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RESUMO
O trabalho intitulado “Bens Intangíveis Desenvolvidos numa Instituição de Ciência e
Tecnologia (ICT): Um estudo sobre o Instituto Federal da Bahia (IFBA)” tem por objetivo
analisar a estrutura e o acervo da Vitrine Tecnológica do IFBA, quanto aos aspectos que
interferem no estabelecimento de parcerias e na ocorrência da transferência de tecnologias,
com vistas ao desenvolvimento de uma proposta de aprimoramento da vitrine. O trabalho está
estruturado em três etapas principais. A primeira envolve a técnica análise dos conteúdos e
materiais divulgados pelo Departamento de Inovação do IFBA, em especial o conteúdo da
Vitrine Tecnológica como canal virtual de divulgação. A segunda se detém no levantamento
dos dados coletados junto aos entrevistados para uma análise das possíveis variáveis que
interferem nos processos de divulgação dos bens intangíveis da instituição. A terceira etapa
apresenta direcionamentos para os processos de divulgação dos intangíveis por meio de uma
proposta de aprimoramento da Vitrine Tecnológica. Assim, o primeiro capítulo apresenta de
forma abrangente os fatores que motivaram a escolha da temática, os objetivos estabelecidos
para o trabalho e os pressupostos teóricos utilizados na fundamentação da proposta
apresentada. No segundo capítulo é feita a contextualização histórica institucional do IFBA,
desde a criação do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) ao surgimento do Departamento de
Inovação (DINOV), apresentando a atual situação da propriedade intelectual no IFBA,
destacando a importância dos fluxos de informações para divulgação de conteúdos
institucionais. No terceiro capítulo consideram-se as categorias conceituais que fundamentam
o teor do campo investigado, a saber: a Propriedade Intelectual, os bens intangíveis, a
transferência de tecnologia e a própria gestão de Propriedade Intelectual. No quarto capítulo é
exposto o percurso metodológico adotado, caracterizando a pesquisa e os instrumentos
utilizados para sua realização, o texto é finalizado com a exposição dos resultados alcançado,
os implementos realizados na Vitrine Tecnológica qual canal de divulgação, as considerações
finais e perspectivas futuras embasadas nos dados levantados e analisados.

Palavras-chave: Gestão; Divulgação; Bens Intangíveis; Vitrine Tecnológica; Transferência
de Tecnologia.

ABSTRACT
This paper is entitled “Intangible Goods Developed in a Science and Technology Institution
(ICT): A study on the Federal Institute of Bahia (IFBA)”. The purpose here is to analyze the
structure and the collection of the IFBA Technological Showcase, regarding the aspects that
cause interferences in the establishment of partnerships and the occurrence of technology
transfer so that a proposal to improve the Institution catalog can be developed. The work is
structured in three main stages. The first one displays the technical analysis of the contents
and materials published by the Innovation Department of the IFBA, the content of the
Technology Showcase as a virtual channel for dissemination, in particular. The second one
presents the data collected from the interviewees for an analysis of the possible variables
which interfere in the processes of divulgation of the institution's intangible assets. In its turn,
the third stage presents guidelines for the processes of disclosure of Intangibles through a
proposal to improve the Technology Showcase. Thus, the first chapter presents in-depth
elements which motivated both the choice of the theme, the objectives established for the
work and the theoretical assumptions used in the foundation of the proposal presented as well.
In the second chapter, there is the contextualization of IFBA's historical institutional, from the
creation of the Technological Innovation Nucleus (NIT) to the emergence of the Innovation
Department (DINOV), also presenting the current situation of intellectual property in IFBA,
highlighting the importance of keeping the flow of information in order to disseminate
institutional contents. In the third chapter, the conceptual categories that underlie the content
of the field investigated are considered, namely: Intellectual Property, intangible goods,
technology transfer and IFBA‟s own management of Intellectual Property. Then, in the fourth
chapter, the methodology adopted is presented characterizing the research and the instruments
used for its accomplishment. Lastly, the paper comes to its end exposing the results achieved,
the implements realized in the Technological Showcase – the official channel of divulgation,
the final words to this work and future perspectives based in the data collected and analyzed.

Keywords: Management; Information Disclosure; Intangible Goods; Technology Showcase;
Technology Transfer
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1. INTRODUÇÃO
No presente trabalho, intitulado “ Bens Intangíveis Desenvolvidos numa Instituição de
Ciência e Tecnologia (ICT): Um estudo do Instituto Federal da Bahia (IFBA)”, busca-se
responder as questões: Como aprimorar um dos meios de difusão de informações sobre
tecnologias desenvolvidas numa ICT, a Vitrine Tecnológica do IFBA, de modo que ele possa
contribuir para construções de parcerias com empresas? Que fatores interferem no
estabelecimento de parceria?

Na tentativa de encontrar uma possível resposta ou uma compreensão sobre as questões,
toma-se como objeto de estudo as divulgações dos bens intangíveis, tecnológicos, utilizadas
pela ICT, neste caso o IFBA, por meio de um canal virtual e se essas divulgações são
realmente suficientes, ou se mostram insatisfatórias para atrair parceiros e resultar no
estabelecimento do longo caminho da transferência de tecnologias. Ou ainda, se é possível
desenvolver melhorias de divulgação, para que esses bens intangíveis possam interessar
parceiros e assim fortalecer ou estabelecer a realização de contratos de transferência de
tecnologia na ICT.

Sabe-se que a internet, por ser uma rede interligada de comunicação, se constitui uma
ferramenta de marketing que torna possível a divulgação de produtos e serviços diversos das
instituições, sejam estas de natureza pública, sejam de cunho privado. Possibilita ainda
contato direto com o público alvo de uma instituição – interno ou externo – e permite a
realização de automação de processos, otimização de despesas, conquista de novos segmentos
de mercado, fortalecimento de marcas e, sobretudo, retorno institucional socioeconômico.

Sob esta perspectiva, a divulgação de produtos ou serviços de natureza tecnológica
desenvolvidos nas instituições de ensino e pesquisa vem tomando novos rumos e contribuindo
para o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico do País. Entretanto, até a metade do
ano de 1990 a internet ainda não havia sido massificada mundialmente, esse fato ocorreu
amplamente a partir do ano 2000. Assim, a possibilidade de publicar na internet apresentava-
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se como uma inovação típica do conceito de destruição criadora1, cunhado por

de

Schumpeter (1961). A publicação em papel deixa de ser prioritária e passaria a ter uma nova
estrutura, fazendo-lhe frente o formato virtual, hoje amplamente explorado em todos os
segmentos, para atender a uma gama infinita de demandas sociais e tecnológicas.

Essa nova estrutura, virtual, se definiu como uma inovação, o surgimento de algo novo. No
entendimento da “destruição criadora” (SCHUMPETER, 1961), isso basicamente se processa
quando, em nível empresarial ou organizacional, as velhas formas de fazer algo são destruídas
ou reduzidas pelo aparecimento de novos fazeres, novas maneiras, ágeis dinâmicas e efetivas,
sendo a velha maneira obrigada a aceitar esse novo fazer. Todavia, os efeitos da destruição
criadora, apesar de provocar uma depressão em larga escala, conseguem acomodar-se em
pouco tempo, fazendo tudo voltar novamente a uma certa normalidade, até o emergir de um
novo fazer, inovador, e esse processo recomeça. Pode-se compreender como um destruir para
construir. Tal concepção foi atribuída para facilitar a compreensão acerca do que aconteceu,
por exemplo, com as produções científicas.
Conforme Santo Junior (2010, p.20), a “divulgação dos conteúdos e resultados das pesquisas,
e a comunicação do conhecimento científico permaneceram imutáveis por cerca de três
séculos” ou seja, na divulgação de conhecimento na comunidade cientifica por um longo
período não houve alterações significativas. Isso contribuiu para a propagação dos periódicos
científicos como canal de comunicação formal da ciência. Algo positivo, sem dúvida, pois
logo se criou nas instituições a cultura da divulgação por meio de artigos, teses e dissertações,
de conteúdos cientificos, inclusive resultados de pesquisas tecnológicas. Hoje, porém, na
maioria dessas instituições os acervos de tecnologias, desenvolvidas e protegidas, prontas para
negociação ou transferência de tecnologia, não são adequados nem eficientemente divulgados.

Diante dessa perspectiva, passa-se a expor as razões que levaram à escolha da temática
proposta neste trabalho. Em primeiro lugar baseia-se nas observações de como alguns
conteúdos institucionais são expostos, divulgados, buscando estruturar uma metodologia, de
modo a dar maior visibilidade as tecnologias desenvolvidas, especialmente as protegidas e

1

[...] trata-se de um processo de mutação industrial [...] - que revoluciona incessantemente a estrutura
econômica a partir de dentro, destruindo incessantemente o antigo e criando elementos novos. Este processo de
destruição criadora é básico para se entender o capitalismo (SCHUMPETER, 1961, p. 105-106).
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registradas no Instituto Nacional de Propriedade industrial (INPI), dentro de uma ICT,
particularmente o Instituto Federal da Bahia (IFBA), por ser a instituição na qual atuo junto à
área de inovação tecnológica.

Vislumbra-se, ainda, na escolha desta temática, a possibilidade de aprimorar uma ferramenta
de divulgação digital que possibilite despertar o interesse de possíveis parceiros – neste caso
empresas privadas e outras ICT – a fim de estabelecer uma aproximação com o IFBA, com a
intenção maior de contribuir para geração de contratos visando a transferências e exploração
de tecnologias. Nesse aspecto é pertinente compreender de forma básica a diferença entre
contrato e convênio, visto que as parcerias podem ser estabelecidas por meio de ambos.

A diferença básica é que o convênio pode ser entendido como acordo entre duas ou mais
partes, visando o desenvolvimento de produto, melhoria de produto, desenvolvimento de
serviço, melhoria de serviço, sendo os objetivos comuns às partes envolvidas. E o contrato
geralmente é todo e qualquer ajuste entre as partes (pessoas físicas, jurídicas ou físicas e
jurídicas), pelo qual se estabelece um acordo de vontades para a formação de vínculo, onde
obrigações recíprocas são estipuladas, seja qual for à denominação utilizada no documento:
acordo, compromisso, protocolo, termo etc. (adaptado da Lei nº 8.666/1993, art. 2º, parágrafo
único). O fato é que um instrumento dessa natureza formaliza a relação entre as partes e pode
assegurar esclarecer e minimizar futuros problemas.

Entretanto, vale mencionar que o Art. 9º da Lei de Inovação (Novo Marco Legal - Lei nº
13243, de 11 de janeiro de 2016) deixa claro que é facultado à ICT celebrar acordos de
parceria com instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de
pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou
processo. Mas, caso ocorra, conforme previsto no seu § 3º é necessário que:
A propriedade intelectual e a participação nos resultados referidas no
§2o serão asseguradas às partes contratantes, nos termos do contrato,
podendo a ICT ceder ao parceiro privado a totalidade dos direitos de
propriedade intelectual mediante compensação financeira ou não financeira,
desde que economicamente mensurável (BRASIL, 2016, Art.9º §3º ).

Embora não seja a intenção aqui discorrer sobre a natureza dos contratos e convênios, tal
diferenciação necessitava ser mencionada, pois as tecnologias do IFBA divulgadas na Vitrine
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Tecnológica podem despertar interesse de prospectivos parceiros e resultar na ocorrência de
um ou outro. E os trâmites serão conforme especificados na legislação vigente e no que prevê
a política de propriedade intelectual da ICT.

