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RESUMO 

 

A inovação vem se tornando um dos grandes diferenciais para as instituições competitivas 

visando ao desenvolvimento organizacional,  principalmente no que tange às interações entre as 

organizações e o inventor no processo da transferência de tecnologia (TT) e da propriedade 

intelectual (PI). A identificação das abordagens e os métodos existentes com o objetivo de valorar 

a PI e a TT são observados como uma ferramenta na gestão que auxilia os atores envolvidos em 

um melhor processo de comercialização da inovação. O presente estudo visa à compreenssão e à 

disseminação dos métodos de valoração aplicados na propriedade intelectual e na transferência de 

tecnologia e foi desenvolvido em dois caminhos distintos. No  primeiro caminho, foi elaborado um 

estudo sobre os métodos e abordagens de valoração na propriedade intelectual e da transferência 

de tecnologia, e o segundo caminho foi baseado no desenvolvimento de um software para o Núcleo 

de Estudos sobre Cervejas Artesanais – NECA, utilizando o método de valoração com base no 

custo. Os resultados encontrados foram os seguintes: dentre estes modelos que envolvem a 

valoração, destaca-se o custo por absorção, ou sunk cost, a DFC – ou fluxo de caixa descontado –, 

a árvore de decisões e a Teoria das Opções Reais – TOR. Cada uma dessas abordagens tem seus 

pontos fortes e fracos, cabendo ao gestor encontrar qual abordagem a organização deverá usar para 

valorar a propriedade intelectual; consequentemente, a transferência de tecnologia e resultado 

encontrada no software foi a aplicabilidade e a difusão do conhecimento da valoração da 

transferência de tecnologia com base na teoria do método de custos. A metodologia utilizada na 

primeira vertente foi a revisão da bibliografia relacionada à inovação, propriedade intelectual e 

transferência de tecnologia em fontes primárias e secundárias, e, para a segunda vertente,  o 

desenvolvimento de um software, com base em entrevistas, análise documental e análise ambiental. 

 

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Transferência de Tecnologia. Valoração. Abordagens. 

Software. 

 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Innovation has become one of the great differentials for competitive institutions aiming at 

organizational development, especially as regards the interactions between organizations and the 

inventor in the process of technology transfer (TT) and intellectual property (IP). The identification 

of existing approaches and methods with the objective of assessing IP and TT is observed as a 

management tool, helping the actors involved in a better innovation marketing process. The present 

study aims to understand and disseminate the valuation methods applied in intellectual property 

and technology transfer and has been developed in two different ways. In the first way, a study on 

the methods and approaches of valuation in intellectual property and technology transfer was 

elaborated, and the second path was based on the development of a software for Nucleus of Studies 

on Handcrafted Beers - NECA using the valuation method with base in cost The results were: 

among these models that include the cost of absorption or sunk cost, the DFC-discounted cash 

flow, the decision tree and the theory of real options - TOR, each of these approaches has its 

strengths and weak, and it is up to the manager to find in which approach the organization should 

use to assess the intellectual property and consequently the transfer of technology and result found 

in the software was the applicability and the diffusion of the knowledge of the valuation of 

technology transfer based on the method theory of costs. The methodology used in the first part 

was the revision of the bibliography related to innovation, intellectual property and technology 

transfer in primary and secondary sources, and to the second aspect with the development of 

software, based on interviews, documentary analysis and environmental analysis. 

 

Keywords: Intellectual Property. Technology Transfer. Valuation. Approaches. Software. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

A Teoria do Desenvolvimento Econômico criada por Schumpeter descreve que, para uma 

economia entrar no processo de expansão, é necessário que os jogadores que interagem nessa 

economia (fornecedores, consumidores, concorrentes) sejam forçados a tomar diferentes 

posicionamentos com a entrada de novas inovações para desequilibrar essa equação e gerar uma 

competição entre esses jogadores (SCHUMPETER, 1961). O simples fato de introduzir um produto 

novo pode acabar com possíveis cartéis, criar novos nichos de mercado, necessitar de novos tipos 

de mão de obra para a fabricação e, com a inclusão dessas novas variáveis, os antigos jogadores 

econômicos terão que desenvolver estratégias diferentes para se adaptar e, para isso, devem 

construir ações inovadoras para se tornarem competitivas neste mercado (DORNELLAS, 2014).. 

Para Hage (1999), a inovação é a palavra-chave que as instituições têm para serem mais 

competitivas ou mais eficazes, e essas inovações podem ser em produtos, serviços, gestão, modelos 

de negócios aliados ao estilo do consumidor e mudanças de tecnologia que desenvolvem essas 

instituições competitivas. 

Autores como Dosi (1988) definem a inovação como a nova descoberta, experimentação e 

criação de novos produtos ou novas forma de gestão da organização, e Freeman (1998) aprofunda 

mais esse conceito ao afirmar que inovação é o processo de melhoria da parte técnica, da criação, 

da gestão que resulta no produto novo ou significativamente melhorado. No processo que é 

utilizado pela primeira vez ou melhorado, esses processos podem se referir à produção, finanças 

ou administração. 

Mytelka e Farinalli (2000) corroboram o pensamento de que o processo ou produto não 

precisa ser inédito ou nunca visto, pois o que basta para se tornar uma instituição inovadora é a 

difusão deste conhecimento pela primeira vez dentro da empresa. Outros autores que apoiam essa 

ideia seriam Ernst (1998) e Ganiatsos (1998), que determina que a inovação seria mais do que as 

pesquisa de P&D, e sim toda e qualquer melhoria que seja de administração, produção ou 

marketing que aumente a eficiência, a criatividade ou até mesmo a redução de custos. 

Carvalho (2006)  determina que a inovação tem-se concentrado em pelos menos duas 

vertentes; a propriedade intelectual (PI) e o processo de transferência  de tecnologia (TT)  como 
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peças fundamentais em muitos setores econômicos na busca por obter vantagens competitivas. 

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) define como propriedade 

intelectual a soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas, às interpretações 

dos artistas intérpretes, às execuções dos artistas instrumentistas, aos fonogramas e às emissões de 

radiodifusão, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, 

aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviços bem como às 

firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a concorrência desleal, e a todos 

os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, científico, literário e 

artístico. 

Complementando este conceito, Buainain (2004) afirma que a propriedade intelectual 

transforma o conhecimento – em princípio, um bem quase público – em bem privado e é o elo de 

ligação entre o conhecimento e o mercado. 

Já transferência de tecnologia acontece através do movimento da tecnologia por meio de 

alguns agentes envolvidos, por exemplo, a partir de uma universidade para um organismo social 

ou econômico ou a partir de um país para outro (CRUZ; JABUR, 2017). Outro conceito surge com 

AUTM (2002), que aponta para a transferência de tecnologia como um processo de cessão das 

descobertas científicas de uma organização para outra. Por outro lado, Bukala (2008) também 

coloca a transferência de tecnologia como instrumento de interação entre duas ou mais 

organizações durante um processo de produção de conhecimento ou técnica para criar um novo 

produto ou serviço. 

No entanto, a transferência de tecnologia não é apenas um movimento ou a entrega da 

inovação, é um processo dinâmico, complexo e multidisciplinar cujo sucesso se deve a fatores 

provenientes de outras fontes (JAFARI, 2014). Burhanuddin et al. (2009) argumentam que é 

geralmente considerado como uma disseminação de informação, harmonizando a tecnologia com 

as necessidades e adaptação criativa de itens para novas aplicações. Além disso, a transferência de 

tecnologia envolve qualquer tipo de atividades e processos das organizações, processos ou 

conhecimentos que são transmitidos a partir de um usuário para outro (BESANT, 1993). 

Contudo, a avaliação e análises da PI e TT para transações entre empresas são os valores 

descritos no seus ativos intangíveis, conceito que é definido por Schmidt, Santos e Fernandes 

(2006) como recursos imateriais controlados pela empresa que são capazes de produzir benefícios 

futuros. Esses ativos podem classificar marcas, pesquisa e desenvolvimento, patentes, franquias, 
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nomes de produtos, desenvolvimento de softwares, gastos de implantação e pré-operacionais, 

licenças, matrizes de gravação, direitos autorais. 

Lev (2001) acrescenta que PI  e TT são direitos a benefícios futuros que não possuem corpo 

físico ou financeiro (ações ou títulos de dívida) e que são criados pela inovação, por práticas 

organizacionais e pelos recursos humanos. 

A propriedade intelectual e a transferência  de tecnologia têm valores registrados em uma 

perspectiva contábil, que somente veio a se apresentar nos balanços brasileiros depois da lei 

11638/07, que obrigou as organizacões a demonstrar todos os componentes da PI e da TT como 

ativos intangíveis. Com isso, os acionistas ou outros interessados podem saber o real valor que 

estes representavam em seus negócios. 

Não obstante esse pensamento no setor empresarial, percebe-se que a valoração tem 

interferência em outras diversas esferas da economia, como os NIT’s e ICT’s, principalmente 

quando se trata de transferência de tecnologia, gestão da propriedade intelectual  nos parques 

tecnológicos e inventores que necessitam de valorar novos produtos e processo para melhorar ou 

iniciar uma nova linha de produção. 

