  start, 
No Know ledge
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Variáveis críticas para Variáveis críticas para 
valoração da tecnologiavaloração da tecnologia

�� Estimativa de mercadoEstimativa de mercado
–– Campo de aplicação: segmentos da indústria e Campo de aplicação: segmentos da indústria e 

abrangência do mercado (local/internacional)abrangência do mercado (local/internacional)

–– Investimentos requeridos: Investimentos requeridos: 
preparação do produto/processo em escala industrial; preparação do produto/processo em escala industrial; 
engenharia do produto e linha de produção; engenharia do produto e linha de produção; 
atendimentos a  normas técnicas;desenvolvimento de atendimentos a  normas técnicas;desenvolvimento de 
fornecedores fornecedores 
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Conteúdo programáticoConteúdo programático
�� CONCEITOS ELEMENTARESCONCEITOS ELEMENTARES

–– Conceito de tecnologiaConceito de tecnologia
Meios de acesso à TecnologiaMeios de acesso à Tecnologia
Gestão Tecnológica e Propriedade IntelectualGestão Tecnológica e Propriedade Intelectual
Processo de geração de tecnologiaProcesso de geração de tecnologia

�� O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICOO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
–– O projeto de desenvolvimento tecnológicoO projeto de desenvolvimento tecnológico

A “idéia” do projeto de desenvolvimento tecnológicoA “idéia” do projeto de desenvolvimento tecnológico
A “Estratégia” de desenvolvimento da pesquisaA “Estratégia” de desenvolvimento da pesquisa
O “processo de execução” dos projetos de pesquisaO “processo de execução” dos projetos de pesquisa
A fase de “desenvolvimento industrial” dos processos de pesquisaA fase de “desenvolvimento industrial” dos processos de pesquisa
Recomendações derivadas da estratégia de desenvolvimento tecnolóRecomendações derivadas da estratégia de desenvolvimento tecnológicogico

�� O PROCESSO DE VALORAÇÃO DAS TECNOLOGIASO PROCESSO DE VALORAÇÃO DAS TECNOLOGIAS
–– Conceito de valoraçãoConceito de valoração

Questões específicas de valoração para área tecnológicaQuestões específicas de valoração para área tecnológica
Variáveis críticas para valoração da tecnologiaVariáveis críticas para valoração da tecnologia
Métodos de valoraçãoMétodos de valoração
Referências setoriais (estatísticas)Referências setoriais (estatísticas)

�� ESTUDO DE CASOESTUDO DE CASO
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Métodos de valoraçãoMétodos de valoração

�� Valoração através da apropriação de custosValoração através da apropriação de custos
–– Consiste no levantamento de todas despesas incluindo o Consiste no levantamento de todas despesas incluindo o 

custo de oportunidade.custo de oportunidade.

–– Componentes básico dos Custos: Remuneração da mãoComponentes básico dos Custos: Remuneração da mão--
dede--obra; Custos de materiais e associados as atividades obra; Custos de materiais e associados as atividades 
de P&D; Desenvolvimento industrial; Proteção da de P&D; Desenvolvimento industrial; Proteção da 
Propriedade Industrial; Comercialização; TributosPropriedade Industrial; Comercialização; Tributos

–– Observações:Observações:DíficilDíficil estimação no estágio embrionário estimação no estágio embrionário 
da tecnologia e depende registro detalhado das despesasda tecnologia e depende registro detalhado das despesas
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Métodos de valoraçãoMétodos de valoração

�� Preço de mercadoPreço de mercado
–– Preço de venda de tecnologias (produtos) Preço de venda de tecnologias (produtos) 

semelhantes: Comparação entre Fluxo de Caixa semelhantes: Comparação entre Fluxo de Caixa 
estimado da tecnologia atual e o Fluxo de Caixa estimado da tecnologia atual e o Fluxo de Caixa 
estimado da Inovaçãoestimado da Inovação

–– Observações: Poucas transações com tecnologia Observações: Poucas transações com tecnologia 
similar; Dados financeiros similar; Dados financeiros –– geralmente não são geralmente não são 
disponíveis; tecnologia licenciada e não disponíveis; tecnologia licenciada e não 
vendida; Tecnologia obsoletavendida; Tecnologia obsoleta
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Métodos de valoraçãoMétodos de valoração

�� O Método do Valor Presente O Método do Valor Presente 
(fluxo de caixa descontado) (fluxo de caixa descontado) 
–– Fluxo das receitas líquidas: supõe a elaboração Fluxo das receitas líquidas: supõe a elaboração 

de cenários perspectivos para apuração das de cenários perspectivos para apuração das 
despesas e receitasdespesas e receitas
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Conteúdo programáticoConteúdo programático
�� CONCEITOS ELEMENTARESCONCEITOS ELEMENTARES