O fato é que a Vitrine Tecnológica se constitui um espaço virtual implementado e
disponibilizado ao público em geral, para visualização, desde 2012, necessitando ser
gradativamente atualizado e aprimorado. Esse espaço pode ser acessado por meio do link <
http://www.vitrinetecnologica.ifba.edu.br/ >.

Atualmente a divulgação de novas descobertas tecnológicas, em forma de produtos ou
serviços, é realizada pelo IFBA por meio de artigos, teses e dissertações, eventos, a exemplo
de feiras tecnológicas, seminário anual de iniciação científica, exposições e workshops. Todos
esses eventos são ferramentas eficazes que possibilitam a troca de conhecimento e
experiências, porém são limitantes, por restringir-se a um período específico e, em geral, por
possuir caráter local ou regional.

Outra ação positiva é a produção e distribuição de

conteúdos impressos de divulgação, como os folders, cartilhas, manuais, entre outros. No
entanto, se a finalidade é atingir um público maior, em tempo real, de forma atraente e
interativa para o estabelecimento de futuras parcerias, negociações e contratos, o uso da rede
de computadores contribuirá mais efetivamente em prol de tais resultados. Ademais,
posteriormente tais ações poderão ser classificadas como boas práticas de difusão da cultura
de inovação para a instituição, de modo que todas estas preposições salientam a relevância da
temática escolhida.

Assim, este trabalho toma como campo empírico o Departamento de Inovação (DINOV) do
Instituto Federal da Bahia (IFBA), localizado em Salvador/BA, com sede na Reitoria, por ser
o órgão responsável pela gestão da propriedade intelectual em âmbito institucional, e que
dentro de uma estrutura multicampi articula-se com mais 23 (vinte e três) campus localizados
em diversas cidades do estado da Bahia.

Cada campus possui uma coordenação local, um representante nomeado, que configura como
Coordenador de Pesquisa e Inovação. Estes foram entrevistados através da aplicação de um
questionário, para detectar a percepção deles para construção das possíveis melhorias que se
pretende desenvolver e disponibilizar para a comunidade ao final desta pesquisa. Dessa
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forma, conseguiu-se obter os principais dados e contribuições para implementar as melhorias
e atualizações na Vitrine Tecnológica do IFBA.

O outro grupo entrevistado foram os representantes de instituições/empresas (públicas e
privadas) com ou sem parceira com o IFBA. Alguns dos entrevistados atuam nos Núcleos de
Inovação Tecnológica (NIT) das suas instituições, na função de gestores em cargo de direção,
gerenciamento, coordenação ou supervisão, sendo um grupo de 20 (vinte) instituições
selecionadas do cadastro de contatos do DINOV e do Portal Rede NIT-NE, do qual o IFBA
faz parte.

Assim o conteúdo de estudo deste trabalho consiste em toda estrutura e acervo da Vitrine
Tecnológica do IFBA, que funciona como canal virtual de divulgação das tecnologias
desenvolvidas pelos pesquisadores do instituto e que poderá funcionar como canal de
comunicação para o estabelecimento de parcerias.

A escolha do campo empírico foi determinada pelo fato de eu estar atuando desde março de
2012 no Departamento de Inovação, na Coordenação de Propriedade Intelectual e
Transferência de Tecnologia do instituto, de ter atuado no projeto de Sistemas Locais de
Inovação, na condição de bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia
(FAPESB), sendo este o primeiro projeto dessa natureza aprovado no instituto, além de ter
participado de algumas capacitações ofertadas pelo Instituto de Propriedade Industrial aos que
se interessam pela temática e atuam na área de inovação nas ICT.

Atuar no Departamento de Inovação (DINOV), antes cognominado Coordenação de Inovação
Tecnológica (CIT), dentro do Instituto Federal da Bahia (IFBA), não é uma tarefa fácil. Em
primeiro lugar, exige que se compreendam os papéis de cada área dentro da estrutura macro,
pois o DINOV cumpre o papel de um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e possui as
atribuições, delineadas na Lei de Inovação (Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004), de
fomentar e fortalecer as parcerias do IFBA com órgãos governamentais, empresas e
sociedade. Além disso, compete a esse departamento promover e acompanhar a transferência
de tecnologia e a exploração econômicas de inovações desenvolvidas no instituto.
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E para que a transferência deixe de ser uma necessidade e se torne uma realidade no IFBA é
preciso articular ações e realizações para dar visibilidade ao acervo dos bens intangíveis
protegidos da ICT, preferencialmente utilizando métodos atuais, eficazes e práticos.

Diante dessa necessidade, surgem alguns desafios que são aqui apresentados como questões
derivadas da questão central inicialmente proposta:
 Como expor conteúdos tecnológicos desenvolvidos numa ICT, de forma atrativa e
interativa?
 Quais os meios de divulgação que podem ser criados, desenvolvidos ou aprimorados
para divulgar os produtos e serviços tecnológicos adequadamente?
 Qual a estrutura ideal e os métodos para promover e manter conteúdos tecnológicos
disponíveis ao público em geral?
 Quais as ações ou etapas para divulgação dos bens intangíveis de uma ICT, de modo
que resultem no estabelecimento de parcerias e geração de negociações?
 Que instrumento pode ser disponibilizado aos professores e alunos do instituto
contendo orientações sobre procedimentos de proteção e publicação na Vitrine
Tecnológica?

A relevância da proposta em questão está não apenas na discussão a ser levantada sobre a
visibilidade e o alcance da divulgação dos bens intangíveis dentro de uma ICT, mas
especialmente nas contribuições e resultados advindos de uma ferramenta virtual, estruturada
de forma básica ou aprimorada, podendo ser aplicada em outros Núcleos, Coordenações e
Agências de Inovação, sobretudo em rede, como uma boa prática a ser difundida.

Desta forma apresentamos a seguir os objetivos geral e específicos estabelecidos para este
trabalho, sendo a explanação de como foram alcançados apresentada no capitulo quatro
onde se descreve o percurso metodológico.

1.1 . OBJETIVO GERAL
Analisar a estrutura e o acervo da Vitrine Tecnológica do IFBA quanto aos aspectos
que interferem no estabelecimento de parcerias e na ocorrência da transferência de
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tecnologias com vistas ao desenvolvimento de uma proposta de aprimoramento da
vitrine.
1.2. OBJETIVOS ESCPECIFICOS



Levantar as tecnologias desenvolvidas e protegidas na ICT, e como essas são
divulgadas através de um canal virtual;



Verificar quantas tecnologias resultaram no estabelecimento de contratos de
transferência de tecnologias;



Identificar os aspectos necessários ao funcionamento da Vitrine como canal de
comunicação com vista ao estabelecimento de parcerias;



Analisar a percepção e as contribuições dos coordenadores de pesquisa e inovação
do instituto, e dos parceiros institucionais para implementar melhorias na Vitrine
Tecnológica como canal de divulgação (resultados das entrevistas);



Apresentar uma proposta de aprimoramento da Vitrine Tecnológica, acompanhado
de Tutorial de Proteção para Publicação na Vitrine Tecnológica.

Com tais objetivos pretende-se para o aprimoramento utilizar a página por meio da qual é
possível apresentar e consultar o acervo de tecnologias depositadas ou registradas pelo IFBA
junto ao INPI, dando destaque que o conteúdo a ser divulgado deve ser interativo,
informativo, atual e atraente ao público, com base nos referenciais e pressupostos abordados.

1.3. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS
O ritmo acelerado da produção de conhecimento desenvolvido nas instituições de ensino e
pesquisa envolvendo criações e informações tecnológicas com caráter inovador resultam no
desenvolvimento de produtos, serviços, processos e outros bens intangíveis compreendidos no
arcabouço da propriedade intelectual e industrial. Esta pode ser definida como o conjunto de
direitos imateriais que incidem sobre o intelecto humano possuidores de valor econômico.
Assim, ao se protegerem tais direitos, pretende-se respeitar a autoria e incentivar a divulgação
da ideia (BOCCHINO et al., 2010).
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No âmbito do IFBA, o acompanhamento dessas criações, após o amadurecimento da ideia e
sua materialização, é feito por meio do Comitê Técnico de Inovação que verifica a viabilidade
da proteção ou registro junto aos órgãos competentes locais. Após ser feita a proteção, a
exposição ou divulgação dos conteúdos de uma criação poderá ocorrer com relativa
segurança. Deve ser respeitado o período de sigilo de 18 (dezoito) meses contados da data de
depósito e estabelecido pela Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996. Vale reforçar que é
imprescindível a recomendação de proteger ativos intangíveis antes de qualquer tipo de
divulgação.

Assim, compreende-se que a correta divulgação pode contribuir para o estabelecimento de
parcerias, impulsionando a pesquisa, aprimorando e desenvolvendo novos produtos, serviços
e gerando negócios. Especialmente, a transferência de tecnologias que vem sendo defendida
como atividade-fim dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) existentes nas Instituições de
Ciência e Tecnologia (ICT).

As ICT que, em consonância com a Lei de Inovação (Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de
2004) dispõem de Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), próprio ou em associação com
outras ICT, com a finalidade de gerir sua política de inovação, possuem entre suas
competências mínimas: “opinar quanto à conveniência de divulgação das criações
desenvolvidas na instituição, passíveis de proteção intelectual, ressalvadas as informações
sigilosas”(BRASIL,2004). Isso significa que as instituições têm autonomia para realizar ações
que contemplem a ocorrência da correta divulgação dos seus bens intangíveis.

Desse modo, a partir de 2005, por meio de ações articuladas, respeitando a realidade e o
contexto de cada instituição, estão sendo consolidadas boas práticas para divulgar as
produções desenvolvidas nas ICTs. Algumas dessas práticas envolvem a produção de
conteúdos escritos, cartilhas, manuais, folders, banner, entre outros.

Com a evolução

tecnológica dos últimos anos as ferramentas digitais passaram a ser um forte aliado, como
canal de divulgação e, nesse sentido, o autor Luiz Otávio Pimentel escreve sobre o impacto do
uso dessas tecnologias:
Hoje, em plena era da informação, a incorporação da tecnologia às
atividades econômicas produz impacto na sociedade, devido aos avanços
tecnológicos das últimas décadas – esses superaram tudo o que o homem
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havia acumulado ao longo da sua existência no planeta em termos de
conhecimentos, com toda a gama de conseqüências que transformam
cotidianamente as vidas e o comportamento das pessoas (PIMENTEL, 1999,
p. 26).

Dentre tantos meios criados para divulgação em fase de teste, ou em desenvolvimento, estão
sendo implementadas as chamadas vitrines tecnológicas. O IFBA encontra-se nesse processo
de implementação iniciado em 2012, por meio da equipe gestora da Coordenação de Inovação
Tecnológica (CIT), que hoje é denominado, pelo regimento institucional de 2013, de
Departamento de Inovação (DINOV).

A Vitrine Tecnológica do IFBA foi pensada visando fortalecer a cultura de inovação e dar
maior visibilidade aos produtos e serviços desenvolvidos pelos pesquisadores e grupos de
pesquisas do Instituto. Esse canal, embora disponibilizado, necessita de aprimoramentos na
sua estrutura orgânica e funcional para tornar-se uma ferramenta de divulgação atraente,
dinâmica e interativa entre os usuários daquele ambiente, para assim cumprir os objetivos
propostos que originaram sua criação, a saber: divulgar os ativos intangíveis desenvolvidos no
âmbito institucional, dando visibilidade aos produtos e serviços desenvolvidos pelos
pesquisadores do IFBA, para estabelecer parcerias com vistas à transferência de tecnologias já
desenvolvidas e projetos de pesquisa em desenvolvimento.

