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Conhecimento Riqueza

O QUE QUEREMOS?

produção científica, programas de pós graduação



Inovar

Empreender

Cooperar

COMO FAZEMOS?



Formação 

de 

pessoas

Geração 

de 

conhecimento

Empresas 

inovadoras

Incubadoras

Aceleradoras

Spin offs 

Startups
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Sistema de Inovação



Presente da TT



113

- 77

- 22
- 1 Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação
- 1 Outros

- 24
- 10



- 109 NIT implementados (95,6%)
- 3 NIT em implementação (2,6%)
- 1 NIT não implementado (0,9%)

- Entre 1 e 33 anos
- Média de 10,8 anos 12,2

9,6

7,5

11,6

11,1

Idade dos NIT em 2019



PI – 44,8%

TT – 29%

Recursos humanos dos NIT respondentes por área de atuação [%]



Importância dos objetivos estratégicos dos NIT [média por NIT]



Importância das métricas de sucesso utilizadas para medir o 
desempenho



24,8

73,4

Média dos pedidos de proteção de PI vigentes no 
Brasil em 2018 por respondente em cada região

133,0

108,5

210,5



NIT com acordos de licenciamento 
em 2017 por região

49 respondentes com contratos de licenciamentos vigentes em 2018:

- 41 ICT públicas e 8 privadas sem fins lucrativos

- 36 IES, 8 institutos de pesquisa, 4 instituto de educação 

profissional e tecnológica e 1 outros
NIT com acordos de licenciamento 

em 2018 por região

24

3

6
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16



685 acordos de licenciamentos vigentes em 49 NIT em 2018*:

- 328 acordos vigentes que geram receitas em 2018

- 357 acordos vigentes que não geraram receitas em 2018

- 80,7 licenciamentos a cada 1000 depósitos nacionais de PI 
vigentes

- 1,4 licenciamento a cada colaborador de NIT equivalente em 
tempo integral

* Esses cômputos consideram somente os 49 NIT que possuíam acordos 
de licenciamentos vigentes em 2018



Comparações entre NIT com e sem acordos de licenciamento 
vigentes em 2018

NIT sem licenciamentos 
vigentes em 2018

NIT com licenciamentos vigentes 
em 2018

Idade do NIT 7,7 12,6

Colaboradores em FTE 4,4 12,3

Participação em treinamentos* 2,6 3,5

Participação em redes** 2,0 2,4

Números de proteções de PI vigentes 53,5 271,8

Percentual de respondentes públicos 78,1% 83,7%

Percentual de respondentes com pelo menos 
um serviço de gestão de PI terceirizado 42,2% 59,2%

Percentual de respondentes com pelo menos 
um serviço de TT terceirizado 12,5% 20,4%

* Essa variável foi construída como a soma dos tipos de treinamento dos quais o NIT respondente já participou.
** Essa variável foi construída como a soma dos tipos de rede/associação das quais o NIT respondente faz parte.



22 respondentes haviam criado um total de 208 spin-offs até o fim de 2018:

- 38,5% das spin-offs criadas por meio de acordos de licenciamento

- 61,5% das spin-offs criadas sem a celebração de acordos de 
licenciamento

- 15 ICT públicas, 6 privadas sem fins lucrativos e 1 organização 
comunitária

- 20 IES e 2 institutos de pesquisa

NIT que haviam criado empresa spin-off até o 
fim de 2018 por região

11

9

2

0 0

OBS: alguns NIT não possuem dados sobre spin-offs



Institucionalização de políticas de suporte à inovação tecnológica 
nas ICT [%]



Institucionalização de políticas de suporte à inovação tecnológica 
nas ICT [%]



Participaram desta edição da Pesquisa FORTEC de Inovação 113 NIT, 
representando 132 ICT do país

Boa parcela dos NIT são criados sem a existência de recursos ou 
estruturas mínimas para o seu funcionamento adequado

Apesar de a maioria dos NIT respondentes informarem estar 
implementados (96,5%), menos da metade (43,4%) possuía 

acordos de licenciamento firmados.

A prática dos NIT brasileiros ainda está mais focada em

atividades de gestão da PI em detrimento das relacionadas à TT.



Há uma heterogeneidade dos NIT considerando-se todo o território
nacional

- Algumas ICT apresentaram uma alta atividade inventiva se 
comparadas às demais

- Apenas 21,2% dos participantes da pesquisa fecharam 
acordos de licenciamento em 2018

- Apenas 10,6%  reportaram a criação de spin-offs em 2018



Os respondentes que possuíam licenciamentos vigentes em 2018:

- Eram mais antigos,

- Contavam com mais colaboradores,

- Haviam participado de mais tipos de treinamentos,

- Possuíam uma participação maior em redes e associações, 

- Contavam com um estoque de propriedade intelectual mais vasto, e

- O percentual de instituições públicas era maior.



Os NIT haviam terceirizado atividades de gestão de PI mais
frequentemente do que as atividades de TT.

A grande maioria dos NIT pesquisados (82,3%) não havia implementado 
até o fim de 2018 políticas para institucionalizar a participação minoritária 
no capital social de empresas

PORÉM

- As políticas relacionadas à institucionalização e gestão do NIT e 
proteção de propriedade intelectual foram as mais citadas como 
políticas implementadas com normas de execução detalhadas.



Futuro da TT

● depende primeiro do país continuar a gerar T, o
que demanda investimentos em C&T, políticas
públicas adequadas, continuidade de ações e
iniciativas que promovam o empreendedorismo
inovador (papel do governo);

● depende de as ICT definirem e implementarem
suas políticas de inovação, instrumentalizando e
capacitando seus NIT (papel das ICT)

● depende da capacidade de absorção das
empresas e de suas estratégias de inovação
aberta (papel das empresas)
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