Escolher qual método de valoração para uma organização é de fundamental importância 

para o gerenciamento do seu portfólio. Essa escolha vai depender muito do tamanho da 

organização, o quanto esta investe em pesquisas e desenvolvimento, estratégia de negócios e 

modelos corporativos.  

Parr e Smith (1994) afirmam que os métodos de valoração de PI e TT devem passar por 

uma das seguintes abordagens, custo, mercado ou renda, corroborando Pitkethly (1997). A 

valoração é feita com base em três vertentes básicas, que seriam: os custos, os quais determinam o 

valor para produzir ou recriar determinada inovação; a condição do mercado onde a inovação 

deverá ser inserida; as analogias com inovações já existentes; e a renda, com suas projeções de 

futuro e com sua demanda esperada. Ainda poder-se-iam levar em consideração o tempo, a 

incerteza, a flexibilidade e a mudança de risco. 

A abordagem com foco no custo tem como finalidade determinar o valor de um inovação 

em relação ao seu custo de desenvolvimento, ou seja, quanto realmente foi gasto para a criação 

deste novo ativo. Para Carte (2005), os custos com a obtenção de uma PI e TT determinarão o 

menor valor para registro ou negociações; esses custos incluem o desenvolvimento da invenção até 

o processo de pagamento e sua transferência. 
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Entretanto essa abordagem pode ser utilizada por dois pontos de vista da negociação: a do 

desenvolvedor, que busca apurar todos os valores gastos para criação deste novo ativo e tem como 

principal objetivo recuperar o investimento feito, e a do comprador desse ativo, que estima o custo 

para desenvolver a equipe e a empresa compradora além do valor do investimento baseado pelo 

desenvolvedor. 

Para Santos e Santiago (2008), essa abordagem tem como vantagem ser um processo 

simplificado, no qual os custos são auferidos de maneira bem direta com as informações levantadas 

pelo desenvolvedor, que, entretanto, deixa claro que deve existir um acompanhamento rigoroso 

destes custos.  

Drews (2004) afirma que a abordagem com foco nos custos tem outra vantagem que seria 

na utilização de uma tecnologia nova, pois não se sabe como serão os ganhos futuros dessa 

tecnologia que se torna inédita no meio em que está inserida. 

A desvantagem consiste na aplicabilidade de rendimentos futuros, nos quais a abordagem 

não permite expressar o potencial de retornos financeiros futuros, como corrobora Pitkethly (1997), 

que afirma que a principal desvantagem está na impossibilidade de contabilizar os seus benefícios 

monetários que uma PI e TT podem trazer futuramente. Para Jain (2005), essa abordagem só deve 

ser aproveitada quando não existirem informações suficientes sobre rendimentos futuros ou do 

mercado. 

A abordagem com foco no mercado é conhecida como o método mais tradicional. Essa 

abordagem visa a encontrar o valor real e presente de uma empresa perante o mercado no qual ela 

se encontra. Nesse valor real, são incluídos os ativos tangíveis e intangíveis e a diferença entre este 

valor de mercado e o valor contábil aproxima-se do seu capital intelectual. Essa abordagem tem 

grande utilidade para avaliar as inovações individualmente, mas, para tal, é necessário que a 

empresa tenha acesso à atividades que envolve ativos similares no mercado (DREWS, 2004) 

Para Flignor e Orozco (2006), a abordagem com foco no mercado tem duas etapas: a 

primeira seria a de triagem, em que se localizariam os processos de transações comerciais similares 

dos ativos que a empresa possui; a segunda etapa seria a de ajuste, em que entram os parâmetros 

mais subjetivos da análise de valoração, geralmente feita pelos analistas que utilizam técnicas, 

interpretações e estimativas dos dados encontrados com intuito de valorar seus portfólios. 

Essa abordagem traz como vantagens o valor mais correto perante o mercado, entretanto é 

necessária uma quantidade muito grande de informações dos comerciais nos quais o ativo está 
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inserido para que este processo possa ser realizado com sucesso (DREWS, 2004; FLIGNOR; 

OROZCO, 2006). Uma desvantagem é que os dados de grandes transações comerciais ficam em 

processo de sigilo e não permitem que outros possam usar como processo similar (DREWS, 2004). 

De acordo com Hungarian Intellectual Property Office (2011), conceitua-se a abordagem 

com foco na renda como uma vertente que qualifica o potencial futuro de possíveis gerações de 

valores a partir da exploração comercial do ativo intangível. Para Pitkethly (1997), as abordagens 

que têm foco na renda são, em termos gerais, mais complexas do que as abordagens de custos ou 

de mercado, pois deve haver um maior levantamento de dados para geração de futuros fluxos de 

caixa.  

 Ainda abordando o assunto, o Hungarian Intellectual Property Office (2011) deixa claro 

que alguns fatores são essenciais para a valoração de ativos neste modelo de abordagem, que seria: 

as receitas de vendas e a vida útil do ativo e o risco. 

Pitkethly (1997) complementa esse pensamento ao afirmar que é necessário também saber 

sobre previsão de taxas de descontos, condições de mercado, concorrência e retonos financeiros 

com a exploração do novo ativo ou tecnologia. 

As vantagens dessa abordagem consistem em conceitos de simples entendimento nos casos 

dos Fluxos de Caixa Descontados e podem contemplar até outros ativos complexos, já que 

consideram incertezas e relatórios gerenciais, contudo suas desvantagens se baseiam em  

estimativas de futuras receitas e taxas de descontos, o que leva a uma subjetividade por parte do 

analista dos ativos intangíveis, a uma grande quantidade de incertezas e a uma elevação do risco 

da valoração 

Cada uma destas abordagens gera métodos de valoração possíveis, como sugere Pitkethly 

(1997), que descreve os métodos de valoração possíveis: (a) custo: métodos baseados no custo de 

desenvolvimento da PI e TT; (b) mercado: métodos baseados em comparativos com tecnologias 

similares no mercado; (c) renda: métodos baseados nos fluxos de caixa esperados; (d) Fluxo de 

Caixa Descontado (FCD) ao longo do tempo: métodos baseados no FCD, levando em consideração 

o valor do dinheiro no tempo; (e) FCD baseado na incerteza: métodos baseados no FCD, conforme 

os riscos envolvidos ao longo dos fluxos de caixa; (f) FCD com flexibilidade: métodos baseados 

no FCD, combinados com a Análise de Árvore de Decisão; (f) Teoria das Opções Reais (TOR): 

métodos que podem ser baseados no Modelo Binomial (B-M) ou no Modelo Black-Scholes (B-S).  

O presente estudo visa a identificar as abordagens e os métodos existentes com o objetivo 
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de valorar a propriedade intelectual e o processo de transferência de tecnologia, demonstrando que 

as abordagens e os métodos de avaliação devem ser observados como uma ferramenta na gestão 

para auxiliar os atores envolvidos em um melhor processo de comercialização. 

Adicionalmente, este estudo está organizado da seguinte maneira: uma revisão de literatura, 

no capítulo 2, através do artigo Abordagens e Métodos de valoração de propriedade intelectual no 

processo de Transferência de Tecnologia; no capítulo 3, Simulador da valoração de transferência  

de tecnologia aplicada ao Núcleo de Estudos sobre Cervejas Artesanais – NECA, uma 

demonstração de um produto (software), utilizando um dos métodos de valoração para 

transferência  de tecnologia para o Núcleo de Estudos sobre Cervejas Artesanais – NECA, 

localizado nas instalações da Universidade Estadual de Santa Cruz; e, por fim, no tópico 4, são 

apresentadas as conclusões e possíveis indicações para pesquisas adicionais. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

O presente estudo justifica-se por conta de três pilares: a sociedade, a academia e o 

pesquisador. 

Esse estudo é justificado pela necessidade de difundir conceito de inovação e transferência  

de tecnologia e os possíveis métodos de valoração para a sociedade, que, para muitos inventores e 

organizações, não são claros, desmistificando este processo e tornando-o acessível a todas e 

quaisquer organizações ou pessoas físicas que têm como interesse valorar esse novo processo ou 

produto. 

E, para o pesquisador, o texto se justifica por adentrar em uma nova área de conhecimento 

que que auxiliará nas funções de professor da Universidade Estadual de Santa Cruz  e, 

principalmente, na junção da atividade de consultoria com novos conhecimentos que vão 

enriquecer e melhorar os trabalhos empresariais desenvolvidos. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Geral 

 

Compreender os modelos matemáticos que visam a valorar a atividade intelectual e à 
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transferência de tecnologia e suas possíveis vertentes para a aplicação na gestão das organizações. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

(A) Averiguar quais os modelos matemáticos existentes de mensuração de 

transferência tecnológica; 

 

(B) Propor o desenvolvimento de um novo software utilizando um dos modelos de 

valoração orientados para o desenvolvimento da inovação tecnológica no auxílio aos novos 

modelos e processos de transferência de tecnologia do NECA. 
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1.4 METODOLOGIA  

 

O caminho percorrido pelo pesquisador científico para a execução de sua investigação 

perpassa obrigatoriamente pelo delineamento de sua metodologia, que é, conforme Pescuma e 

Castilho (2005, p. 23), o “conjunto de atividades organizadas para levantamento dos dados para a 

realização da pesquisa”. Na continuação, será feito o delineamento da metodologia que se pretende 

seguir, observando que este estudo foi dividido em duas vertentes: a primeir é um artigo sobre 

propriedade intelectual, transferência e valoração e a segunda, um produto que utiliza um dos 

modelos matemáticos existentes. 