Fazendo-nos compreender que as instituições de ensino estão contribuindo cada vez mais para
o desenvolvimento econômico do País e sendo solicitadas a expandir seu papel, algo que
Dálcio Reis (2008) entende como positivo, pois, quanto maior for a sua interação com outros
setores, isso resultará em aumento de retornos para a sociedade. A expansão desse papel
aprovado por Reis (2008) expõe a necessidade de estruturar mecanismos de divulgação de
conhecimentos e de tecnologias já desenvolvidas, sem prejudicar a pesquisa fundamental, a
busca de novos conhecimentos e o ensino em si, pois a intenção é fortalecê-los. A concepção
de Reis (2008) reforça o que anteriormente foi dito por Leite (2006) na seguinte expressão:

[... ]a gestão do conhecimento deve suprir a necessidade, de implementar,
aprimorar, potencializar e disciplinar a transferência do conhecimento
cientifico, de forma a maximizar a criação de novos conhecimentos, a
otimização dos recursos, auxiliar o ensino, promover o crescimento da
instituição e avanço da ciência. (LEITE, 2006, p.17).
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Assim os posicionamentos de Dálcio Reis (2008), que enfatizam a importância das
instituições de ensino no cenário de crescimento do Brasil, corroboram o pensamento de
Diana de Mello Jungmman (2010) que categoriza a propriedade intelectual; o de Afonso
Cozzi (2008) que identifica a transferência de tecnológica como um recurso estratégico para
as instituições de pesquisa; e de outros autores, sobre gestão da inovação tecnológica e os
mecanismos para a aproximação e interação universidade-empresa. Tais argumentos serão
utilizados para fundamentar a parte teórica deste trabalho, dando subsídios na execução
prática da proposta dos possíveis aprimoramentos ou melhorias da divulgação dos conteúdos
da Vitrine Tecnológica.

Antes, porém se faz necessário conhecer um pouco a trajetória histórica do Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, ambiente que originou esta proposta, para
compreender sua relação com a criação da Vitrine Tecnológica do IFBA, como canal de
comunicação e divulgação das tecnologias desenvolvidas e protegidas no instituto.
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2. O IFBA, TRAJETÓRIA HISTÓRICO-INSTITUCIONAL
Levantar o histórico de uma instituição educacional centenária como o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) significa resgatar uma parte da história
educacional brasileira. O IFBA existe há mais de 100 (cem) anos na Bahia, sendo que tudo se
inicia com a criação das Escolas de Aprendizes Artífices, por meio do Decreto Nº 7.566/1909,
assinado pelo então presidente Nilo Peçanha. Naquela ocasião foram criadas 19 (dezenove)
escolas subordinadas ao Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, sendo
a cidade de Salvador, do estado da Bahia, contemplada com uma delas.

Com o passar dos anos, ocorreram diferentes denominações, como Liceu Industrial de
Salvador, em 1937; Escola Técnica de Salvador (ETS), em 1942; Escola Técnica Federal da
Bahia (ETFBA), em 1965; Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia (CEFET/BA),
resultado da fusão entre Centro de Educação Tecnológica da Bahia (CENTEC) e a ETFBA
em 1993, até chegar ao atual Instituto Federal da Bahia (IFBA), em funcionamento desde
2008.

Percebe-se, no decorrer da existência da educação profissional, que diversos programas,
modelos e concepções foram regulamentados para essa modalidade de educação, por meio de
leis, decretos, resoluções e portarias, mas seu objetivo inicial não sofreu muitas alterações,
visto que continua preparando seus discentes para atender às exigências do mundo do
trabalho, pois como afirma Ciavatta (2005):

[...] à medida que a escola adquire a finalidade de preparar para as
exigências da produção capitalista, ela assume também as exigências da
ordem social desenvolvida nos processos de trabalho, tais como disciplina,
exatidão, submissão física, técnica e moral, cumprimento estrito dos deveres,
pontualidade, contenção corporal e afetiva (CIAVATTA, 2005, p. 128).

O cenário da educação profissional no Brasil continua sendo desenhado por meio das ações
do Ministério da Educação do Brasil (MEC), com a institucionalização da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica, nos moldes atual, por meio da Lei nº 11.892,
de 29 de dezembro de 2008. Essa lei, além de instituir a Rede Federal de Educação
Profissional, cria também os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia, os IF.
Vale ressaltar que as mudanças que se processaram exigiram adequações ao modelo de
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gestão dos institutos, por conta do uso das tecnologias de informação e comunicação, as TIC,
sinalizadas por Santos (2011) como necessárias para atender às determinações do Ministério
da Educação (MEC),

às demandas do mercado capitalista e, também, transgredir às

exigências do modelo de acumulação flexível do neoliberalismo (KUENZER, 2001), para
garantir uma formação que possibilite ao sujeito e grupos sociais interagir com uma
multiplicidade de conhecimentos e de produções simbólicas (SANTOS, 2011, p. 22-23).
Atualmente encontra-se em andamento a fase III (2011 – 2020) da expansão da Rede Federal,
cuja proposta de continuidade foi anunciada pelo governo em agosto de 2011. Projetava-se
para o primeiro ano da Fase III a implantação de 86 novos campi de Instituto Federal, dos
quais 46 eram remanescentes da Fase II. De acordo como o relatório de gestão da Secretaria
de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) (MEC/SETEC, 2011), a totalidade da Fase
III compreende:
[...] a implantação de 60 novas unidades de ensino a cada ano, durante a
vigência do próximo Plano Nacional de Educação (2011 a 2020), levando a
Rede Federal à configuração de 1000 unidades até o final da década. Para
tanto, seriam necessários investimentos anuais da ordem de R$ 600 milhões
para as ações de construção e aquisição de equipamentos, e de R$ 200
milhões para despesas com pessoal (MEC/SETEC, 2011, p. 28).

Vale ressaltar que ainda na Fase III foi criado também o Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), o que reforça a preferência pelas parcerias
público-privadas, semelhante às das políticas neoliberais propostas para a educação na década
de 1990 (KUENZER, 2001). Atualmente os Institutos Federais de Educação, Ciência e
Tecnologia (IF) que naturalmente apresentam uma evolução e ampliação do modelo original
de educação técnica profissional para o país, buscam ajustar-se à missão principal dos IF, com
o ensino, pesquisa e extensão.

Nesse contexto em construção e expansão, cada instituto busca o desenvolvimento
tecnológico, fortalecendo a pesquisa, disseminando a cultura de inovação e o
empreendedorismo. Este propósito está alinhado com a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de
2004, que determina a criação dos Núcleos de Inovação Tecnológica nas instituições de
ciência e tecnologia.
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2.1 O IFBA HOJE
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), conforme exposto
foi criado pela Lei nº 11.892/2008, é uma autarquia do Governo Federal e pertence à Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do Ministério da Educação
(MEC), que existe há 106 anos no estado da Bahia. Foi instituído em 1910, na cidade de
Salvador, primeiramente como Escola de Aprendizes Artífices, durante sua existência
centenária ocupou diversos endereços na capital baiana, como o Centro Operário da Bahia, no
Pelourinho, Largo dos Aflitos e, em 1926, foi para o Barbalho, onde funciona atualmente o
campus Salvador.

O IFBA teve distintas denominações, como apresentado no histórico acima. Toda essa
trajetória é apresentada por José Silva Lessa (2002) no livro „Uma Resenha Histórica: da
Escola do Mingau ao Complexo Integrado de Educação Tecnológica‟.

A transformação em instituto trouxe características peculiares, equiparando os IF às
universidades federais. Desse modo o IFBA atua com a verticalização do ensino, ofertando
educação básica, profissional e superior. Tem uma estrutura multicampi e assume o papel de
instituição acreditadora e certificadora de competências profissionais por intermédio da Rede
Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada (CERTIFIC). É
pertinente salientar que a implantação da Rede CERTIFIC atende ao que prevê o Art. 41 da
Lei nº 9.394/96, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).

A Rede CERTIFIC é uma política pública de inclusão social que se institui pelo viés da
articulação do Ministério da Educação (MEC) e Ministério do Trabalho e Emprego (TEM),
em cooperação com as instituições/organizações que a constituem. Nesse contexto os
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, se configuram Membros Natos
responsáveis pelo desenvolvimento e implementação dos Programas de Certificação
Profissional e Formação Inicial e Continuada e pela acreditação de instituições para os
mesmos fins.

A Rede CERTIFIC, sendo uma politica pública, tem como principais beneficiários os
trabalhadores, jovens e adultos que buscam reconhecimento e certificação dos saberes
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adquiridos na sua trajetória de vida e trabalho – tanto os adquiridos por meios dos processos
formais quanto pelos processos não formais de ensino-aprendizagem, respeitando-se
obviamente os critérios para a obtenção da certificação.

Esse processo resumidamente ocorre quando o interessado no reconhecimento formal dos
seus saberes profissionais busca um Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia ou
outra Instituição Acreditada que contempla sua área de atuação e oferte o Programa
Interinstitucional de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada – Programa
CERTIFIC. Seguido a isso os interessados deverão, por meio de edital público, inscrever-se
para participar do processo de reconhecimento de saberes.

Após confirmado o

reconhecimento, o interessado receberá memorial descritivo do conjunto avaliativo e terá sua
Certificação Profissional. Se houver necessidade, é possível também realizar a
complementação de formação profissional por meio de Cursos de Formação Inicial e
Continuada (FIC) para a certificação.

No âmbito do IFBA o Certific, teve início em 2010, sendo Salinas da Margarida a primeira
cidade beneficiada, onde se formou a primeira turma no final de 2011 na área de pesca. E está
prevista a oferta de outras certificações, contemplando especialmente comunidades que
possuem uma organização coletiva local. A participação num programa de certificação dessa
magnitude confirma o que o instituto prima como proposta de missão institucional:
“Promover a formação do cidadão histórico-crítico, oferecendo ensino, pesquisa e extensão
com qualidade socialmente referenciada, objetivando o desenvolvimento sustentável do país”
(PDI/IFBA, 2014, pag.31).

Concomitantemente a essa trajetória histórico institucional, desponta o incentivo e
fortalecimento a inovação tecnológica nas ICT por meio da criação de instâncias especificas
para gerir a política de inovação. Surgem os Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT)
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2.2 DA CRIAÇÃO DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (NIT) AO
DEPARTAMENTO DE INOVAÇÃO (DINOV)
A Lei de Inovação nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, em seu artigo 16, afirma que toda
ICT deverá dispor de Núcleo de Inovação Tecnológica próprio ou em associação com outras
ICTs, com a finalidade de gerir sua política de inovação. Em atendimento ao determinado na
referida lei foi criado, no antigo CEFET/BA, o Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT).

A necessidade de aperfeiçoar as potencialidades da Instituição na área tecnológica, respaldado
pela Lei de Inovação (Lei nº 10.973, de 02 de dezembro de 2004), fez surgir o NIT, com a
missão de criar as diretrizes da política de inovação institucional. Assim, em 2007 uma
minuta chamada de Política de Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia e
Inovação, foi elaborada, sendo depois revisada e complementada por uma comissão designada
institucionalmente e aprovada pelo Conselho Superior do IFBA, em 29 de julho de 2013, pela
Resolução nº 39/2013, que passou a nortear e subsidiar as ações do órgão gestor, hoje
denominado Departamento de Inovação (DINOV). Esse departamento busca, entre outras
ações, disseminar, estimular, promover e acompanhar as atividades relacionadas à
Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia e Inovação Tecnológica no âmbito do
Instituto Federal da Bahia.

