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Avaliação e Valoração

ValoraValoraççãoão

• Análise preliminar, não visa valor

• Conhecer, caracterizar e avaliar o 
potencial da tecnologia e seu possível 
mercado

• Usa critérios mais qualitativos
• O que é a tecnologia
• Qual seu diferencial em relação ao estado da 

arte
• Escopo de abrangência
• Possibilidade e/ou qualidade de proteção
• Possíveis restrições e riscos
• Estágio de desenvolvimento
• Time to market, viabilidade para escalonamento
• Pesquisadores envolvidos: interesse e  

comprometimento  

AvaliaAvaliaççãoão

• Análise para atribuir valor a uma 
determinada tecnologia

• Resultado é consequência dos dados e 
premissas de partida

• Deve levar em conta incertezas e  
dinâmica do mercado

• Auxilia a precificação da tecnologia

diferentes e complementares
Uma boa avaliação auxilia a valoração
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• Grande desafio para as ICTs

• Normalmente tecnologias em estágio embrionário, distante do mercado       
muitas variáveis, incertezas e poucos elementos/resultados significativos e confiáveis 

• Grande esforço tempo, $$, RH qualificado => além da capacidade e objetivo final da ICT

• Dificuldade em obter dados internos e externos para uma valoração efetiva e 
confiável 

mensurar investimento interno (RH+infra) no desenvolvimento da tecnologia 

• Dificilmente consegue abranger todo potencial de uso e refletir a realidade e 
necessidade  do mercado (não é player de mercado)

• Empresa sabe exatamente (ou tem condições de saber) o que quer, o que precisa 
e o que é possível no tempo certo e no valor viável para o mercado

Valoração de Ativos Intangíveis na 

ICT

Mercado de 

compradores
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• Entender o que é valoração de tecnologia e estar ciente de sua complexidade 

e incertezas

• Conhecer as várias metodologias

– Valoração Baseada no Custo do Desenvolvimento

– Valoração por Múltiplos

– Fluxo de Caixa Descontado

– Teoria de Opções Reais

– Padrões de Mercado, ...

• Identificar os pontos fortes e fracos e especificidades das metodologias que 
podem limitar a sua utilização

• Saber que não há consenso sobre a melhor forma de se valorar uma 
tecnologia

• Fazer uma boa avaliação da tecnologia para auxiliar o processo de valoração, 
entendendo o estágio em que se encontra e seu potencial 

Valoração de Tecnologia

Metodologias servem como uma orientação. 
Nenhum método, por si só, é totalmente efetivo para uma correta valoração. 
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Importante conhecer
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• Tecnologia 

– qualidade, potencial, restrições (AVALIAÇÃO)

• ICT 

– políticas e normas, procedimentos, estrutura, conscientização e comprometimento 

– NIT: estrutura, pessoal, procedimentos, operacionalização, entendimento da complexidade, 
peculiaridade e limitações dos tipos de parcerias

– Fundação: normas e operacionalização

• Empresa

– sabe o que quer, precisa, está disposta a

– alinhamento da tecnologia com o planejamento estratégico e tecnológico 

– entendimento da complexidade, peculiaridade e limitações dos tipos de parceria

– estrutura dedicada, pessoal qualificado (técnico, jurídico, negociação) 

• Negociador/facilitador

– estabelecer boa rede de relacionamento, desenvolver relação de confiança e credibilidade

– conhecer os parceiros, ao mercado e seus setores e segmentos

– estar atento às oportunidades

– saber da sua autonomia e buscar constante aperfeiçoamento

Valoração na prática para a ICT



P,D&I novo fármaco

Comercialização

Estudos Clínicos

Estudos Pré-Clínicos

Pesquisa Básica / 

Invenção
Análise/síntese de novos compostos promissores no combate a alguma patologia. 

Verifica: eficácia, segurança e tolerabilidade

Analisa: absorção, distribuição, metabolismo e excreção dos princípios ativos. 

Testes “in vitro =>“in vivo” (modelos animais camundongo, cobaia, coelho). 

Aprovado? => testes em seres humanos = Ensaios Clínicos

FASE I: (20 a 100 voluntários sadios) Análise da tolerância, metabolismo e parâmetros 

farmacológicos(biodisponibilidade, dose e posologia) 

FASE II: (100 a 300 voluntários doentes ) = Pesquisa Terapêutica Piloto

Determinação de curto prazo da segurança e eficácia e estabelecimento do intervalo adequado entre doses e regimes 

de administração = dose ótima, melhor efeito terapêutico com menor conjunto de reações adversas.

FASE III (dezenas a milhares, dependendo da patologia) = Estudo Terapêutico Ampliado

Avaliar comparativamente (placebo) eficácia e segurança.  Analisar risco/benefício do PA em curto prazo, fatores 

modificadores do efeito (sexo, idade e raça), cuidados no uso, eventos adversos, interações medicamentosas.