ARTIGO: Por meio de uma pesquisa documental, como tipos de pesquisa subsidiárias, 

foram empreendidas as pesquisas bibliográficas (atualmente também chamadas de bibliográfica e 

eletrônica) e a pesquisa documental primária com base de dados nacional e internacional. Com o 

fito de obter maior suporte pelas literaturas produzidas na área que envolve a propriedade 

intelectual, transferência e valoração, este artigo está organizado da seguinte maneira: uma revisão 

de literatura no tópico 2 sobre a valoração da transferência de tecnologia e sua comercialização; no 

tópico 3, são demonstradas as abordagens e métodos de avaliação; e, no tópico 4, são indicadas as 

conclusões, as limitações da pesquisa e possíveis indicações para pesquisas adicionais.   

PRODUTO: O tipo predominante de pesquisa que se empreenderá será o um novo produto, 

modalidade que está sob a abordagem qualitativa: “[...] nem as hipóteses nem os esquemas de 

inquisição estão aproprioristicamente estabelecidos, a complexidade do exame aumenta à medida 

que se aprofunda no assunto” (TRIVIÑOS, s.d., p. 134). O produto é baseado em um 

desenvolvimento de um novo software, e, para que ocorra como esperado, fizeram-se necessárias 

as seguintes etapas: 

(I) Conhecendo a empresa – foi feito um levantamento de dados históricos, instalações, 

processo de produção, capacidade produtiva, custos e despesas para a manutenção do Núcleo de 

Estudos sobre Cervejas Artesanais – NECA, empresa  escolhida para a aplicação da metodologia 

de transferência  de tecnologia. 

(II) Determinação das funcionalidades – como se trata de um software para ambientes 

empresárias, fez-se necessária entrevista com colaboradores envolvidos na administração e gestão 

da organização. 
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(III) Desenvolvimento visual do ambiente – o software foi idealizado para interagir com 

o usuário e oferecer-lhe uma interface gráfica com a finalidade de realizar a troca de dados entre o 

computador e operador. Por se tratar de um projeto voltado para o ambiente na área de gestão, ele 

deve ser trabalhado com uma visão comercial com valor agregado e com visual atraente, mas, 

acima de tudo, claro e funcional. 

(IV) Criação dos módulos – após o levantamento inicial das necessidades comuns entre 

a empresa e o pesquisador, fez-se necessário o desenho da estrutura básica do sistema composta 

em três módulos com funções relacionadas para melhor desenvolver as atividades gerenciais 

propostas. 

(V) O primeiro módulo: gestão do NECA – nesse Módulo, foram registrados possíveis 

custos e despesas, fixas e variáveis, para valorar a transferência de tecnologia. 

(VI) O segundo módulo: gestão cervejeiro: trata dos custos e despesas que cabem 

exclusiamente ao cervejeiro no processo produtivo. 

(VII) O terceiro módulo: gestão tributária e administrativa – análise de desempenho 

tributário, lucro e administrativo do cervejeiro.  

Diante destes procedimentos metodológicos expostos, trata-se de um estudo sob a 

abordagem qualitativa, visto que se alicerça nos supostos de Stake (2011) como sendo 

interpretativo; ao coletar e entender dados observativos, ele será experiencial e situacional, por 

estar direcionado a contextos singulares e holísticos, e foi personalístico, posto que se preocupará 

em compreender percepções individuais. Tratará de construir um pensamento indutivo, partindo 

do particular para o geral. 
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1.5 ALCANCES E LIMITAÇÕES  

 

Ao iniciar o curso de especialização stricto sensu, o estudo teve como objetivo elaborar 

uma dissertação com foco nas abordagens de valoração da propriedade intelectual e da 

transferência de tecnologia, utilizando um estudo de caso como delineamento metodológico. 

Entretanto, no processo de avaliação do mestrado, foram oferecidas diversas maneiras possíveis 

para concluir o curso e, dentre as opções permitidas, foi selecionado um artigo e um software. 

O artigo foi idealizado como estudo bibliográfico que identificaria os principais conceitos 

sobre inovação, transferência de tecnologia, métodos e abordagens para valoração, entretanto 

algumas limitação foram encontradas principalmente no que refere ao conteúdo. Percebeu-se que 

o assunto é muito complexo para ser exposto, em sua totalidade, em um único artigo, necessitando 

de pelo menos dois artigos para expor o tema em sua plenitude. 

Para o desenvolvimento do software, foi necessário entender todo o processo de valoração 

da transferência de tecnologia e escolher uma organização para aplicação deste conhecimento. Foi 

com a oficina profissional que encontramos uma organização que necessitava exatamente deste 

tipo de conhecimento, o NECA. Com o conhecimento adquirido por meio de um pesquisa 

bibliográfica, com estudos em sala de aula e com a organização escolhida, foi estimulante a junção 

da teoria com a prática e, principalmente, a difusão do conhecimento com a apresentação do 

software para a organização escolhida, contudo os objetivos não foram atingidos em sua totalidade. 

Primeiro, o software foi originalmente pensado para ser online, como uma página de internet; nesse 

quesito, houve vários empecilhos profissionais na áreas de TI como alguém que entendesse de 

gestão empresarial e compreendesse que o modelo de páginas de internet que contêm um banco de 

dados para fazer cálculos matemáticos não são comuns e necessitam de conhecimentos 

diferenciados; outro fator é o valor a ser investido para a montagem e manutenção desse tipo de 

produto, que requer um valor significativo.  

A segunda limitação encontrada foi que o software serviria para compreender todos os 

principais modelos matemáticos para valoração da transferência de tecnologia ou de uma nova 

propriedade intelectual. Nesse sentido, não foi possível englobar todas as abordagens, 

primeiramente, porque a organização escolhida não tinha necessidade de outras metodologias de 

valoração e, em segundo lugar, porque o produto necessitava de mais tempo para ser montado e 

testado em outras organizações para que realmente demonstrasse uma realidade esperada pelos 
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gestores empresariais e inventores de novas tecnologias.    

Entretanto, pelo fato de que o software tem características inéditas, pela dificuldade do tema 

e pela possível utilização em outras organizações, faz-se necessário seu registro para que os autores 

tenham resguardado seus direitos dessa propriedade intelectual.  
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CAPÍTULO 2 

 

ARTIGO 

 

 

 

 

  



20 

 

ABORDAGENS E MÉTODOS DE VALORAÇÃO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

NO PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

Danilo Moreira Jabur1, Laís Santana Viana2, Gustavo da Cruz3  

 

RESUMO 

 

A propriedade intelectual é um dos fatores no fortalecimento do conhecimento e da exploração 

econômica da atualidade, principalmente no que tange às interações entre as organizações e ao 

inventor no processo da transferência de tecnologia. Este artigo visa a identificar as abordagens e 

os métodos existentes com o objetivo de valorar a propriedade intelectual e o processo de 

transferência de tecnologia, demonstrando que as abordagens e os métodos de avaliação devem ser 

observados como uma ferramenta na gestão e auxiliando os atores envolvidos em um melhor 

processo de comercialização. Dentre estes modelos que envolvem a valoração, destacam-se o custo 

por absorção, ou sunk cost, a DFC – Fluxo de Caixa Descontado –, a árvore de decisões e a teoria 

das opções reais – TOR. Entretanto cada uma dessas abordagens tem seus pontos fortes e fracos, 

cabendo ao gestor encontrar qual abordagem a organização deverá usar para valorar a propriedade 

intelectual e, consequentemente, a transferência de tecnologia. 

 

Palavras-chave: Propriedade Intelectual. Transferência de Tecnologia. Valoração. Abordagens. 

 

ABSTRACT 

 

Intellectual property is one of the factors in the strengthening of the knowledge and the economic 

exploitation of the present time, mainly in what concerns the interactions between the organizations 

and the inventor in the process of the transference of technology. This article aims to identify 

existing approaches and methods for valuing intellectual property and the technology transfer 

process, demonstrating that approaches and evaluation methods should be viewed as a tool in 

management, assisting actors involved in a marketing process. Among these valuation models, we 

highlight the cost per absorption or sunk cost, the DFC-discounted cash flow, the decision tree and 

the real option theory-TOR. However, each of these approaches has its strengths and weaknesses, 

and it is up to the manager to find in which approach the organization should use to assess 

intellectual property and consequently technology transfer. 

 

Keywords: Intellectual Property. Technology Transfer. Valuation, Approaches.  
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2.1 INTRODUÇÃO 

 

A economia mundial está em plena atividade e a sociedade é constantemente marcada por 

mudanças de padrões, sejam eles políticos, religiosos, sociais ou econômicos. As instituições, quer 

sejam privadas, quer sejam públicas, têm a necessidade de se adequar a este cenário, produzindo 

bens e serviços de forma que sejam satisfatórios a esse novo público.  