No bojo das suas atribuições cabe ao Departamento de Inovação, que se configura como NIT
no âmbito do IFBA, difundir a cultura sobre Propriedade Intelectual e Inovação Tecnológica,
fomentar e fortalecer as parcerias do IFBA com órgãos governamentais, empresas e sociedade
civil; promover e orientar para que haja uma adequada proteção das inovações geradas pela
comunidade interna e externa (patentes, marcas, software, direitos autorais, legislação,
transferência de tecnologia, e questões relacionadas); acompanhar os processos dos pedidos e
a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da IFBA; estimular a criação de empresas
de base tecnológica, e apoiar e acompanhar a transferência de tecnologia e a exploração
econômica das inovações desenvolvidas por seus pesquisadores (PITTII/IFBA, 2013).

O DINOV volta seus trabalhos também para a divulgação da propriedade intelectual em todas
as suas áreas, buscando sensibilizar os pesquisadores e criadores sobre a importância de
conhecerem as possibilidades que as suas criações geram em termos produtivos, econômicos e
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culturais. Nesse sentido, oferta cursos em parceria com outras instituições para capacitação
em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia aos pesquisadores do IFBA,
focando a importância da adequada proteção antes de quaisquer divulgações. A preocupação
com a capacitação não é apenas para com a comunidade científica do IFBA. O DINOV
promove cursos de capacitação à sua equipe interna de colaboradores, servidores, visando
melhorar o desempenho de suas atividades, tendo em vista a rotatividade dos membros da
equipe, que em sua maioria são bolsistas CNPq ou FAPESB. Entretanto, para se compreender
a atual estrutura e funcionamento do Departamento de Inovação do IFBA, precisa-se
compreender como ele foi estruturado.

Em 2008 foi submetida ao Edital FAPESB/SECTI 04/2008 a proposta do Sistema de
Inovação do IFBA (SII), sendo selecionada e executada. O Projeto SII objetivava apoiar a
implantação e consolidação dos Sistemas Locais de Inovação em Instituições Científicas e
Tecnológicas (ICT). O edital apresenta uma conceituação sobre sistema locais de inovação e
vem sendo lançado periodicamente pela FAPESB:
[...] entende-se como Sistema Local de Inovação, um ambiente que
proporcione, de forma sistêmica, a disseminação da cultura empreendedora e
da propriedade intelectual, o fortalecimento da gestão da política de
inovação no âmbito das IES e Centros de Pesquisa, bem como, com os
inventores independentes e o ambiente produtivo (FAPESB, 2011, p.1).

O projeto SII teve como nascedouro a vontade de pesquisadores da instituição e estava
ancorado nas ações da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, respaldados na
Lei nº 10.973, de 02/12/2004, e no Decreto nº 6.259, de 20/11/2007. A proposta inicial tinha,
entre suas metas, a implantação de setores de inovação ainda inexistentes na instituição,
especialmente a Gerência Tecnológica de Inovação (GTI), e a consolidação dos setores
existentes. O projeto visava à implantação de setores tais como: Coordenação de Projetos;
Coordenação de Prospecção de Oportunidades e a Coordenação de Articulação Institucional;
além da consolidação do Núcleo de Inovação Tecnológica.

Pretendia-se promover a interação da GTI com as demais áreas do processo de inovação no
IFBA, visando à sua criação ou consolidação, a exemplo da Empresa Júnior, da Incubadora
Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP), dos Núcleos Interdisciplinares de Produção e
Pesquisa (NIPPs) e de outros Grupos de Pesquisa existentes. Visava-se também à implantação
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do Hotel de Projetos Tecnológicos, com o objetivo de contribuir para que os campi do IFBA
estruturassem os seus Sistemas Locais de Inovação e, dessa forma, pudessem implantar
políticas relacionadas à gestão da inovação no interior da estrutura organizacional nas
unidades do interior do estado, contribuindo para a disseminação da cultura empreendedora e
da propriedade intelectual na instituição.

Em 2010, o regimento do Sistema de Inovação do IFBA (Resolução nº 31, de 13 de agosto de
2010) foi aprovado e registrado na ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Superior do
IFBA (CONSUP), realizada em 10/08/2010. Entretanto, com a finalização do projeto no
início de 2012, suas ações e realizações foram incorporadas às atribuições da Coordenação de
Inovação Tecnológica do IFBA, posteriormente chamada de Departamento de Inovação e
incorporadas no Regimento Geral do IFBA em 2013.

Na Figura 1, apresentada a seguir, tem-se uma linha temporal, para se compreender a
trajetória evolutiva desde a criação do NIT até o momento atual – DINOV, observando-se o
percurso percorrido no intuito de se firmar no âmbito do IFBA, como instância responsável
pela inovação:

Figura 1. Linha temporal da trajetória do NIT – DINOV: Leis, Resoluções e Portarias
Fonte: Autoria Própria (2016).

A trajetória ilustrada na Figura1 foi criada com base nos documentos institucionais
verificados, ajuda-nos a compreender que em 2005 iniciou no âmbito do IFBA as ações para
regulamentar as instâncias de inovação em conformidade com a

Lei 10.973/96 (LPI).

Entretanto só em 2007 foi nomeado o primeiro coordenador do NIT através da Portaria nº
646/2007, esta portaria se configurou o documento comprobatório da existência do NIT no
instituto. Em 2010 a Resolução nº 31/2010 do CONSUP aprovou o Regimento dos Sistemas
Locais de Inovação do IFBA, e os delineamentos deste regimento subsidiaram a construção
das atribuições da área de inovação que constam no atual Regimento Geral do IFBA, e em
vigor desde 2013. Já em 2011 ocorreu à nomeação do segundo coordenador do NIT através
da Portaria nº1486/2011 de forma temporária, e em 2012 foi emitida a Portaria nº 276/2012
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que regulamentou a nomeação. Em 2013 a Política de Propriedade Intelectual e Transferência
de Tecnologia e Inovação foi aprovada pelo CONSUP através da Portaria nº 39/2013 e em
2014 mais uma instância foi regulamentada, o Comitê Técnico de Inovação do IFBA, através
da Portaria nº 994/2013. As portarias e resoluções mencionadas aqui são apresentadas no
final deste trabalho (Anexo E).

A evolução histórica confirma que a área de inovação está gradativamente se normatizando
sob o ponto de vista institucional. Esse aspecto é importante para que as ações relacionadas à
inovação tecnológica se consolidem no âmbito do IFBA e resulte numa maior visibilidade, de
modo que novas parcerias possam ser firmadas especialmente no tocante à possibilidade da
transferência de tecnologias. Tecnologias estas que se encontram relacionadas no acervo da
página da Vitrine Tecnológica.

2.3 A VITRINE TECNOLÓGICA DO IFBA
Em 2012 a equipe do DINOV, na busca da mais adequada maneira de divulgar os conteúdos
de pesquisa desenvolvidas no instituto e protegidas no INPI e com a intenção maior de atrair
parceiros, criou a Vitrine Tecnologia do IFBA. É pertinente considerar que os potenciais de
contribuição das instituições de ensino para o desenvolvimento econômico do país estão cada
vez mais sendo solicitados a expandir seu papel, pois quanto maior for a sua interação com
outros setores isso resultará em aumento de retornos para a sociedade. (REIS, 2008, p. 141).
A Vitrine Tecnológica do IFBA foi concebida como um Portfólio Virtual, cujo conteúdo
pudesse ser impresso para distribuição aos públicos interno e externo presentes aos eventos da
área de inovação tecnológica. Utiliza-se uma home page pela qual é possível apresentar e
consultar o acervo de tecnologias depositadas ou registradas pelo IFBA junto ao Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI). A seguir é apresentada, na Figura 2, a página de
apresentação do site da Vitrine Tecnológica do IFBA.
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Figura 2. Print Página Apresentação Vitrine Tecnológica do IFBA
Fonte: Portal IFBA link Inovação

Em primeira instância a vitrine se configura num canal para consulta das linhas de pesquisa
desenvolvidas no IFBA e meio de divulgação desses estudos. Serve também como portfólio
para apresentação dos produtos desenvolvidos por seus pesquisadores, protegidos ou
registrados no Instituto de Propriedade industrial (INPI), junto a empresas que tenham
interesse em parceiras. Assim, a partir desse ponto será feita uma descrição de como foi
estruturada a coleta de dados institucionais para alimentar a Vitrine Tecnológica, visando à
sua implementação.

Inicialmente foram coletados dados disponíveis na Pró-Reitoria de Pesquisa Pós-Graduação e
Inovação (PRPGI) do IFBA, referente aos grupos de pesquisas existentes e sua situação de
cadastro de registro ativo. Tais grupos são cadastrados no Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e certificados pela PRPGI do IFBA,
como ocorre na maioria das instituições de ensino e pesquisa do Brasil.

Em seguida verificou-se o status das tecnologias protegidas perante o INPI. Após o
levantamento das informações institucionais, os líderes (pesquisadores) de cada grupo foram
contatados, para autorização e aceite para a divulgação. Por meio desse contato também foi
possível atualizar informações, ampliar e corrigir dados defasados, criando-se assim um banco
de dados inicial utilizado para alimentar as páginas iniciais da Vitrine Tecnológica.
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Para a etapa de desenvolvimento da página virtual da Vitrine Tecnológica, foi necessária a
contratação de um desenvolvedor web, que, utilizando o recurso mais adequado e compatível
com a página do IFBA, organizou os conteúdos no servidor do site a ser hospedado. Assim a
vitrine foi desenvolvida com a utilização de tecnologias livres em consonância com as
iniciativas do Governo Federal. A hospedagem do site da vitrine contou com o suporte da
Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação (DGTI) no servidor web do Instituto.

Assim a criação da Vitrine Tecnológica envolveu a execução de duas etapas principais, sendo
apresentadas a seguir. A primeira etapa envolveu a realização das tarefas indicadas no plano
de trabalho setorial em 2012, ou seja, o contato com os pesquisadores, setores e
departamentos da instituição para informações orientações, parcerias etc. A segunda etapa
consistiu na contratação temporária de um desenvolvedor para a implementação da Vitrine.
E, por fim, a disponibilização da página para acesso ao público em geral.

Quando a página da Vitrine foi criada, em 2012, dispunha-se de poucos recursos, que
gradativamente necessitam ser ampliados. Hoje, ao acessar a home page da vitrine, é possível
perceber imagens associadas às tecnologias nela divulgada, resumo dos conteúdos, bem como
informações sobre os pesquisadores que as desenvolveram. Para tanto, foi solicitada a devida
autorização desses profissionais por meio de um termo de consentimento (Documento Acervo
Setorial – DINOV/IFBA, 2012). Apesar dos avanços aqui sinalizados, esse canal de
divulgação necessita de novos e constantes implementos para acompanhar a expansão que o
instituto vivencia atualmente e o ritmo dos avanços tecnológicos. Para assim atender às novas
demandas quanto à proteção da propriedade intelectual e promover minimamente a adequada
divulgação dos produtos e serviços desenvolvidos no IFBA.

Quando falamos de divulgação minimamente adequada, se faz necessário esclarecer que
divulgar conteúdos exige definições de estratégicas, como por exemplo, definir o canal de
divulgação (meio impresso ou virtual), o público a ser alcançado (público-alvo), a mensagem
ou informação a ser transmitida (conteúdos), duração de tempo que as informações serão
expostas, dentre outras. Tendo claras essas definições, será mais fácil determinar os canais
mais eficientes para a divulgação, a saber, impressos, manuais e cartilhas, redes sociais, email, mala direta, sites, blogs, etc.
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Neste caso utilizamos o site como canal de divulgação através do qual os usuários buscam as
informações sobre os bens intangíveis desenvolvidos no IFBA. Vale considerar que todo site
precisa ser funcional, se objetiva alcançar resultados, e para tanto três aspectos necessários
na definição da estratégia de criação e gestão de um site são:

Figura 3. Aspectos necessários para criar e gerir sites
Fonte: Elaboração Própria, adaptado do Cashpage, 2016

Ainda que tais delineamentos estratégicos sejam adotados, haverá fatores limitantes presentes
em toda e qualquer realização, exigindo um constante movimento de avaliar e reavaliar o que
está sendo construído, especialmente quando a divulgação se processa de forma virtual.

