
Interação ICTs e Empesas:  
O que podemos ofertar 

< a experiência da CTIT – UFMG > 



Intensidade de investimento em P&D no mundo 
(% do PIB) 



Investimento em P&D (% do PIB) 



Investimento em P&D por setor  
Americas 



Investimento em P&D por setor  
Europa 



Investimento em P&D por setor  
Asia e Oceania 



Distribuição dos pesquisadores por setor (2010) 
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Perfil Tecnológico do Brasil 
Investimento total

em P&D (% PIB)

Investimento Privado
 em P&D (% PIB)

Patentes (EPO/USPTO/JPO)
por milhão de habitantes

Artigos científicos por
milhão de habitantes

% de empresas com
produtos inovadores

% de empresas realizando
inovação não tecnológica

% de empresas com atividade
em P&D em colaboração

Patentes com
inventores estrangeiros

Pesquisadores por
mil empregos totais

% de engenheiros e cientistas
com relação aos novos…

% da população entre
25-64 anos com terceiro grau

OECD Science, Technology and Industry Outlook, 2010 

Brasil 

OCDE  



Mais alguns aspectos da inovação do Brasil 

• Sistema de C&T ainda reduzido e 
restrito as universidades publicas; 

• Sistema universitário centralizado 
e regulado por processos   
acadêmicos: Faz pesquisa para si 
próprio (CAPES e CNPq); 

• Pouca pesquisas de relevância 
tecnológica e desenvolvimento  
experimental; 

• Valoriza mais a produção que o 
uso do conhecimento. 

• Empresas em geral não atribuem 
caráter estratégico à geração e 
aquisição do conhecimento; 

• Das “empresas inovadoras”: 
• Apenas 11% atribuem alta 

importância à P&D 
• Apenas 7,2% mantém relações de 

cooperação com universidades e ICTs 
• Apenas 8% possuem sistema ou 

processo de inovação  
 
     PINTEC/IBGE 

 



Desafio: Universidade x Empresa 

A interação ICT  Empresa é vital para o 
desenvolvimento econômico e social do país. 



Experiência da CTIT (2010 – 2013) 

• Ampliar parcerias e 
transferência de tecnologia; 

• Agilizar processos internos; 
• Consolidar a cultura da 

proteção intelectual e da 
inovação; 

• Fortalecer o ecossistema 
empreendedor. 
 
 
 

 



Experiência da CTIT (2010 – 2013) 

Transferência de 
Tecnologia 

•Reestruturação do 
Setor de TT 

•Criação do Núcleo de 
Inteligência de 
Mercado 

•Estabelecimento de 
minutas contratos e 
convênios 

•Desenvolvimento de 
modelos de TT em 
atendimento a 
demandas 
específicas 

Informatização de 
processos 

•Controle de PI 
•Proteção 

internacional 
•Gestão de contratos 

e convênios 
•Sistema SOMOS 

Disseminação de 
informação 

•Projeto “Agentes de 
Inovação” 

•Campanha “Inovação 
no seu caminho” 

•Disciplina PG:  
Inovação e Proteção 
Intelectual: Noções 
básicas 

Estímulo ao 
empreendedorismo 

•Espaço Nexu 
•UFMG Challenge 
•Curso de formação 

complementar em 
empreendedorismo 

Equipe multidisciplinar: 
Economia, Engenharia, Biotecnologia 

Núcleo de Inteligência de mercado: 
•Valoração de tecnologia 
•Estudos de potencial de mercado 
•Gestão de portfólio Modelos de licenciamento: 

•Usufruto de ações ou cotas; 
•Remuneração por prêmio; 
•Licenciamento sem ônus 



Experiência da CTIT (2010 – 2013) 

  
 

  
   

    
  

 
  

   
 

  
    

  
 
 

Processos Internos 

• Informatização: 
•Controle de PI 
•Proteção 

internacional 
•Gestão de contratos 

e convênios 
•Sistema SOMOS 

Disseminação de 
informação 

•Projeto “Agentes de 
Inovação” 

•Campanha “Inovação 
no seu caminho” 

•Disciplina PG:  
Inovação e Proteção 
Intelectual: Noções 
básicas 

Estímulo ao 
empreendedorismo 

•Espaço Nexu 
•UFMG Challenge 
•Curso de formação 

complementar em 
empreendedorismo 

http://somos.ufmg.br/ 

Workshops de Inovação Aberta: 
AstraZeneca, Natura, FIAT, 
Vencofarma, Ouro Fino, Merck, 
Samsung 

Captação de 
parcerias de 

P&D 

http://www.somos.ufmg.br/


Experiência da CTIT (2010 – 2013) 

  
 

  
   

    
  

 
  

   
 

  
    

  
 
 

  
 

   
 

 
   

  
  

Consolidação da 
cultura de PI e 

Inovação 

•Projeto “Agentes de 
Inovação” 

•Campanha “Inovação 
no seu caminho” 

•Disciplina PG:  
Inovação e Proteção 
Intelectual: Noções 
básicas 

Estímulo ao 
empreendedorismo 

•Espaço Nexu 
•UFMG Challenge 
•Curso de formação 

complementar em 
empreendedorismo 



Experiência da CTIT (2010 – 2013) 

  
 

  
   

    
  

 
  

   
 

  
    

  
 
 

  
 

   
 

 
   

  
  

  
 

   
 
  

   
   

   
  

 

Ecossistema 
empreendedor 

•Espaço Nexu 
•UFMG Challenge 
• Impacte 
•Curso de formação 

complementar em 
empreendedorismo 



Indicadores CTIT - UFMG 
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PROPRIEDADES INTELECTUAIS LICENCIADAS (2003 - 2013) 

Contratos de Licenciamentos (49) Tecnologias licenciadas (108)

 
 

56% dos contratos assinados entre 
2010-2013 



Obrigado! 
Equipe CTIT 

info@ctit.ufmg.br 
patentes@ctit.ufmg.br 

transferencia@ctit.ufmg.br 

31 3409 4033 
31 3409 5558 
31 3409 6465 www.ctit.ufmg.br 
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