Para Hage (1999), a inovação é a palavra chave para que as instituições se tornem mais 

competitivas e mais eficazes, e essas inovações podem ser em produtos, serviços, gestão, modelos 

de negócios aliados ao estilo do consumidor e mudanças de tecnologia que visem ao 

desenvolvimento dessas instituições competitivas. 

O processo de inovação proporciona que as empresas coloquem em funcionamento novos 

produtos ou processos de transformação ou manufatura que até então eram desconhecidos, (OCDE, 

2007). Para Nunes (2011), o fluxo binário de conhecimento e técnicas entre as empresas e 

instituições de pesquisa e ensino (universidade) tem como objetivo aumentar a transferência de 

tecnologia e, por consequência, produtividade empresarial, para minimizar possíveis impactos 

socioambientais na região. 

AUTM (2002) aponta a transferência de tecnologia  (TT) como um processo de cedência 

das descobertas científicas de uma organização para outra. Corrobora também essa vertente Bukala 

(2008), que coloca a transferência de tecnologia como instrumento de interação entre duas ou mais 

organizações durante um processo de produção de conhecimento ou técnica para criar um novo 

produto ou serviço. Outra análise é avaliada por Cruz e Jabur (2017), que afirmam que os processos 

da transferência de tecnologia acontecem através do movimento da inovação entre as universidades 

e organizações sociais ou econômicas. 

No entanto a TT não é apenas um movimento ou a entrega da inovação. É um processo 

dinâmico, complexo e multidisciplinar, cujo sucesso se deve a fatores provenientes de outras fontes 

(JAFARI, 2014). Burhanuddin et al. (2009) argumentam que é, geralmente, considerado como uma 

disseminação de informação, harmonizando a tecnologia com as necessidades e adaptação criativa 

de itens para novas aplicações. Além disso, segundo  Besant (1993),  a transferência de tecnologia 

envolve qualquer tipo de atividades e processos das organizações, processos ou conhecimentos que 

são transmitidos a partir de um usuário para outro.  

É evidente que a TT tem uma ampla conceituação, porque se refere ao uso, mobilização, 
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aplicação, intercâmbio, desenvolvimento e gestão relacionados a um produto, serviço, processo, 

tecnologia e conhecimento (ETZKOWITZ; LEYDESDORFF, 2000; CHAPPLE et al., 2005; 

PHAN; SIEGEL, 2006; RANGA; ETZKOWITZ, 2013; AUDRETSCH et al., 2014). 

De acordo com Chesbrough (2006), as novas tecnologias não surgem sempre dentro das 

entidades empresariais, pois há a necessidade de outros agentes para ajudar nessas tarefas. Esses 

outros agentes, no pensamento de Cruz (1999), seriam as universidades e o governo, que, em 

conjunto, com as empresas trabalhariam em sistema de parceria e, para Torkomian (1997), seriam 

responsáveis por todo o processo da inovação, que partiria da ideia até a difusão do conhecimento 

tecnológico.  

A interação entre esses três agentes se converte em uma vertente na qual a transferência da 

tecnologia corrobora novas perspectivas de benefícios para a sociedade, sejam nas áreas sociais, 

sejam tornando as empresas mais competitivas e desenvolvendo a economia regional/nacional 

(CRUZ; JABUR, 2017; PHAN; SIEGEL, 2006). 

A transferência de tecnologia tem um papel de destaque perante o desenvolvimento 

econômico, uma vez que cria processos negociáveis envolvendo uma introdução de uma nova 

ideia, produto, processo, gestão organizacional e até mesmo uma política inovadora 

(MARKMANN et al., 2005; MATILLA; LEHTIMÄKI, 2016). 

Dos agentes envolvidos na transferência de tecnologia, destacam-se as Universidades. 

Webster e Etzkowitz (1991) afirmam que a Universidade, pelo fato de ter financiamentos públicos 

ou privados, têm a obrigação de contribuir com a sociedade com atividades que vão além da 

pesquisa e ensino, desenvolvendo pontes entre empresas que surgem por serem mais competitivas 

e pelos conhecimentos nela desenvolvidos. 

A TT, quando é tratada como uma propriedade intelectual, tem a necessidade de gerar 

dividendos, porém é um desafio enorme, que pode ser doloroso e difícil de alcançar. Portanto, a 

comercialização de transferência de tecnologia entre as universidades, empresas e outros jogadores 

não pode ter êxito sem atividades que atravessam fronteiras nas organizações envolvidas 

(TAHERI; GEENHUIZEN, 2016). 

Este artigo visa a identificar as abordagens e os métodos existentes com o objetivo de 

valorar a propriedade intelectual e o processo de transferência de tecnologia, demonstrando que as 

abordagens e os métodos de avaliação devem ser observados como uma ferramenta na gestão para 

auziliar os atores envolvidos em um melhor processo de comercialização. A metodologia deste 
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trabalho é baseada no método indutivo e utiliza a revisão de literatura com base em propriedades 

intelectuais, suas formas de valoração e a transferência de tecnologia.   

Adicionalmente, este artigo está organizado da seguinte maneira: uma revisão de literatura 

no tópico 2 sobre a valoração da transferência de tecnologia e sua comercialização; no tópico 3, 

são demonstradas as abordagens e métodos de avaliação; e, no tópico 4, é são apontadas as 

conclusões, possíveis limitações da pesquisa e indicações para pesquisas adicionais.   

 

2.2 VALORAÇÃO DE TECNOLOGIA 

 

Para Gleisler e Turchetti (2015), a transferência de tecnologia só alcança seu objetivo 

quando inicia o processo de comercialização ao modificar o cenário socioeconômico na qual está 

sendo inserida. Estas novas transferências de tecnologia podem ser referentes a um produto, um 

processo, um serviço, uma nova forma organizacional que muitas vezes estão relacionadas à 

propriedade intelectual, como marcas, patentes, softwares e direitos de autor e, em sua grande 

maioria, estão registradas nas empresas em seus ativos intangíveis. 

Os processos de comercialização começam a partir de uma descoberta, avaliação de uma 

possível patenteabilidade e a transferência ou licenciamento para outras organizações, pessoas ou 

até mesmos outros países (MARKMANN et al., 2005). 

Entretanto todo este processo tem interferências de muitas variáveis e algumas delas se 

destacam como: políticas , recursos, incentivos, enganjamentos (SIEGEL et al., 2003; GEISLER; 

TURCHETTI, 2015). E, observando por este ponto de vista, gerenciar a transferência de tecnologia 

com foco para lucro econômico é desafio que pode ser, muitas vezes, difícil de ser alcançado 

(WRIGHT et al., 2004; AMBOS et al., 2008). 

Escolher qual método de valoração da propriedade intelectual de uma empresa é de 

fundamental importância para o gerenciamento do seu portfólio de ativos, porém a escolha do 

método de valoração vai depender muito do tamanho da organização, o quanto esta investe em 

pesquisas e desenvolvimento, estratégia de negócios e modelos corporativos. Parr e Smith (1994) 

afirmam que os métodos de valoração que envolvem atividades intelectuais devem passar por uma 

das seguintes abordagens: custo, mercado ou renda. 

Guimarães (2014), em seu quadro, analisou as abordagens e os principais métodos 

encontrados na literatura levantada. 
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Quadro 1 – Visão geral dos métodos de valoração 

Abordagem Descrição Principais métodos 

Custo As abordagens pelo custo podem se basear na 

conversão para o valor de mercado dos itens 

abrangidos nas demonstrações contábeis, no 

cálculo do valor que a empresa deverá investir 

para desenvolver um ativo semelhante 

internamente ou adquiri-lo externamente ou nos 

dispêndios efetuados para a concepção de novas 

tecnologias; 

Métodos contábeis. 

Valoração do custo de 

substituição ou reprodução 

da propriedade intelectual – 

PI. Sunk cost; 

 

Mercado As abordagens pelo mercado buscam valorar com 

base nos preços de ativos comparáveis já 

existentes no mercado; alguns métodos podem 

utilizar taxas de royalties em virtude da aplicação 

industrial da tecnologia; 

Valor de mercado da 

tecnologia baseada pela 

comparação; 

Renda A definição básica de valoração de patentes por 

meio da abordagem pela renda consiste no 

potencial futuro de geração de renda a partir da 

exploração comercial de um direito de 

propriedade intelectual; 

Fluxo de caixa projetado 

observando o tempo, 

incerteza e flexibilidade; 

Precificação de opções – 

opções reais – TOR. 

Fonte: (GUIMARÃES, 2014)  
 

Cada uma dessas abordagens gera métodos de valoração possíveis, como sugere Pitkethly 

(1997). Para a abordagem do custo, o método mais utilizados seria o Sunk Cost ou o custo incorrido, 

já para a abordagem de mercado, os métodos baseado em comparativos com tecnologias similares 

no mercado e para a abordagem de renda os métodos seriam: fluxos de caixa de Caixa Descontado 

(FCD) ao longo do tempo, levando em consideração o valor do dinheiro no tempo, na incerteza e 

nos riscos; e o método da Teoria das Opções Reais (TOR). 