Um aspecto a ser mencionado como limitador a expansão e profundidade deste trabalho é que
esta

realização

envolve

dados

referentes

às

tecnologias

desenvolvidas

ou

em

desenvolvimento, ou seja, os conteúdos da Vitrine Tecnológica estão sujeitos a alterações ou
atualizações constantes, justificando a necessidade de acompanhamento, periódico, semestral
ou anual para que atualizações sejam efetuadas sistematicamente. E esta periodicidade ainda
não foi definida gerencialmente pela atual gestão, o que poderá vir a constar na proposta final
de aprimoramento a ser apresentada. Por outro lado apesar do trabalho de criação da vitrine
ter sido idealizado e estruturado inicialmente por membros da equipe do atual Departamento
de Inovação o mesmo poderá, de acordo com o interesse da gestão, ser continuado,
aperfeiçoado e revisado por outra equipe/gestora, tomando por referência, se pertinente, as
orientações e considerações abordadas neste trabalho, uma vez que o processo de divulgação
de informação é de fluxo continuo.
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2.4 A IMPORTÂNCIA DOS FLUXOS DE INFORMAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DE
CONTEÚDOS INSTITUCIONAIS
Entender a importância da divulgação de informações dentro de uma instituição de ensino e
pesquisa, bem como apropriar-se de alguns conceitos, torna-se necessário especialmente
quando se pretende alcançar metas ou resultados nesse contexto.

Quando falamos de divulgação de informações estamos tratando de comunicação, e se o teor
está vinculado a resultado de pesquisa estamos nos referindo não apenas a conhecimento
cientifico tecnológico, mas também a conteúdo institucional que, guardada as reservas
necessárias (sigilo e confidencialidade), devem ser disponibilizados com cautela,
responsabilidade e transparência. Assim foi necessário compreender um pouco a história da
comunicação e suas contribuições para a disseminação da informação institucional no início
da trajetória dos trabalhos de construção da vitrine tecnológica.

Nos anos 1950 teve início a estruturação da comunicação nas organizações, sobretudo nos
países desenvolvidos, despontando os Estados Unidos como exemplo. Isso contribuiu para
uma disseminação rápida do conceito de informação institucional em diferentes países,
inclusive no Brasil. Com o tempo percebeu-se que propagar informações, de forma adequada,
seria uma estratégia positiva para o crescimento das instituições. Observa-se também, a partir
daí, que as instituições poderiam alcançar notoriedade, representação e consolidar parcerias
por meio de uma correta comunicação. Nesse sentido, Bueno destaca a importância de uma
nova postura a ser adotada pelas instituições que buscam parcerias:

A comunicação como inteligência empresarial exige uma nova postura.
Provavelmente, as empresas e as entidades – com parceria de importantes
universidades brasileiras e de grupos de pesquisa, estarão investindo, no
futuro, para estabelecer um novo paradigma (BUENO, 2003, p.16).

O fato é que estabelecer novos paradigmas não é uma tarefa fácil, mas necessária. E dentro
das instituições de ensino e pesquisa, especialmente, estes precisam ser instituídos. O
estranhamento é quando esse processo se inicia a partir de um setor da área da gestão que não
atua diretamente com divulgação de conteúdos institucionais, comunicação propriamente dita,
possibilitando fazer algo dentro de um ambiente em que os processos internos estão em fase
de regulamentação, o que, certamente, se constitui em um grande desafio.
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Assim, criar canais de divulgação que visem melhorar os relacionamentos entre uma
instituição e o seu público – seja este interno (funcionários efetivos, prestadores de serviços,
alunos, professores pesquisadores etc.), seja externo (outras ICT, empresas privadas, órgãos
de fomento etc.) – foi visto como algo essencial. Até porque tais canais de divulgação de
conteúdos e informações fornecem o necessário retorno para as possíveis melhorias dos
produtos ou serviços existentes e ofertados pela instituição com o chamado feedback. Para
Dubrin (2003), expor informações não é tudo e, nesse sentido, o autor destaca que é
necessário fazer perguntas, encorajar o receptor a demonstrar reações, acompanhar contatos,
rever desempenho, já que todos esses são modos de se obter o feedback (DUBRIN, 2003, p.
219).

Tais práticas são notoriamente presentes e realizáveis nas empresas privadas, mas podem ser
também aplicadas nas instituições públicas em meio a gestão das suas diversas atividades,
tornando-se práticas positivas, de modo especial para setores que acompanham conteúdos
relacionados à propriedade intelectual. E para que a divulgação de conteúdos institucionais
seja eficaz, é preciso compreender os componentes presentes no processo de comunicação,
conforme sugerido por Oliveira:
O processo de comunicação envolve cinco componentes: o emissor (é a
origem do processo e seu objetivo é codificar a mensagem de forma tal que o
receptor a compreenda facilmente), a mensagem (é o conjunto de idéias que
está sendo enviado ao público, que deve ser interpretado de forma
significativa), o código (é a forma pela qual a mensagem está sendo
transmitida), o canal que conduz a mensagem do emitente ao receptor (é o
destinatário da mensagem) e a decodificação (é a forma como o receptor
interpreta a mensagem) (OLIVEIRA, 2004, p. 10).

Isso significa que comunicar informações por meio da internet, virtualmente, pressupõe
interatividade, logo exige maior atividade do receptor, algumas vezes simultaneamente com a
transmissão em processo. Isso confere ao receptor o poder de influenciar o comunicador,
emissor, no momento da geração e transmissão da mensagem. O receptor pode selecionar a
abrangência e profundidade com que os temas são retratados (CASTELLS, 2003 apud
SILVEIRA, 2004, p. 44).

Todos os cinco componentes mencionados por Oliveira (2004) transitam nos fluxos de
informação, cabendo observar que numa instituição os fluxos de informação existem até
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mesmo quando não estão estruturados e coordenados. Exemplificando, em geral, há uma
hierarquia, ou seja, toda mensagem parte duma instância superior para uma subordinada, que
se constitui na comunicação descendente. Quando os subordinados são emissores se configura
a comunicação ascendente, de modo que a comunicação nas organizações pode consolidar
relações, aproximar setores e áreas, fortalecer ou fragilizar a imagem institucional e,
sobretudo, repelir ou conquistar parceiros.

Deste modo os fluxos de informação constituem um combustível na organização, visto que é
por meio deles que a comunicação organizacional alimenta os processos existentes e os que
são implantados. É necessário reconhecer que os fluxos das informações eficazes possuem o
poder de dinamizar setores organizacionais, econômicos, sociais, culturais e tecnológicos.

Hoje o aumento da capacidade concorrencial, o desenvolvimento das atividades comerciais e
o estabelecimento de parcerias, bem como as vantagens competitivas das instituições privadas
e de algumas públicas, estão sendo alcançadas por meio da utilização das redes de
comunicação. Isto porque as ferramentas tecnológicas disponíveis são utilizadas, criando
sistemas de comunicações que interligam empresas, usuários dos serviços, clientes,
fornecedores e parceiros em geral com rapidez e eficácia. Torna-se, pois necessário à
organização o conhecimento e o uso correto do fluxo de informações.

Os autores Smit e Barreto (2002) consideram os fluxos de informação em dois níveis, o
interno e o externo, a saber:

[...] os fluxos internos de informação, os quais de movimentam entre os
elementos de um sistema que se orienta para sua organização e controle. [...]
Os fluxos de informação de segundo nível são aqueles que acontecem nas
extremidades do fluxo interno, de seleção, armazenamento e recuperação da
informação. Os fluxos externos são aqueles que, por sua atuação, mostram a
essência do fenômeno da transformação, um acontecimento raro e
surpreendente entre a linguagem, suas inscrições e o conhecimento
elaborado pelo receptor em sua realidade (SMIT; BARRETO 2002, p. 16)

Outro aspecto relevante é que “as mudanças no fluxo de comunicação científica com o
advento da internet refletem uma profunda revisão de valores, culturais, sociais e econômicos
ainda em processo” (CASTRO, 2006, p. 61).
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Tais concepções e conceitos deram suporte à criação do ambiente virtual desenvolvido, dando
clareza à equipe gestora sobre quais estratégias específicas precisam ser estabelecidas, tendo
em vista que o conteúdo a ser divulgado envolve coleta, seleção, armazenamento e tratamento
das informações a serem expostas na Vitrine Tecnológica do instituto. A escolha do ambiente
virtual para divulgação, seu design e a formatação dos links com fácil navegação requerem
também muita atenção e conhecimento na fase de estruturação e prévia definição, para tornálo atraente aos seus usuários.

Percebe-se que as redes sociais têm grande influência e são boas aliadas, se utilizadas de
forma correta, podem inclusive aumentar o número de negociações, fidelizar usuários dos
serviços e produtos ofertados, e ainda prospectar potenciais parceiros. Essas possibilidades,
que são reais para a iniciativa privada, vêm sendo nas ultimas décadas vislumbrada também
para a esfera pública. Há disponíveis inúmeras ferramentas que podem e são utilizadas,
entretanto, de forma ainda incipiente ou especificamente para gerir processo, como é o caso
do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) já implantado e em uso para o acompanhamento
do trâmite dos processos administrativos dos institutos federais e em outras autarquias.

De qualquer forma, a experiência desenvolvida no IFBA está sendo positiva como
aprendizado para os membros da equipe gestora envolvida diretamente na elaboração, criação
e gestão da Vitrine Tecnológica, especialmente no tocante à apropriação de novos
conhecimentos relacionados à área da inovação tecnológica e sobre comunicação virtual.

Outro aspecto que não pode ser ignorado é o fato de as etapas dos fluxos de informação
fazerem parte do processo de tomada de decisão pelos que gerem conteúdos informativos, e
que estes só serão comprovados à medida que forem utilizados, experimentados, testados no
contexto organizacional.

Importante também a aproximação com os pesquisadores da instituição e o cuidado em
publicar na página construída somente conteúdos que já ultrapassaram os dezoito meses de
sigilo, junto ao INPI, e que legitimamente foram consentidos por meio de declaração expressa
autorizando a exposição das tecnologias, inclusive com uso de imagens, preservando assim os
direitos autorais e estando em conformidade com o disposto na Lei nº 9.279, de 14 de maio de
1996, que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.
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A contribuição dos pesquisadores foi fundamental, pois algumas decisões foram tomadas a
partir das informações solicitadas e disponibilizadas por eles, o que garantiu a qualidade do
trabalho. Isso coincide com a concepção de Maria C. B. Dantas (2005, p.40), que defende o
processo decisório bem-sucedido como dependente de informações revestidas de qualidade.

Se tal realização conseguirá atrair e estabelecer a desejada parceria com outras ICTs,
empresas etc., só a continuação da existência da Vitrine Tecnológica poderá fornecer as
respostas. O fato é que muito ainda pode ser feito para fortalecer a cultura de inovação nas
instituições educacionais e de pesquisa. Entretanto, iniciativas como essa fazem-nos acreditar
que algo novo e diferente está em movimento e são reais as possibilidades de difusão como
uma boa prática institucional.