–– Conceito de tecnologiaConceito de tecnologia
Meios de acesso à TecnologiaMeios de acesso à Tecnologia
Gestão Tecnológica e Propriedade IntelectualGestão Tecnológica e Propriedade Intelectual
Processo de geração de tecnologiaProcesso de geração de tecnologia

�� O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICOO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
–– O projeto de desenvolvimento tecnológicoO projeto de desenvolvimento tecnológico

A “idéia” do projeto de desenvolvimento tecnológicoA “idéia” do projeto de desenvolvimento tecnológico
A “Estratégia” de desenvolvimento da pesquisaA “Estratégia” de desenvolvimento da pesquisa
O “processo de execução” dos projetos de pesquisaO “processo de execução” dos projetos de pesquisa
A fase de “desenvolvimento industrial” dos processos de pesquisaA fase de “desenvolvimento industrial” dos processos de pesquisa
Recomendações derivadas da estratégia de desenvolvimento tecnolóRecomendações derivadas da estratégia de desenvolvimento tecnológicogico

�� O PROCESSO DE VALORAÇÃO DAS TECNOLOGIASO PROCESSO DE VALORAÇÃO DAS TECNOLOGIAS
–– Conceito de valoraçãoConceito de valoração

Questões específicas de valoração para área tecnológicaQuestões específicas de valoração para área tecnológica
Variáveis críticas para valoração da tecnologiaVariáveis críticas para valoração da tecnologia
Métodos de valoraçãoMétodos de valoração
Referências setoriais (estatísticas)Referências setoriais (estatísticas)

�� ESTUDO DE CASOESTUDO DE CASO
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Referências setoriais Referências setoriais 
(estatísticas)(estatísticas)

Industry 0-2% 2-5% 5-10% 10-15% 15-20% 20-25% >25%
Aerospace 50,0% 50,0%
Automotive 52,5% 45,0% 2,5%
Chemical 16,5% 58,1% 24,3% 0,8% 0,4%
Computer 62,5% 31,3% 6,3%
Electronics 50,0% 25,0% 25,0%
Energy 66,7%
Food/Consumer 100,0%
General Mfg. 45,0% 28,6% 12,1% 14,3%
Governmetn/University 25,0% 25,0% 50,0%
Health Care 3,3% 51,7% 45,0%
Pharmaceuticals 23,6% 32,1% 29,3% 12,5% 1,1% 0,7% 0,7%
Telecommunications 40,0% 37,3% 23,6%

Royalty Rates for In-Licenisng by Industry
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Conteúdo programáticoConteúdo programático
�� CONCEITOS ELEMENTARESCONCEITOS ELEMENTARES

–– Conceito de tecnologiaConceito de tecnologia
Meios de acesso à TecnologiaMeios de acesso à Tecnologia
Gestão Tecnológica e Propriedade IntelectualGestão Tecnológica e Propriedade Intelectual
Processo de geração de tecnologiaProcesso de geração de tecnologia

�� O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICOO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
–– O projeto de desenvolvimento tecnológicoO projeto de desenvolvimento tecnológico

A “idéia” do projeto de desenvolvimento tecnológicoA “idéia” do projeto de desenvolvimento tecnológico
A “Estratégia” de desenvolvimento da pesquisaA “Estratégia” de desenvolvimento da pesquisa
O “processo de execução” dos projetos de pesquisaO “processo de execução” dos projetos de pesquisa
A fase de “desenvolvimento industrial” dos processos de pesquisaA fase de “desenvolvimento industrial” dos processos de pesquisa
Recomendações derivadas da estratégia de desenvolvimento tecnolóRecomendações derivadas da estratégia de desenvolvimento tecnológicogico

�� O PROCESSO DE VALORAÇÃO DAS TECNOLOGIASO PROCESSO DE VALORAÇÃO DAS TECNOLOGIAS
–– Conceito de valoraçãoConceito de valoração

Questões específicas de valoração para área tecnológicaQuestões específicas de valoração para área tecnológica
Variáveis críticas para valoração da tecnologiaVariáveis críticas para valoração da tecnologia
Métodos de valoraçãoMétodos de valoração
Referências setoriais (estatísticas)Referências setoriais (estatísticas)

�� ESTUDO DE CASOESTUDO DE CASO
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ESTUDO DE CASOESTUDO DE CASO

�� PETROBRASPETROBRAS

�� NATURANATURA