Porém cada um destes métodos de valoração tem pontos positivos e negativos cabendo ao 

gestor da organização avaliar qual deles deve ser utilizado para valorar suas novas tecnologias. 



25 

 

2.3 ABORDAGENS E MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

 

2.3.1 A abordagem com foco no custo  

 

Este tipo de abordagem tem como finalidade determinar o valor de uma tecnologia em 

relação ao seu custo de desenvolvimento, ou seja, quanto realmente foi gasto para sua criação. Para 

Carte (2005), os custos com a obtenção de uma tecnologia determinarão o menor valor para ela, e 

estes custos incluem o desenvolvimento da invenção até o processo de patenteamento. 

Entretanto essa abordagem pode ser utilizada por dois pontos de vista da negociação: a do 

desenvolvedor, que busca apurar todos os valores gastos para criação desta propriedade intelectual 

e tem como principal objetivo recuperar o investimento feito, e do comprador que estima o custo 

para desenvolver a equipe e a empresa compradora além do valor do investimento baseado pelo 

desenvolvedor. 

Para Santos e Santiago (2008), essa abordagem tem como vantagem ser um processo 

simplificado, em que os custos são auferidos de maneira bem direta com as informações levantadas 

pelo desenvolvedor, entretanto eles deixam claro que deve existir um acompanhamento rigoroso 

destes custos.  

Drews (2004) afirma que a abordagem com foco nos custos tem outra vantagem que seria 

a utilização de uma tecnologia nova, pois não se sabe como serão os ganhos futuros desta tecnologia 

que se torna inédita no meio em que está inserida. 

Uma desvantagem consiste na aplicabilidade de rendimentos futuros, em que a abordagem 

não permite expressar o potencial de retornos financeiros futuros como confirma Pitkethly (1997), 

que afirma que a principal desvantagem está na impossibilidade de contabilizar os benefícios 

monetários que um ativo pode trazer futuramente. Para Jain (2005), essa abordagem só deve ser 

aproveitada quando não existirem informações suficientes sobre rendimentos futuros ou do 

mercado. 
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2.3.1.1 Método do custo incorrido (Sunk Cost) 

 

Esse método se baseia nos conceitos da contabilidade de custos, entretanto se faz necessário 

o entendimento de alguns conceitos elementares. De acordo com Carvalho (2003), um custo é o 

gasto relativo a bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços, o que coincide 

com Gonçalves e Baptista (1998), segundo os quais o custo é todo dispêndio que está direta ou 

indiretamente vinculado ao esforço de produção de bens e serviços. 

Entretanto existem outros conceitos que devem ser observados para o maior entendimento 

desse tema, um deles é o conceito de gasto, que, de acordo com Wernke (2004), é uma 

nomenclatura que tem a finalidade de definir todas as operações financeiras em que a empresa 

utiliza recursos ou a criação de uma dívida na troca da obtenção de algum bem ou serviço. 

 Gonçalves e Baptista (1998) esclarecem o que seria o conceito do investimento para a 

ciência contábil, que é o gasto contabilizado como ativo em função de sua vida útil ou pelo fato de 

que os benefícios que advirão do emprego de tais elementos patrimoniais somente se farão sentir 

em períodos futuros. 

Outro conceito entre os gestores de custos de suma importância é o da despesa, que, como 

afirma Carvalho (2003), pode ser conceituada como o bem ou serviço consumido direta ou 

indiretamente para a obtenção de receitas, mas Wernke (2004) ainda esclarece que o conceito de 

despesa na contabilidade de custo deve ser usado para identificar gastos que não estão relacionados 

com a produção de um bem ou serviço, isto é, são todos os gasto que se referem às atividades não 

produtivas da organização. 

 E, por fim, o conceito da perda, para Gonçalves e Baptista (1998), são todos os gastos 

consumidos de forma anormal ou involuntária. 

Fica claro que gasto é a terminologia geral e que dela se derivam as outras nomenclaturas. 

Outra observação que é importante ressaltar é que o simples fato de classificar um gasto de forma 

errônea pode trazer prejuízos inestimáveis para a organização empresarial (LEONE, 2000). 

Entende-se, com tudo isso, que o custo é uma forma de gasto, no entanto ele está relacionado apenas 

com a produção de um bem, seja ele tangível ou não (CARVALHO, 2003). 

Outra vertente importante a ser conhecida são os tipos de custos, que, para Leone (2000), 

são de vários tipos, tanto quanto forem as necessidades gerenciais. 

Os custos podem ser diretos e indiretos e têm como base o ativo produzido, ou seja, o custo 
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direto, na definição de Carvalho (2003), seriam todos os custos que se identificam naturalmente ao 

objeto de custeio, como, por exemplo, uma matéria-prima, que é facilmente identificada ao produto 

do custeio. Como complemento desse pensamento, para Ferreira (2007), custo direto são aqueles 

diretamente apropriados aos produtos fabricados, isto é, são todos os custos incidentes de forma 

direta na fabricação dos produtos ou bem ou na prestação dos serviços. 

Custo indireto tem como principal característica a difícil identificação dele ao produto 

produzido. Um exemplo claro desse tipo de custo seria o aluguel, em que é necessário um 

parâmetro para distribuir este custo aos produtos ou bens produzidos. Para Ferreira (2007), é 

definido como custo o que não é direcionado diretamente ao produto, sendo apropriado ao produto 

através de um parâmetro de rateio – esse rateio é entendido aqui como divisão. No caso dos custos 

indiretos, procura-se promover esta divisão da maneira mais racional possível, apropriando este 

custo, posteriormente, ao produto, seja ele bem ou serviço, como corrobora Wernke (2005), que 

conceitua custos indiretos como os gastos para as entidades desenvolverem, desde que não haja 

nenhuma ligação direta com os produtos. 

 Dessa forma, a identificação dos custos diretos ao longo do processo produtivo se dá de 

maneira mais fácil que a identificação dos custos indiretos, fazendo com que seja determinado um 

critério de rateio para apropriá-los aos bens e serviços produzidos. 

Outra classificação para custos é a divisão entre fixos e variáveis, que são baseados em 

termos de quantidades produzidas. Os custos fixos, para Meglorini (2001), são determinados pela 

estrutura produtiva na qual a empresa está instalada, e que, independente de sua produção, esses 

custos existirão. Os exemplos mais citados seriam salários dos operários da fábrica ou depreciação 

dos bens de produção. Os custos variáveis  possuem outra nomenclatura de custos marginais devido 

à exclusão dos custos fixos, que, conforme Correia Neto (2007), aumentam ou diminuem 

proporcionalmente em relação ao nível de atividade da empresa. Os principais exemplos são 

matéria-prima ou materiais secundários. 

Para uma maior compreensão do método de custos, deve-se entender que existem diversos 

sistemas que nos ajudam a determinar os custos de um produto, um serviço ou uma nova tecnologia. 

Para Souza (2008), o conceito sobre sistema de custeio seria um conjunto de elementos técnicos e 

materiais que são operados harmonicamente pelas pessoas de forma a atingir um objetivo, ou seja, 

um sistema de custeio deve, por princípio basilar, descrever ou refletir a forma de trabalhar da 

empresa. Para Leone (2000), sistemas que abrangem os custos são definidos por meio das possíveis 
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formas para agrupar dados, organizá-los e, por fim, produzir informações gerenciais para todas as 

áreas da organização.  

O sistema de custeio mais apropriado para valorar um novo projeto de um produto ou de 

uma nova tecnologia é o custeio por absorção, pois, como o próprio nome relata, ele absorve todos 

os custos sejam eles diretos ou indiretos ao objeto em questão – sunk cost. Leone (2000), com este 

pensamento, ao conceituar o sistema de custeio por absorção, determina que o próprio nome do 

sistema é revelador dessa particularidade. O procedimento é fazer com que cada produto ou 

produção e serviço absorvam os custos diretos e indiretos. Dessa forma, o custeio por absorção 

incide na apropriação dos custos dos bens que foram formados. 

 

2.3.2 A abordagem com foco no mercado 

 

Conhecida como o método mais tradicional, essa abordagem visa a encontrar o valor real e 

presente de uma empresa perante o mercado no qual se encontra. Nesse valor real, são incluídos os 

ativos tangíveis e intangíveis em que se encontra a propriedade intelectual e a diferença entre este 

valor de mercado e o valor contábil aproxima-se do seu capital intelectual. Essa abordagem tem 

grande utilidade para avaliações individualmente, mas, para tanto, é necessário que a empresa tenha 

acesso a atividades envolvendo ativos similares no mercado (DREWS, 2004) 

Para Flignor e Orozco (2006), a abordagem com foco no mercado tem duas etapas: a 

primeira seria a de triagem, na qual se localizariam processos de transações comerciais similares 

desses ativos intangíveis que a empresa possui; a segunda etapa seria a de ajuste, em que entram 

os parâmetros mais subjetivos da análise de valoração, geralmente feito pelos analistas que utilizam 

técnicas, interpretações e estimativas dos dados encontrados com intuito de valorar seus portfólios 

de novas tecnologias. 