2.5. SITUAÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NO IFBA

Para compreender a atual situação da propriedade intelectual no IFBA se fez necessário
acessar documentos da carteira de propriedade intelectual do Instituto Federal da Bahia. Essa
carteira teve início em 2006, quando o primeiro pedido de Patente de Invenção (PI) do
instituto foi depositado em 22/09/2006 no INPI, sendo um pedido de proteção de uma
tecnologia da área química alimentar. Nesse mesmo ano, em 22 de novembro, o segundo
pedido foi depositado da mesma natureza. Em 2008 mais dois pedidos de patentes foram
depositados, sendo um de PI e um de Modelo de Utilidade (MU). Tais pedidos ocorreram em
resultado do Mestrado Interinstitucional em Engenharia Mecânica entre o então CEFET-BA e
a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). A parceria da realização do
Mestrado entre as duas instituições resultou em pedidos de patentes para ambas, confirmando
que a parceria entre ICTs para a produção de conhecimento e de tecnologias é saudável e
produtiva para todos os envolvidos. Esses depósitos de pedido de proteção realizados até 2011
foram encaminhados pela então coordenação do Núcleo de Inovação Tecnologia (NIT) que
funcionava no campus Salvador.

Com a transformação de Centro para Instituto Federal, o NIT foi convertido em Coordenação
de Inovação Tecnologia (CIT), e atualmente é denominado Departamento de Inovação
(DINOV). Com mudanças institucionais e administrativas, a gestão da propriedade intelectual
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ganha impulso conseguindo realizar uma aproximação com os pesquisadores do instituto,
estimulando-os a desenvolver tecnologias para proteção. Isso resultou no aumento
quantitativo dos bens intangíveis do IFBA, sendo a situação da carteira de propriedade até
junho /2017, conforme apresentada na tabela abaixo:

BENS INTANGÍVEIS
Patente de Invenção - PI

QUANTIDADE(S) QUANTIDADE(S)
PEDIDO(S)
PEDIDOS
CONCEDIDO(S)
2006 a 2011
2012 a 2017
15
21
0

Patente Modelo Utilidade - MU

5

3

1

Marcas

1

6

4

Software

1

13

14

Desenho Industrial

0

1

1

Total Geral

22

44

20

Tabela 1. Bens Intangíveis do IFBA protegidos no INPI – Titularidade, Cotitularidades e Concessões Deferidas
Fonte: Elaboração Própria

Os dados acima confirmam o crescimento da carteira de PI do instituto e que essas
tecnologias precisam ser divulgadas para ganhar visibilidade e atrair parceiros, para que
ocorra a transferência de tecnologia.

Contudo, essa aproximação da ICT com empresas, ONG, cooperativas não ocorre sozinha, já
que o governo também se faz presente por meio de parcerias, editais de fomentos, fundos
setoriais e outras iniciativas. Nesse contexto, o modelo da Tríplice Hélice é apropriado para
compreendermos a relação entre os três agentes propulsores na geração e difusão tecnológica
de um país, que são as instituições de ciência e tecnologia, o setor produtivo (as empresas) e
o governo. Nesse modelo a superposição entre as esferas de atuação dos três atores é
dinâmica, mas ao mesmo tempo flexível e crescente, em virtude dos múltiplos pontos de
contatos entres eles. A ilustração da Tríplice Hélice a seguir ajuda-nos compreender essa
relação.
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Figura 4. Tríplice Hélice
Fonte: Adaptado de Etzkowit e Leydesdorff (2000)

Não se pretende aqui detalhar o modelo da Tríplice Hélice, mas apenas citá-lo, por conta da
possibilidade do fortalecimento da transferência de tecnologias numa instituição como o
IFBA ter relação com esse modelo, e nem sempre o mesmo ser utilizado efetivamente para
desenvolver o ambiente propício para ocorrência da inovação.

Assim é valido mencionar que o termo Tríplice Hélice criado por Henry Etzkowitz, um
especialista em estudos de inovação, emergiu na década de 1990 dos debates da relação
universidade-empresa, e posteriormente passou a descrever o modelo de inovação com base
na relação governo-universidade-empresa. Neste modelo a Universidade é considerada
indutora das relações com o setor produtivo, a Empresa, e tem o Governo como regulador e
fomentador da atividade econômica. Vale mencionar que cada hélice se constitui uma esfera
institucional com autonomia e independência, mas ao mesmo tempo trabalham em
cooperação e mantém interdependência com as outras esferas através dos fluxos de
conhecimento e contato. Desta forma espera-se que através da relação espiral entre essas três
esferas sejam impulsionados a produção de novos conhecimentos, a inovação tecnológica e o
desenvolvimento econômico.

A Tríplice Hélice tem sido um modelo aplicado por diversos países do mundo, e no Brasil
ele é visto como um fortalecedor do Sistema de Inovação uma vez que possibilita o
surgimento de incubadoras, de núcleos de inovação, escritórios de transferência de tecnologia,
novas leis e mecanismos de fomento. Segundo Almeida (2005), no Brasil a Tríplice Hélice
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tornou-se um movimento para geração de incubadoras no contexto universitário, que
resolvem desafios, criam oportunidades de negócios, transformam problemas em soluções
tangíveis, na forma de bens e serviços por meio da inovação.

Esse modelo nos ajuda a entender que o processo de inovação deve ser visto de forma
interativa e em consonância com o conceito de Sistema de Inovação (SI) que é compreendido
como “um conjunto de instituições públicas e privadas que contribuem nos âmbitos macro e
microeconômico para o desenvolvimento e a difusão de inovações de um determinado setor,
região ou país” (SBICCA; PELAEZ, 2006, p.417). Este conceito ressalta a importância e
necessidade de ações coordenadas entre universidade, empresas, instituições de pesquisa,
instituições financeiras, órgãos governamentais para o desenvolvimento tecnológico.

As

ações e relações estabelecidas em um SI podem, segundo Garcez (2000), determinar e
interferir na capacidade de aprendizagem de um país, região ou estado, na geração e difusão
de inovações e na adaptação e mudanças dos ambientes organizacionais.

Entretanto precisa ser lembrado que apesar do modelo da Tríplice Hélice caracterizar as
relações entre Governo, Universidade e Empresa e propor a criação de um ambiente favorável
para inovação, existem fatores que não podem ser desconsiderados para ocorrência da
cooperação entre as três esferas como as políticas governamentais, formas de contrato, cultura
organizacional, vantagens econômicas etc. Além de outras questões nevrálgicas como o
registro de patentes e a transferência de tecnologia especialmente entre as ICT que
desenvolvem tecnologias, que ainda não possuem a expertise em estabelecer aproximação e
relação permanente com o setor produtivo (empresas ou indústrias), o que resulta na
dificuldade das criações nelas desenvolvidas alcançarem a sociedade e produzir benefícios
(IPIRANGA et al., 2010).

Diante destas breves ponderações apresentamos na seqüência, no capítulo três, conceitos e
definições sobre propriedade intelectual e bens intangíveis, facilitando a compreensão sobre a
transferência de tecnologia e como se processa a gestão da propriedade intelectual nas ICT.
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3. AFINAL, O QUE É PROPRIEDADE INTELECTUAL
Alguns termos utilizados no universo da gestão da propriedade intelectual são muito
específicos, o que torna necessário conceituar alguns dos quais estão presentes neste trabalho.
O próprio conceito de Propriedade Intelectual transmite uma compreensão muito abrangente,
de modo que nos deteremos em expor a definição básica, mais aceita e frequentemente
utilizada, que é a conceituação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI),
sendo pertinente adotá-la em nossas considerações.

A OMPI conceitua a propriedade intelectual como os direitos concedidos ao seu titular e
relativos às invenções em todos os domínios da atividade humana – industrial, científica,
literária ou artística –, por um período determinado de tempo. Essa conceituação coaduna com
o que é definido na legislação brasileira sobre a temporalidade dos direitos relativos à
propriedade industrial e com a legislação de outros países que diferem do nosso.

Os autores Gonçalves, Magalhães, Roller e Andrade (2013), integrantes do grupo de trabalho
de Assessoramento Interno em Propriedade Intelectual do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação, por sua vez, conceituam a propriedade intelectual da seguinte maneira:

[...] são direitos de exclusividade concedidos a empresas ou pessoas por suas
criações, obtidas a partir de seu talento e atividade intelectual. As criações
abrangem a propriedade industrial e a propriedade artística e literária
(direitos de autor). (GONÇALVES; MAGALHÃES; ROLLER;
ANDRADE. 2013, p. 4).

Logo, ao se falar de obras literárias, artísticas e científicas, invenções em todos os campos da
atividade humana, descobertas científicas, desenhos industriais, marcas de produtos ou
serviços etc., está se referido à propriedade intelectual. Para Jungmman (2010), a Propriedade
Intelectual está dividida em três categorias. A primeira é o Direito Autoral, que engloba o
Direito de Autor, Direitos Conexos e Programas de Computador. A segunda é a Propriedade
Industrial, que abarca Marcas, Patentes, Desenho Industrial, Indicação Geográfica, Segredo
Industrial e a Repressão à Concorrência Desleal. E a terceira é a Proteção Sui Generis, que
responde por Topografia de Circuitos Integrados, Cultivares e Conhecimento Tradicional.
Essa divisão estabelecida por Jungmman pode ser visualizada por meio do organograma
mostrado na Fig.5 a seguir:
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Figura 5. Divisão das Categorias da Propriedade Intelectual segundo Jungmann
Fonte: Adaptado de Jungmann ( 2010, p. 24).

A autora Diana Melo Jungmann (2010) apresenta a Propriedade Intelectual dividida em três
categorias: Direito Autoral, Propriedade Industrial e Proteção Sui Generis. Já a Organização
Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) apresenta duas categorias abrangentes, o que
pode confundir a compreensão das categorias a que cada bem intangível pertence, como se
esta se limitasse apenas a duas. Diante dessa divergência, deve-se ter o cuidado de perceber
que nas categorias apresentadas pela OMPI está inserida também a terceira categoria
apresentada por Jungmann. Feito isso, adotaremos a divisão esquematizada pela autora, pois
esta favorece uma melhor compreensão para as considerações neste capítulo.

As divisões estabelecidas ajudam na compreensão de que a propriedade industrial faz parte do
chamado Direito Comercial, logo a proteção dessa propriedade depende da concessão de um
título emitido pelo Estado por meio de órgão competente, que no Brasil é o Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (INPI). Assim, os processos de proteção encaminhados ao INPI
estão sujeitos a sanções, caso não ocorra à devida manutenção e exploração dentro do prazo
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estabelecido pela Lei de Propriedade Industrial (LPI). Isso reforça a compreensão da
importância da ocorrência dos licenciamentos para a transferência de tecnologia.

Diferentemente, os direitos de autor fazem parte do Direito Civil, e não depende das
formalidades de registro e sansões, pois esse tipo de registro ocorre em geral por meio da
Fundação da Biblioteca Nacional (FNB) cuja duração é mais extensa, e cuja regulamentação é
definida pela Lei dos Direitos Autorais (Lei nº 9.610 de fevereiro de 1998).

É pertinente salientar que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), criado em
1970, é uma Autarquia Federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC). É nas unidades do INPI que os bens intangíveis de uma empresa,
corporação, autarquia, ou de uma pessoa física podem ser adequadamente registrados ou
protegidos.

Uma vez sendo depositado para proteção ou registrado o bem intangível pertencente a uma
ICT necessitará ser gerido assim como todo bem patrimonial. Por força da obrigatoriedade da
Lei de Inovação, as ICT devem possuir uma estrutura instituída com a finalidade de gerir a
política institucional de inovação que inclui entre suas competências mínimas a atribuição de
acompanhar os processos dos pedidos e manutenção dos títulos de propriedade intelectual.
Isso significa gerenciar as ações não apenas da proteção, mas também da transferência das
tecnologias que, nas instituições de ensino, são resultados do conhecimento das pesquisas,
conhecimento este capaz de diferenciar uma sociedade desenvolvida, conforme diversos
referenciais.