FASE IV Farmacovigilância, posterior ao registro e ao lançamento do novo medicamento. na qual o medicamento 

continua sendo avaliado após o registro e o lançamento 

8 a 10 anos de pesquisa => ~ U$ 800 milhões
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ICT

EMPRESA

Considerar os riscos 

risco da tecnologia é inversamente proporcional ao estágio em que ela se encontra  
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Barrera-Hernandes, 2007;  University of California,

maior contribuimaior contribuiçção =     + pesquisa de ão =     + pesquisa de Q Q do que resultado do que resultado $$

ICT

CL = fonte a mais de recursos 

não a única e nem a maior

CL
> U$1M

50 invenções não licenciadas 50  licenciadas

100100 pedidos de patentes depositados300300 “invenções” rejeitadas

CL geram 

< U$1M

34 CL geram
gastos de manutenção

16 CL geram
receitas

400400

100100

5050

1515

11

Sempre considere os resultados intangíveis
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Considerar ganhos e resultados 

Valoração na prática para a ICT



• Valorar  tecnologia embrionária, com tantas variáveis, incertezas e poucos 
elementos ou resultados significativos e confiáveis está longe de ser uma 
arte precisa, com resultados exatos

• Metodologias de valoração: normalmente imprecisas e de difícil aplicação  
em negociações de tecnologias embrionárias

• Possibilidade de valoração composta: viabilidade e facilidade para as ICTs

• padrão de mercado

• realidade viável

abordagem  prática 
Padrão de Mercado Padrão de Mercado + Realidade ViRealidade Viáável vel 

factível e real à ICT viabilizar parcerias
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Valoração na prática: uma abordagem

* Dados de contratos anteriores (licenciamento e parcerias) similares com representatividade estatística por setor
** Dados sobre transações publicadas em jornais, reportagens, relatórios de consultorias especializadas, bases de dados proprietárias, 
opiniões de especialistas, entre outras fontes. 

Padrão de Mercado

• Fundamenta-se na existência de um histórico, interno* e/ou externo** de 

transações similares. 

• A ICT pode compor e trabalhar com seu histórico, construindo seu próprio 

padrão

• Considerar diferença ICT-Empresa  e Empresa -Empresa

Composição com outros métodos, considerando fatores internos, 
externos e particularidades específicas relacionadas à tecnologia, ao 

parceiro e à parceria em si e a realidade do momento.
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• forma de valorar tecnologia que leva em conta fatores internos, externos 
e particularidades específicas relacionadas à tecnologia, ao parceiro, a 
parceria em si e a oportunidade concreta

• retrata a realidade presente das partes e das condições e oportunidades 
colocadas à mesa - momento econômico, financeiro, social, político e 
expectativas  e possibilidades concretas

• utiliza critérios objetivos disponíveis e critérios subjetivos

Vera Crósta, 2009
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REALIDADE VIREALIDADE VIÁÁVELVEL

Vera Crósta, 2009

Valoração na prática: uma abordagem



• robustez do documento de PI (relatório descritivo e quadro reivindicatório)

• facilidade de cópia

• estágio de maturação e o ciclo de vida da tecnologia

• realização da prova de conceito consistente (validação da inovação)

• mercado a qual se destina (market share)

• possibilidade de outros licenciamentos (uso e área geográfica)

• análise econômica e análise financeira (rentabilidade)

Vera Crósta, 2009
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REALIDADE VIREALIDADE VIÁÁVELVEL

Vera Crósta, 2009

Valoração na prática: uma abordagem

• tipo de inovação (radical / incremental) possível identificar?

• ambiente onde está inserida a tecnologia

• histórico  da tecnologia

• comprometimento dos inventores

• demanda de mercado

• interesse despertado (apelo social e de mercado)

• histórico de negociação com a empresa 

• alinhamento da tecnologia ao planejamento estratégico e tecnológico da empresa e a sua 
agregação de valor

• disposição para compartilhar riscos e benefícios

•• senso de oportunidadesenso de oportunidade

•• bom senso das partes ....  bom senso das partes ....  



ConcluindoConcluindo

• Conheça as metodologias e as tenha  como orientação

• A prática leva a ICT ter melhor entendimento da forma adequada de valorar 
tecnologias para a sua realidade e construir seus padrões

• Flexibilidade e pró atividade para ajustes às necessidades, especificidades e 
características da negociação corrente. Padrões instituídos podem sofrer 
alterações!

• Levante o maior número possível de dados sobre o potencial da tecnologia, 
porém saiba que sempre há informações adicionais não disponíveis

• Construa e cultive bom relacionamento com seus parceiros baseado no 
respeito, confiança, transparência, credibilidade, agilidade e cumprimento 
dos termos acordados. Instituição dá a base, mas pessoas fazem a diferença!

• Muitas vezes a valoração e a negociação ocorre conforme as condições e 
características da relação estabelecida entre as partes

• Bom senso e o entendimento do que é possível pelas partes é fundamental 
para orientar uma valoração, boa negociação e formalização da parceria 

Cada caso é único e deve ser considerado como tal 
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