Essa abordagem traz como vantagens o valor mais correto perante o mercado, entretanto é 

necessária uma quantidade muito grande de informações comerciais no qual o ativo está inserido 

para que este processo possa ser realizado com sucesso (DREWS, 2004; FLIGNOR; OROZCO, 

2006). A desvantagem é que os dados de grandes transações comerciais ficam em processo de 

sigilo não permitindo que outros possam usar como processo similar  (DREWS, 2004). 
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2.3.2.1 Método baseado em comparativos 

 

O método baseado em comparativos é o mais intuitivo de todos os métodos de valoração, e 

isso se deve pelo fato de comprarmos os mesmos itens em diferentes lugares, com o intuito de 

substituição do bem similar. No método de mercado, há a utilização de preços e outras informações 

geradas em transações de mercados que envolvem ativos e idênticos ou comparáveis IFRS (2011) 

no contexto da PI, que são observados em dois aspectos: a compra de um bem ou o licenciamento 

desse bem mediante o pagamento de royalty. Para todos os casos, é necessário o acesso às 

informações mais atuais sobre a comercialização destes bens similares (DREWS, 2004; MARTIN; 

DREWS, 2005;  FLIGNOR; OROZCO, 2006).  

Outros aspectos têm grandes influencia no valor de mercado deste ativo intangível: tipo de 

produto, data da venda, forma de pagamento, situação do mercado e localização geográfica são 

alguns deles para Drews (2004), que ainda complementa essa lista afirmando que as condições da 

transação, como circunstâncias adversas e falência em uma das partes envolvidas, alterariam o 

valor do bem para comercialização. 

Ross (1997) orienta, através de suas premissas, como aplicar este método, analisar o 

ambiente com grande quantidade de negociações entre compra venda ou licenciamento entre 

empresas, identificar no mercado negociações que sejam similares com o bem e com o ativo que 

está sendo observado, acessar os contratos ou temos em que o bem foi negociado se possível, para 

que o processo de comparação seja o mais real possível, e avaliar todas as vantagens e desvantagens 

das partes envolvidas nas negociações.  

O mesmo autor também descreve restrições com relação ao método, que seriam: 

singularidade e unicidade de cada transação, uma vez que não é a tarefa mais comum definir em 

outros contratos os benefícios econômicos financeiros, risco e pagamentos envolvidos; seleção da 

base de cálculo e dos royalties. A escolha da base de cálculo e dos royalties deve levar em conta a 

situação atual econômica do mercado onde ocorrerá a operação. Fatores econômicos exógenos 

devem ser considerados quando da seleção da base de cálculo e dos royalties.  

Drews (2004) determina como a grande maioria dos ativos intangíveis é, por natureza, 

única, e a grande maioria das transações referente à comercialização desses bens é restrita entre as 

partes envolvidas no processo de negociação, não permitindo que esse método seja utilizável pelos 

gestores, entretanto é um modelo de valoração que deve sempre ser levado em consideração. 
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2.3.3 Abordagem com foco na Renda 

 

Esse método tem como base o valor dos ativos como geradores de futuros benefícios 

econômicos para a organização, como afirma o Hungarian Intellectual Property Office (2011), que 

conceitua a abordagem com foco na renda como uma vertente que qualifica o potencial futuro de 

possíveis gerações de valores a partir de da exploração comercial do ativo intangível. Para Pitkethly 

(1997), a abordagem tem foco na renda em termos gerais, mais complexas do que as abordagens 

de custos ou de mercado, pois deve haver um maior levantamento de dados para geração de futuros 

fluxos de caixa.  

 Ainda abordando o assunto, Reitzig (2005) deixa claro que alguns fatores são essenciais 

para a valoração de ativo intangível nesse modelo de abordagem, que seria: as receitas de vendas 

e a vida útil do ativo e o risco. 

Pitkethly (1997) complementa este pensamento afirmando que é necessário também saber 

sobre previsão de taxas de descontos, condições de mercado, concorrência e retornos financeiros 

com a exploração deste novo ativo ou tecnologia. 

As vantagens desta abordagem consistem em conceitos de simples entendimento e podem 

contemplar até outros ativos complexos considerando incertezas e relatórios gerenciais, contudo 

suas desvantagens se baseiam em estimativas de futuras receitas e taxas de descontos, o que leva a 

uma subjetividade por parte do analista dos ativos intangíveis e gera uma grande quantidade de 

incertezas, além de elevar o risco da valoração. 

Pitkethly (1997) determina que essa abordagem lista alguns métodos de avaliação de 

tecnologias que são influenciadas por algumas vertentes; a de rendimentos-métodos baseados em 

Fluxos de Caixa Projetados, com foco no tempo; Métodos Fluxos de Caixa que permitem o valor 

do tempo do dinheiro, com foco na incerteza; Métodos Fluxos de Caixa que permitem o risco de 

fluxos de caixa, na flexibilidade; Métodos baseados no modelo Binomial (B-M) de análise de 

árvore de decisão, utilizando Fluxos de Caixa Projetados e com mudança de risco; Métodos 

baseados em teoria de preços de opções (OPT): Black-Scholes (B-S), opções financeiras e Teoria 

das Opções Reais (TOR). 
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Entretanto, para este estudo, será abordado o métodos de fluxo de caixa descontado e da 

Teoria das Opções Reais (TOR) devido ao seu maior grau de importância e complexidade (Sople, 

2012). 

 

2.3.3.1 Fluxo de Caixa observando o rendimento, o tempo e a incerteza. 

 

O Fluxo de Caixa ou Fluxo de Caixa Descontado (DFC) é baseado em três pilares 

primordiais: a receita futura esperada, o período de tempo e a incerteza que o objeto sofre no 

processo de avaliação (Pitkethly, 1997) 

Um complemento importante ao conceito é citado pelos autores Drews (2004), Flignor e 

Orozco (2006) e Jain (2005). Para o FCD ser aplicado, deve levar em consideração a taxa de 

desconto aplicada e, como são poucas varáveis, Yu e Azevedo (2008) afirmam que, de todos os 

métodos de valoração de novas tecnologias, o FCD é a mais utilizada.  

O FCD encontrará o valor do dinheiro (valor presente) hoje levando em consideração as 

futuras receitas e investimentos que podem gerar uma nova tecnologia, descontados por uma taxa 

de aplicada que está ligada proporcionalmente ao risco ou incerteza que este novo bem pode trazer 

(MEIRELLES; REBELATO; MATIAS, 2003). Contudo Damodaran (1997) alerta que o maior 

índice de erro desta metodologia de avaliação é o uso incorreto ou errôneo das taxas de descontos 

ou taxa de royalty aplicadas no processo. 

Brealey e Myers (1996) reafirmam que a taxa de desconto é a principal influenciadora no 

calculo do FCD devido à incorporação dos efeitos do tempo e do risco na valoração deste novo 

ativos. 

Para o maior entendimento, segue gráfico do modelo matemático: 

 

            Valor Futuro 

 

     

         

    Valor presente   =? 

     

   PV = FV / ( 1 + i) n 
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Onde:  

• PV – Valor presente 

• FV – Valor Futuro 

• I – Taxa de desconto  

• N – Tempo. 

 

Entretanto uma nova tecnologia envolve mais de uma entrada de valores, para isso será 

necessária a soma de todos esses valores envolvidos em todos os períodos analisados, como 

demonstrado na figura abaixo: 

 

 

 PVn = FVn/(1+i)n 

      

 PV3 = FV3/(1+i)3 

 

       

 PV2 = FV2/(1+i)2 

    

  

         

 PV1 = FV1/(1+i)1 

 

      

     

     0                      1             2          3  ......  n 

  

 

 

 

 

  

VPL =  - FC0     +     FC1      +    FC2         +    FC3     +    FC4  + .......+ 

FCn    

  (1+i)0           (1+i)1           (1+i)2            (1+i)3            (1+i)4                  
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Segundo Flignor e Orozco (2006), o ponto positivo dessa metodologia, além da 

simplicidade do entendimento, é que ela é analítica, porém essa metodologia é dependente da 

subjetividade do analista tanto na taxa de desconto, quanto na receita futura, sendo mais segura a 

utilização para tecnologias com grau de incerteza baixa. 

Outro ponto desfavorável é a não observação do método perante as decisões gerenciais de 

uma entidade (MEIRELLES; REBELATO; MATIAS, 2003) e por levar em consideração somente 

uma única taxa em todo processo (FERNANDES, 2011).  

 

2.3.3.2 Métodos de análise de árvore de decisão baseados em Fluxos de Caixa 

 

Observando os problemas de uma única de taxa de desconto ou de royalties, associados ao 

risco de uma nova tecnologia observando os vários períodos de tempo em que esta tecnologia está 

operacional e não levando as possíbilidades da interverência dos gestores na vida desta propriedade 

intelectual, surge a árvore de decisões (PITKETHLY, 1997). 