Adam Smith e Josef Schumpeter, clássicos autores da teoria do desenvolvimento econômico,
destacavam a relevância do conhecimento para o desenvolvimento. Jones (2000, apud CRUZ,
2003) apresenta uma explicação aceitável para diferenciar as sociedades desenvolvidas das
que não conseguem desenvolver uma infraestrutura propícia à produção. Para o autor, isso
ocorre basicamente porque as primeiras investem mais no conhecimento, e as pessoas que
integram a parte produtiva dessas sociedades dedicam mais tempo ao aprendizado de novas
técnicas e tecnologias. Tal dedicação resulta em inovação, em forma de invenção rentável
para as empresas (RIBEIRO, 2001).
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O fato é que a ênfase dada à inovação nas últimas décadas vem sendo um diferencial nas
organizações e nas empresas em geral, pois agrega valor ao que nelas é produzido, ou às suas
atividades, gerando oportunidades e lucros. As ICT começaram a despertar para essa
possibilidade a partir de 2004 com a criação dos já mencionados NIT, responsáveis por gerir
os trâmites burocráticos dos bens intangíveis desenvolvidos nesses espaços, que são as
inovações tecnológicas, criadas ou aprimoradas por seus pesquisadores, estão que, na sua
maioria, são docentes os quais conciliam os dois papéis (professor/pesquisador). Sabe-se que
conduzir pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico não é fácil. E o mais complicado,
segundo Cruz (2000), é o desafio de levar as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento
(P&D) para dentro das empresas, por meio de parcerias, para que se processem os
licenciamentos, enfim a transferência de tecnologia propriamente dita.

Para tal aproximação, os setores que gerenciam a propriedade intelectual, especialmente nas
instituições públicas, necessitam de profissionais multifuncionais e com bom nível de
especialização, inclusive para criar mecanismos atuais de divulgação das tecnologias
desenvolvidas na ICT que se configuram o seu acervo de intangíveis.

3.1 CONCEITUANDO ATIVOS INTANGÍVEIS

O termo ativo intangível vem sendo utilizado de forma mais intensa desde a década de 1980,
pois antes desse período a preocupação no mundo dos negócios e das instituições em geral era
avaliar o ativo tangível e não o intangível. Assim, para compreender a utilização do termo
ativo intangível no universo da propriedade intelectual se faz necessário compreender a
diferença que há entre os dois ativos.

Compreende-se por Ativo Tangível ou Corpóreo os bens físicos materiais que podem ser
tocados, visualizados, a exemplo de automóveis, terrenos, prédios, máquinas, mobiliários etc.
Já o Ativo Intangível, Incorpóreo ou ainda Ativo Invisível, refere-se aos bens que não se
podem tocar, pegar, e que só passaram a ficar em evidência historicamente quando se
iniciaram nos Estados Unidos e Europa as fusões das grandes corporações nas quais as
negociações não giravam em torno apenas de bens físicos, mas também de bens intangíveis
(marca, imagem, posição comercial ou de mercado etc.).
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Vale ressaltar que esses bens intangíveis se originaram do capital humano, como ainda é até
os dias de hoje. Segundo Antunes (2000), alguns economistas, a partir do século XV,
buscaram uma forma de atribuir valores monetários ao ser humano, sendo este um dos marcos
na abordagem da valorização do conhecimento.

Peter Drucker, no seu livro Sociedade pós-capitalista (1998), ao propagar o fim da era
industrial e o início da era do conhecimento, mostrou a necessidade de mensurar o capital
intelectual, bem como sua influência no desempenho das organizações. Para Drucker, na
sociedade do conhecimento, o verdadeiro investimento não deve ser em máquinas e
ferramentas, mas prevalecer no conhecimento do trabalhador, haja vista que sem esse
conhecimento as máquinas tornam-se improdutivas, por mais avançadas e sofisticadas que
sejam.

Outro conceito é o apontado por Mac Donald apud Stewart (1998, p. 60), para quem o capital
intelectual é definido como “o conhecimento existente em uma organização e que pode ser
usado para criar uma vantagem diferencial”. Outros autores, entretanto, conceituam o capital
intelectual como sendo uma combinação de ativos intangíveis, provenientes das mudanças nas
áreas da tecnologia da informação e comunicação, que resultam em benefícios intangíveis
para as empresas e que habilitam o seu funcionamento efetivamente, conforme assevera
Brooking (1996). Percebe-se que alguns autores, dentro das suas concepções, conceituam
bens intangíveis direta ou indiretamente. No entanto, o tema proteção de bens intangíveis
ainda é pouco explorado.

Historicamente o Brasil foi um dos quatro países no mundo a ter uma legislação sobre o tema,
através de um Alvará expedido por D. João VI em 28 de abril de 1809.

Na primeira

constituição brasileira, de 1824, o art. 179, XXVI, assegurava aos inventores a propriedade de
suas descobertas e invenções. Mas a primeira lei de marcas e patentes surgiu no Brasil em
1875. Após, o Brasil se tornou um dos 14 países signatários da primeira Convenção de Paris
ocorrida em 1883. E do final do século XIX até meados de 1945 um número de leis
regulamentou o assunto no país até que foi promulgado o primeiro Código
de Propriedade Industrial Brasileiro - Decreto lei 7.903/45. Tal Decreto teve vigência até
1996. Atualmente está em vigor a Lei de Propriedade Industrial (LPI), Lei nº 9.279 de 14 de
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maio de 1996, sofrendo criticas, nos seus vinte anos de existência, por conter um
entendimento ultrapassado referente ao papel e a importância da propriedade intelectual.

Entre as legislações mais recentes que subsidiam a temática estão a Política de Inovação no
Brasil, Lei de Inovação n.º 10.973, 02 de dezembro de 2004 e seu Decreto n.º 5.563, de 11
de outubro de 2005 - que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e
tecnológica no ambiente produtivo. E mais recentemente o Novo Marco Legal de Inovação EC 85 de 2015 e Lei 13.243 de 2016 - que dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento
científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação e altera a Lei
no 10.973/2004.

Mas foi a partir da década de 1990, que o tema da tecnologia e a inovação se tornaram mais
presentes nas discussões sobre o desenvolvimento e aprimoramento da economia do país,
tanto que a Cartilha da Propriedade Industrial do IFBA (2006, p. 5) endossa:

[...] no mundo moderno, onde os ativos intangíveis constituem, muitas vezes,
os maiores valores das empresas, é de grande relevância a divulgação das
normas que regulam a criação e proteção das marcas, indicações geográficas,
patentes e desenhos industriais. (SANTOS, 2006, p. 5).

Tal concepção aplica-se perfeitamente ao que também é criado ou desenvolvido numa
instituição de ciência e tecnologia por intermédio dos seus pesquisadores. Ainda assim falar
de bens intangíveis não é uma tarefa fácil, pois embora haja literatura disponível, trata-se de
uma temática em constante aprimoramento, por conta das recentes mudanças legislativas,
conceituais e até mesmo econômicas, sendo de crescente importância para as organizações
privadas, públicas e para a sociedade em geral. Apesar dessas limitações, alguns autores
disseminam e despontam definições sobre bens intangíveis com boa aceitação.

Entre os autores que melhor definem bens intangíveis estão Schmidt e Santos (2002, p. 14).
Para eles os ativos intangíveis são recursos incorpóreos controlados pela empresa, sendo
capazes de produzir benefícios futuros. Essa definição destaca que os ativos intangíveis são
fontes de grande valor presente e futuro, seja para as organizações que se configuram como
pessoa jurídica, seja para o inventor ou pesquisador, configurado como pessoa física. Assim,
os que atuam com a gestão da propriedade intelectual não devem negligenciar a proteção
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concedida por lei a esses ativos intangíveis, pois tal negligência pode resultar em prejuízos
para a organização, tanto privada quanto pública.

A Lei nº 11.638/07, por meio da Comissão de Valores Imobiliários (CVI) e do
pronunciamento técnico, determina que as instituições devem seguir as definições para
tratamento contábil dos ativos intangíveis, ou seja, seguir os critérios para seu reconhecimento
e mensuração, bem como analisar e efetuar as divulgações específicas referentes a esses
ativos. No âmbito do IFBA essa mensuração ocorre por meio da consulta ao Comitê Técnico
de Inovação, órgão consultivo que se reúne bimestralmente, e que se posiciona por meio da
emissão de parecer quanto à viabilidade da proteção, desde que os critérios previstos no Art.
8º da Lei de Propriedade Industrial sejam atendidos, a saber: novidade, atividade inventiva e
aplicação industrial. Quanto à divulgação dos ativos intangíveis registrados, o próprio
Departamento de Inovação se manifesta como órgão gestor do ativo patrimonial.

Em suma, o ativo intangível passou a fazer parte do patrimônio das empresas e organizações
brasileiras, sejam públicas sejam privadas. Isso é significativo, visto que se torna possível a
tais mensurar o valor de seu capital intelectual, entre outros ativos intangíveis, anteriormente
imensuráveis fortalecendo assim as vantagens de proteção desses bens.
Os autores Low e Kalafut (2003, p.15) relataram que “na economia atual, a vantagem costuma
aumentar não para a empresa com as maiores fábricas ou com o maior capital, mas para
aquelas que fazem o melhor trabalho de administração de seus intangíveis”. Nesse contexto
percebe-se que, para os autores, o valor do ativo intangível prevalece sobre o tangível e que a
gestão apropriada destes é essencial para se estabelecer uma vantagem comercial ou de
mercado.

Passados dezesseis anos, essa percepção corrobora os discursos difundidos

ultimamente nos ambientes de inovação, ou seja, que os intangíveis possuem valor a curto e
longo prazo.

Isso significa que quando se compreende a importância desses ativos e a gestão é feita
adequadamente, os retornos econômicos podem ultrapassar os cálculos previstos ou
estrategicamente planejados. Porém, para alcançar tais resultados a equipe de gestão de
propriedade intelectual deve criar uma expertise em promover ou estimular a cultura da
transferência de tecnologia desses intangíveis no ambiente institucional.
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3.2 TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA – UM ENTRAVE INSTITUCIONAL

Compreender o significado e o valor dos bens intangíveis de uma instituição,
independentemente de ela pertencer à esfera pública ou privada, é essencial para o que vem
após a proteção, ou antes, mesmo da concessão de uma patente. Trata-se da transferência de
tecnologia.

Segundo Cozzi (2008, p. 13), a transferência de tecnologia é um recurso estrategicamente
importante para as instituições de pesquisa. Este autor justifica essa importância expondo que
as empresas que surgem de grupos de pesquisa nas universidades fortalecem os fundos nas
universidades, e possibilitam a chegada da inovação à sociedade. Dessa forma essa
transferência traz benefícios à universidade ou ao instituto, via recebimento de royalties por
meio da exploração econômica de suas pesquisas, e beneficia ainda o pesquisador
institucional, que passa a ter direitos e ganhos econômicos.

É muito importante que haja uma sintonia temporal entre a criação de uma invenção e a
pesquisa tecnológica que ela exige no seu desenvolvimento, até ser colocada no mercado, por
meio do processo de transferência de tecnologia, caso contrário não passará de mais um
projeto inacabado, como vem acontecendo, de modo especial, na esfera das ICT, tornando-se
um entrave institucional. Outro aspecto importante é o fato dos pesquisadores nas ICT
empenharem-se para ter um registro de patente apenas para pontuar nos seus currículos, mas
não demonstrarem o interesse em buscar parceiros para licenciamento ou transferência de
tecnologias. Falta a conscientização de que suas invenções e pesquisas podem ter amplo
alcance e até beneficiar a sociedade, sendo este um aspecto cultural a ser trabalhado pelos que
atuam na gestão da propriedade intelectual e da transferência de tecnologia.