Com a árvore de decisões, pode-se incluir processos gerenciais, como continuar ou desistir 

de uma nova tecnologia em determinado período de tempo, analisando em diferentes tempos o 

risco ocorrido, entretanto o número de ocorrências para esse tipo de problemas gerenciais se torna 

limitado e ocorre em determinados períodos específicos (BREALEY; MYERS, 1996). 

O uso da DFC é feito de forma analítica, começando sempre dos ramos da árvore mais 

distantes, representando o final do processo e trabalhando para trás da linha de tempo para 

encontrar o valor presente desta nova tecnologia (CLEMEN, 1996) 

A principal vantagem deste método em relação à DFC simples é que, na abordagem, ao 

utilizar a árvore de decisões, cria-se o valor da flexibilidade que necessita um projeto de tecnologia, 

permitindo levar em consideração a capacidade de gerir de uma melhor forma seu portfólio de 

ativos, entretanto não resolve o problema referente à taxa de desconto, em que se deveria levar em 

consideração o risco de cada estágio, e geralmente é utilizada uma taxa única durante todo o 

processo de avaliação (PITKETHLY, 1997). 
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2.3.3.3 Método da Teoria das Opções Reais (TOR) 

 

A Teoria das Opções Reais (TOR) é um método de valoração de ativos que simula de forma 

mais aproximada a realidade. Isso ocorre devido à capacidade de determinar valor das ações 

gerenciais existentes nas organizações e mensurar as possibilidades de inmpacto que esta nova 

tecnologia terá no futuro (DAMODARAN, 2002). 

Para Cerbasi (2003), a TOR tem um diferencial quem não é demonstrado em nenhuma outra 

abordagem, a de que o gestor pode a qualquer momento alterar suas decisões a partir de novas 

informações que o mercado oferecer como preços, volume de vendas e prospecções de novas 

receitas oriundas desta tecnologia. 

Para Lazo (2004), as opções reais são consequências naturais de circunstâncias criadas por 

situações do mundo real que proporcionam as características de irreversibilidade, incerteza e 

possibilidade de adiamento. 

A Teoria das Opções Reais (TOR) é descrita por Minardi (2000) como o melhor método de 

mensuração envolvendo ativos intangíveis nos quais se enquadra a propriedade intelectual. 

Mesmo sendo considerado um dos melhores métodos, a TOR tem desvantagens muito 

graves. A primeira delas é a falta de um modelo padrão que seja aplicado em qualquer investimento 

a ser realizado e a segunda é a metodologia mais trabalhosa em relação às outras abordagens de 

valoração. Vasconcellos (2015) não considera vertentes como padrões comportamentais e 

temporais envolvendo o gestor da tecnologia e, principalmente, os conceitos que envolvem as 

opções reais estão em fase de aprovação, pois a primeira aplicação é datada há cerca de trinta anos. 

A TOR tem um diferencial da DFC e suas variações pois consegue observar desde os custos 

de apropriação de uma nova tecnologia, passando por todos os processos gerenciais da organização 

e observando a incerteza futura, o que resulta em uma valoração mais segura e confiável. 

Conforme Trigeorgis (1996), nos tipos de opções reais, os gestores podem dispor de 

flexibilidade operacional e estratégica, que podem existir naturalmente ou podem ser planejadas e 

incorporadas por um custo adicional 

Para que se possa entender o cálculo matemático da TOR, necessita-se do entendimento 

descrito por Trigeorgis (1996), que parte da ideia que Fluxo de Caixa Descontado não é 

ultrapassado, e sim reinventado, para poder incluir em seus cálculos maior flexibilidade de ações 

gerenciais, e o mesmo autor denomina este novo modelo de DFC como DFC Expandido. 
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A DFC Expandida se compreende formulas matemáticas da seguinte equação: DFC 

Expandido = DFC tradicional + Valor das ações gerenciais. 

Existem diversos tipos de Ações gerenciais que envolvem a flexibilidade na análise dos 

cenários. Os tipos mais comuns elencados por Trigeorgis (1996), Lazo (2004) e Blank (2008) são: 

• Opção de Adiar um Investimento: Em situações de grande incerteza postergar uma 

decisão de investimento à espera de uma informação ou pela expectativa de uma mudança no 

mercado é uma decisão relevante. 

• Opção de desistir durante as etapas: No projeto, pode ocorrer uma sequência de 

investimentos que pode ser repensado em opções por estágio da construção do projeto, durante o 

qual pode ser observado que não é interessante continuar. 

• Opção de Expansão: É a opção de expandir a partir da identificação de um 

crescimento de demanda ou da realização de um novo investimento. 

• Opção de abandono por valor de liquidação: É a opção de abandonar o projeto em 

troca de seu valor de liquidação. 

Para Blank (2008), os modelos matemáticos utilizados para aplicação da Teoria das Opções 

Reais são exaustivos em termos técnicos e complexos, as principais formas de solução dessa teoria 

são através de Árvores de Decisão e pelo modelo Monte Carlos, mas, em qualquer um dos casos, 

são necessários conhecimentos avançados de matemática aplicada e programação computacional 

e, por essa razão, a grande maioria dos gestores prefere métodos de valoração mais simples. 
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2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante da escassez de estudos sobre valoração de ativos intangíveis, esse trabalho visa a 

demonstrar o que há, na literatura, sobre a valoração envolvendo ativos intangíveis, identificando 

pontos fortes e fracos tanto nas abordagens, como nos métodos de valoração. Como é descrito por 

Damodaran (2007), existem muitas abordagens e metodologias para valorar um ativo intangível, 

porém cada uma desses métodos tem sua utilidade e seu objetivo. Dentre esses modelos que 

envolvem a valoração, destacam-se o custo por absorção, ou Sunk Cost, a DFC – Fluxo de Caixa 

Descontado –, a árvore de decisões e a Teoria Das Opções Reais.  

Analisando os diversos métodos de valoração, Pitkethly (1997) deixa claro que cada um 

deles traz informações que ficam à disposição do gestor, que constitui em sua tomada de decisão, 

porém, de acordo com o mesmo autor, não devem ser usados como uma verdade absoluta, pois 

estes modelos matemáticos têm muitas distorções da própria metodologia utilizada. 

Entretanto percebe-se que o que realmente é procurado, seja pela pessoa que produz o novo 

produto ou nova tecnologia, seja por empresas que buscam alcançar diferenciais competitivos ou 

novas formas de alcançar lucros, é saber se a nova tecnologia é ou não viável em termos 

econômicos e se os riscos do projeto são aceitáveis. Com isso, a Teoria de Opções Reais se destaca 

por poder abraçar variáveis que as outras não conseguem abarcar em suas fórmulas matemáticas. 

Mesmo a Teoria das Opções Reais (TOR) tem suas limitações, como, por exemplo, não 

abarcar vertentes comportamentais e temporais e, principalmente, a alta complexidade para criar 

simulações matemáticas praticas e de fácil entendimento. 

Contudo Amaral (2014) reforça a assertiva que não se pode apostar somente em um método 

de valoração, pois nenhum deles vai realmente representar a realidade como um todo. 

Nesse contexto, fica a necessidade de futuros trabalhos envolvendo o tema para demonstrar 

os impactos reais da valoração da propriedade intelectual, da transferência de tecnologia e suas 

aplicabilidades no mundo empresarial.  
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CAPÍTULO 3 

 

SIMULADOR DA VALORAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

APLICADA AO NÚCLEO DE ESTUDOS SOBRE CERVEJAS ARTESANAIS – NECA 

 

3.1 HISTÓRICO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DA ORGANIZAÇÃO  

 

O Núcleo de Estudos sobre Cervejas Artesanais – NECA é um projeto de extensão da 

Universidade Estadual de Santa Cruz. Suas intalações de produção de cerveja ocorrerão na planta 

semi-industrial adquiridas com apoio da FAPESB conforme edital 10/2015 e estão integralmente 

dentro das dependências da universidade e o quadro de colaboradores é formado, em sua grande 

maioria, por docentes das áreas de química, física, microbiologia, engenharia química e 

administração. 

A principal motivação para a criação do NECA – UESC  é  o desenvolvimento de novas 

tecnologias e processos na produção de cervejas artesanais, permitindo que os pequenos 

empreendedores e produtores de cerveja possam ser mais competitivos e terem uma melhor gestão 

do seu empreendimento 

As principais atividades desenvolvidas do NECA têm como foco o desenvolvimento do 

empreendedor da região da Costa do Cacau, com uma metodologia multidisciplinar e com foco em 

resultados práticos na produção e gestão de cervejas artesanais, dentre elas se destacam: 

Projeto Estruturante 1 – Capacitação em Cervejas Artesanais. 

✓ Mobilização de pequenos produtores e demais atores sociais envolvidos no 

setor cervejeiro; 

✓ Realização de workshops e seminários na área de produção e gestão de 

cervejas; 

✓ Desenvolvimento de materiais didáticos nas áreas afins às cervejas 

artesanais.  

 

Projeto Estruturante 2 – Incubação de Microcervejarias. 

✓ Realização de processos de pré-incubação e incubação de microcervejarias; 

✓ Captação de parceiros e investidores nas áreas afins à produção de cervejas; 

✓ Assessoramento em pedidos de propriedade intelectual. 
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Projeto Estruturante 3 – Qualidade em Cervejas Artesanais. 

✓ Monitoramento de processos produtivos das microcervejarias; 

✓ Assessoramento na produção e gestão cervejas artesanais; 

✓ Desenvolvimento de network empresarial e intercâmbio de boas práticas.  

 

Projeto Estruturante 4 – Desenvolvimento de Cervejas e Novos produtos. 

✓ Assessoramento na produção e gestão de cervejas artesanais; 

✓ Pesquisa e desenvolvimento de novos insumos, processos e produtos; 

✓ Assessoramento em transferência de tecnologia e inovação. 

 

 Nesse sentido, fica clara a finalidade do NECA como um dos atores fundamentais na 

formação e qualificação dos produtores e gestores de cervejas artesanais, promovendo o 

desenvolvimento regional da costa do cacau com novos modelos de negócios. 

Com tudo isso, surge a seguinte problematização: como valorar e auxiliar a gestão da 

transferência de tecnologia desenvolvida pelo NECA para os novos empreendedores cervejeiros? 

 

3.2 PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 

  

A finalidade do Plano de Desenvolvimento de Software é reunir todas as informações 

necessárias para controlar e gerenciar o protótipo de projeto de Simulador da valoração de 

transferência  de tecnologia aplicada ao  Núcleo de Estudos sobre Cervejas Artesanais – NECA. 
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3.3 OBJETIVOS 

 

3.3.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver um software de sistemas de informação customizado utilizando a metodologia, 

ferramentas e/ou técnicas de valoração com base nos custos com o foco na transferência de 

tecnologia entre o NECA e o empreendedor cervejeiro. 

 

3.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Estudar a produção de cerveja artesanal e o processo de transferência; 

2. Analisar o histórico e a estrutura produtiva da organização escolhida; 

3. Aplicar técnicas de visão computacional e áreas afins para a realização de 

reconhecimento e contagem de grãos de pólen; 

4. Criar um sistema de informação para auxiliar o usuário; 

5. Testar e ajustar dados e implantar o sistema. 

 

3.4 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento de um sistema computacional, a entrevista com os usuários e a 

documentação das necessidades iniciais desses usuários são informações importantes para o 

desenvolvedor. Além da documentação das informações obtidas nas entrevistas, documentar o 

sistema concluído e os códigos-fonte são etapas que auxiliam no reaproveitamento dos códigos 

desenvolvidos  

 Para a realização da documentação das etapas do projeto, foram escolhidas 

metodologias bastante usuais que conseguem ilustrar e descrever as etapas do projeto de forma 

bem clara e objetiva. A documentação dos códigos-fonte será realizada usando o padrão Java.  

 Esse software foi escolhido como metodologia de gerência de projeto. O motivo da 

escolha de tal metodologia se deve ao fato de este ser um modelo prático para o desenvolvimento 

de software. 
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3.4.1 Sistemas base 

 

Este Plano de Desenvolvimento de Software descreve o plano geral a ser usado pelo 

protótipo do simulador, incluindo a implantação do produto. Esse projeto reúne e sintetiza as 

seguintes Unidades de Softwares: Delphi 10.1 Berlim Update 2 (Personal) – Pascal, Inno Setup 

(Free),  UltraVnc (Free), AMMY Suporte 3.5 (Free). 

 

3.4.2 Software 

 

O software é dividido em três módulos distintos que têm um objetivo em comum: valorar a 

transferência de tecnologia entre o NECA e o empreendedor cervejeiro. Os dados expostos são um 

exemplo, cabendo ao NECA sua difusão.. 

Módulo 1: denominado de Custos UESC, é a junção de todos os custos e despesas para a 

produção e manutenção da planta industrial do NECA. Foi utilizado para atender à necessidade da 

organização do método de custos, cujo resultado esperado é o menor valor possível para ser 

negociado. 

Entre esses custos e despesas, podemos elencar alguns elementos como: energia, pessoal, 

impostos, aluguel, material de expediente e de limpeza. 
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Fonte: Elaboração Própria  

 

Nesse módulo, os cálculos são feitos por meio da quantidade multiplicada pelo preço de 

aquisição do custo ou despesa correspondente; a forma matemática é feita para os custos fixos 

como variáveis. 

A parte inferior do módulo apresenta o Total do Custo UESC. Esse valor é a soma dos 

subtotais de cada custos, o Rendimento, que é a produção máxima esperada por mês, e o custo 

unitário, que é  divisão do Custo UESC pelo Rendimento 

Módulo 2: denominado de Custo Cervejeiro, seriam todos os custos de uma receita para a 

produção de cerveja, dentre os quais podemos elencar: o malte, a levedura, açúcares e água.  
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Fonte: Elaboração Própria  

 

Nesse módulo 2, os cálculos são feitos do mesmo método do módulo 1, através da 

quantidade multiplicada pelo preço de aquisição do custo ou despesa correspondente. 

A parte inferior do módulo apresenta o Total do Custo UESC, valor referente aos custos 

apurados no módulo 1 multiplicado pelo rendimento dessa produção do cervejeiro. Neste caso, o 

valor seria R$ 11,98 (Custo UESC unitário) X 250 (Rendimentos em Lts), totalizando R$ 2.995,00. 

Ao somar o subtotal da produção da receita do cervejeiro, encontra-se o Total Custos, que são 

divididos pelo Rendimento e demonstram o custo unitário. 

Módulo 3: é a parte administrativa, em que se demonstram a gestão e a parte tributária do 

empreendimento cervejaria, utilizando a tecnologia do NECA e a receita do cervejeiro. Nessa 

etapa, podemos encontrar o ponto de equilíbrio, lucratividade e principais impostos pagos na 

comercialização do produto. 
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Fonte: Elaboração Própria  
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3.5 RESULTADOS ESPERADOS  

 

Com o desenvolvimento desse projeto, obteve-se um sistema computacional que realiza a 

valoracão da transferência de tecnologia, facilitando a negociação entre o NECA e o empreendedor 

cervejeiro e tornando uma tarefa menos árdua e mais rápida. Como os resultados obtidos pelo 

sistema são comparados por especialistas em todos os processos, aumenta-se a confiabilidade do 

software. Com a maior agilidade no processo de valoração, estima-se que os cervejeiros e o NECA 

possuam mais informações sobre o tipo de produto que estão comercializando. Essa informação é 

importante, já que, com ela, o preço do produto comercializado pode ser diferenciado, ou seja, um 

produto artesanal pode valer mais no mercado do que um produto industrializado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 



51 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento desse trabalho buscou elucidar os desafios no processo de valoração da 

inovação, propriedade intelectual e transferência de tecnologia, dado que o avanço tecnológico está 

no requisito primordial para a vantagem competitiva de qualquer organização, empresa ou nação, 

tornando-se um elemento essencial para atingir o crescimento econômico e social. É nesse sentido 

que a necessidade de investimentos em tecnologia e gestão da inovação e do conhecimento se 

fazem necessárias para suprir o desafio de produzir mais e melhor os novos produtos serviços, 

processos e sistemas gerenciais.  

No entanto, para a comercialização destes novos ativos, é essencial que eles sejam 

valorados, e, de acordo com Damodaran (2007), há muitas abordagens e metodologias para valorar 

a inovação, porém cada um desses métodos tem sua utilidade e um objetivo. Dentre estes modelos 

que envolvem a valoração, destacam-se o custo por absorção, ou sink cost, a DFC – Fluxo de Caixa 

Descontado –, a árvore de decisões e a Teoria das Opções Reais, contudo Amaral (2014) reforça a 

assertiva que não se pode apostar somente em um método de valoração, pois nenhum deles vai 

realmente representar a realidade como um todo. 

 Esse estudo foi capaz de demonstrar os principais caminhos a todos os stakeholders 

envolvidos no processo de valoração de uma propriedade intelectual ou a transferência de 

tecnologia através de um artigo e um produto.  

O artigo publicado demonstra para a sociedade e para a academia as principais 

metodologias para a valoração da inovação além de fomentar um assunto pouco explorado no 

contexto apresentado 

O produto desenvolvido foi um software com base em um dos métodos de valoração, 

demonstrando qual o valor a ser transferido entre o NECA e o cervejeiro que utilizar a tecnologia 

desenvolvida pela universidade. 

Entretanto esse produto tem limitações,  dentre elas  destacam-se; a utilização de somente 

um dos métodos de valoração existentes, cabendo, no futuro, possíveis alterações para agregar 

outras abordagens matemáticas. Outra limitação será a parte tributária, na qual possivelmente 

haverá alterações, desde a sua criação até a defesa deste trabalho, e, por fim, a limitação de 

conhecimentos, visto que o gestor do sistema deve ter conhecimentos de administração, 
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contabilidade e economia para manipular o sistema corretamente.  

Registra-se que se fazem necessários mais estudos futuros, qualitativos e quantitativos para 

o desenvolvimento de novos modelos matemáticos mais simples e claros para que os futuros 

gestores possam valorar sua inovação de uma forma objetiva e realista, minimizando fatores que 

interferem no processo de transferência  de tecnologia e da propriedade intelectual e da gestão do 

conhecimento. 
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