Nos últimos anos, especificamente ente 2010-2015, com base nos dados apresentados no
Relatório Anual do Formulário para Informações sobre a Política de Propriedade Intelectual
das Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação do Brasil (FORMICTI), a
transferência de tecnologia não vem ocorrendo na mesma velocidade dos pedidos de proteção
e registro de intangíveis. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), atendendo
ao disposto na Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004), anualmente vem disponibilizando o
FORMICTI com dados nacionais. Esse formulário apresenta um levantamento panorâmico do
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avanço da inovação tecnológica no Brasil nas instâncias pública e privada. Aqui nos
concentraremos no âmbito público, com foco nas ICT, tendo em vista que o Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) pertence à esfera pública como uma
instituição de ciência e tecnologia.

São consideradas ICT os órgãos ou entidades da administração pública que tenham por
missão institucional, ou em seu objetivo social ou estatutário, a pesquisa básica ou aplicada de
caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou
processos (BRASIL, 2004, Art.2º, V). O preenchimento do FORMICTI busca atender ao art.
17 da Lei nº 10.973/2004 (Lei de Inovação), o qual dispõe que a Instituição Científica,
Tecnológica e de Inovação (ICT) pública deverá prestar informações anuais ao Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Pela Lei de Inovação não há obrigatoriedade para
que as instituições privadas apresentem informações ao FORMICTI. O cadastro voluntário
por essas instituições integra a base de dados e assim compõe o relatório anual, sendo
apurados também os seus dados.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação permite que dados divulgados anualmente no
FORMICTI possam ser utilizados e reproduzidos de forma parcial ou total por qualquer meio,
se citada a fonte. Ao estabelecer um comparativo entre os anos 2010 a 2014, percebe-se no
relatório anual do FORMICTI, publicado em 2015, um aumento no número de instituições
que vêm respondendo ao formulário e aos avanços recentes delas no tocante à proteção da
propriedade intelectual. No ano-base de 2014 verificou-se que 264 instituições preencheram o
formulário, representando um crescimento de 1,1% em relação ao ano anterior (Gráfico1).

Percebe-se no Gráfico1 a evolução ascendente, num período de 05 (cinco) anos, revelando o
quanto as ICT vêm colaborando com esse relatório, respondendo dentro do prazo estabelecido
pelo MCTI, que em geral é até o terceiro mês de cada ano base. Quanto à divulgação de
abertura do formulário, é totalmente on-line e realizada com 90 (noventa) dias de
antecedência.
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Quantitativo de ICT respondente de 2010 a 2014

Gráfico 1. Comparativo do quantitativo de ICT que responderam ao FORMICTI
Fonte: FORMICTI/MCT 2015, p. 41.

Com relação à distribuição regional das ICT, em 2014 as alterações em relação ao ano
anterior foram de poucos pontos percentuais, sendo que a região Centro-Oeste foi a que
apresentou maior aumento na participação, passando de 7,3% para 8,3%; seguida da região
Norte, que passou de 10,7% para 11,4%; e da região Nordeste, que passou de 19,5% para
20,1%; a região Sudeste decresceu 1,2%, passando de 39,5% para 38,3%; e a região Sul
passou de 23% para 22% (Gráfico 2).
Distribuição de ICT por Região

Gráfico 2. Comparativo da distribuição de ICT por Região
Fonte: FORMICTI/MCTI, 2015, p. 42.
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Analisando as informações apresentadas, verificou-se que no ano-base de 2014 foram
registrados 2.163 pedidos requeridos, confirmando-se a evolução de 13,8% em relação ao ano
anterior. Com relação aos pedidos concedidos em 2014, houve um aumento de 79 pedidos em
relação ao ano anterior (Gráfico3)

Pedidos de Proteção requeridos e concedidos às ICTS

Gráfico 3. Comparativo da quantidade de pedidos de proteção.
Fonte: FORMICTI/MCTI, 2015, p. 45.

Os dados aqui apresentados extraídos do FORMICTI 2015, ano base 2014, confirmam a
evolução que vem ocorrendo nas ICT, em temos de crescimento de proteção de bens
intangíveis. É possível perceber que a grande maioria não possui contratos de transferência de
tecnologia. Para exemplificar, apenas 48 instituições informaram possuir contratos firmados
em 2014, sendo 36 instituições públicas e 12 instituições privadas (Gráfico 4)
ICT que possuem Contratos de Tecnologia

Gráfico 4. Quantidade de instituições que possuem Contratos de Tecnologia.
Fonte: FORMICTI / MCTI, 2015. p. 34.
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Em relação às instituições que não possuem contratos de transferência de tecnologia firmados
em 2014, observa-se que 158 são instituições públicas e 58 são instituições privadas,
totalizando 216 instituições.

Vale ressaltar que a Lei de Inovação, no seu Art. 6º, faculta à ICT celebrar contratos de
transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de uso ou de exploração
de criação por ela desenvolvida. Entretanto, o recebimento de rendimentos por meio dos
contratos firmados pelas ICT constitui um avanço no processo de comercialização de
tecnologias geradas nessas instituições, que geralmente inclui: a proteção da invenção; a
elaboração de contrato para transferência de tecnologia; o licenciamento ou a exploração; o
uso comercial da tecnologia; e, por fim, o pagamento de royalties ou prêmios para a ICT.

O FORMICTI confirma que, das 48 instituições que informaram possuir contratos de
tecnologia, no ano base de 2014, a maioria é representada pelas Universidades Federais
vinculadas à SESU/MEC, sendo 15 instituições deste perfil que possuem contratos de
tecnologia, seguidas por: 7 Institutos de Pesquisa Tecnológica Públicos, 7 Instituições de
Ensino Superior Estaduais, 6 Universidades e Centros Universitários Comunitários, 4
Institutos de Pesquisa Tecnológica Privados, 2 Unidades de Pesquisa do MCTI vinculadas à
SCUP, 1 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, 1 Universidade e Centro
Universitário Privado; 1 Fundação de Direito Público ou Privado; e 4 Outros. O gráfico 5
expõe esse aspecto.
Instituições com Contratos de Tecnologias em 2014

Gráfico 5. Perfil das instituições que possuem contrato de tecnologia
Fonte: FORMICTI/MCTI, 2015, p. 30.
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Conforme é exposto no formulário do FORMICTI, a transferência de tecnologia é um entrave
nas ICT. Tomando especialmente o quantitativo de institutos que confirmaram possuir
contratos, percebe-se que nos Institutos Federais a situação ainda é mais preocupante. Cabe
reforçar que ações institucionais precisam ser planejadas e executadas para alterar essa
realidade. Logo, pensar ações assertivas de divulgações, de criação de mecanismos ou do
aperfeiçoamento dos existentes contribuirá para uma maior visibilidade dos conteúdos que
cada instituição possui nas suas carteiras de propriedade intelectual. Trata-se de um passo
inicial e imprescindível para modificar os dados nos próximos anos do FORMICTI e,
sobretudo, captar parceiros. Essas ações institucionais estão relacionadas com a gestão da
propriedade intelectual, conforme os conceitos de Schmidt e Santos (2002) e de Low e
Kalafut (2003), apresentados anteriormente.

Nesse contexto, a gestão da propriedade intelectual numa ICT é de responsabilidade do
Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) ou do setor que, mesmo com outra nomenclatura,
cumpra as atribuições de um NIT – a Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004) prevê que cada
ICT deve possuir um NIT próprio ou em associação com outras ICTs. No caso do IFBA, o
Departamento de Inovação (DINOV) se configura por suas atribuições num NIT, que passa a
ser o setor responsável pela gestão da propriedade intelectual do IFBA. É pertinente
apresentar, por meio de levantamento documental, a trajetória histórica da criação e evolução
desse departamento institucional. Antes vejamos alguns aspectos relacionados à gestão da
propriedade intelectual nas instituições de ciência e tecnologia.

3.3 A GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NAS ICT
Os princípios norteadores da gestão da propriedade intelectual não diferem muito dos
princípios da gestão da administração geral. Alguns referenciais são os norteadores na sua
estrutura organizacional e comportamental, atrelando a teoria à pratica de inovar (KOTTER;
SCHLESINGER; CHIAVENATO, 2005, entre outros). Contudo, dada a especificidade da sua
temática, a gestão da propriedade intelectual está vinculada a legislações e decretos
específicos válidos para todo o território brasileiro. No Brasil, a gestão da propriedade
intelectual é disciplinada e estruturada em consonância com as seguintes leis: Lei nº 9.279/96
(Lei de Propriedade Industrial), Lei nº 9.456/97 (Lei de Proteção de Cultivares), Lei nº
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9.609/98 (Programa de Computadores ou Software) e Lei nº 9.610/98 (Lei Direitos Autorais),
Lei nº 11.484/07 (Topografia de Circuitos), Lei nº 13.123/15 (Lei da Biodiversidade), dentre
outras.

Além disso, o Brasil está sujeito ao referencial dos tratados e acordos internacionais, dos
quais é signatário, a exemplo das Convenções de Berna, sobre Direitos Autorais; da
Convenção de Paris, sobre Propriedade Industrial; e outros acordos, como o Trade-Related
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs), bem como está sujeito à Constituição Federal
Brasileira e ao que ela dispõe sobre Direitos e Garantias Fundamentais. Desse modo, a gestão
da propriedade intelectual perpassa fundamentalmente por duas principais áreas: o Direito
Autoral e a Propriedade Industrial. Essas duas áreas, apesar de apresentarem similaridades,
são de naturezas jurídicas distintas que dizem respeito ao Direito Civil e ao Direito Comercial
conforme já considerado.

Isso exige, especialmente no caso das ICT, uma política de ação institucional ou de Gestão da
Propriedade Intelectual nos aspectos estruturais, regulamentações e normas internas. Exige-se
uma política definida, uma boa equipe de trabalho (recursos humanos com expertise),
divulgação de conteúdos que dissemine a cultura de inovação e estimule a transferência de
tecnologia. É igualmente necessário disponibilizar conteúdos de ensino e disciplinas
vinculadas ao tema inovação e, consequentemente, da gestão da propriedade intelectual como
um ramo da gestão administrativa. Tudo isso ocorre buscando-se estabelecer um possível
modelo aplicável à gestão da propriedade intelectual nas ICT, de modo especial às voltadas
para a educação e o ensino, como é o caso do IFBA.

Sabe-se que de forma abrangente a gestão de Propriedade Intelectual será determinada pela
cultura organizacional existente e vinculada às regulamentações institucionais internas, por
meio de portarias e/ou resoluções. No caso do IFBA, o instituto possui sua Política de
Propriedade Intelectual e de Transferência de Tecnologia, aprovada pelo Conselho Superior
(CONSUP) em 29 de julho de 2013, pela Resolução nº 39/2013. Essa política interna
determina as atribuições do órgão gestor no âmbito do instituto, bem como a divisão de
resultados entre os inventores/pesquisadores e a instituição, ou seja, os ganhos econômicos
advindos com eventuais licenciamentos da tecnologia protegida e das patentes. Também
endossa a necessidade de bons recursos humanos, para que a equipe de trabalho seja composta
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pelas mais diversas áreas circundantes ao Direito, à Administração e à Engenharia, entre
outras. Essa equipe de múltipla formação é sintetizada por Chamas (2001) como sendo
composta por agentes, especialistas da Propriedade Intelectual e pessoal de suporte
administrativo, que deve ter entre suas atribuições a divulgação e o ensino da Propriedade
Intelectual por meio de palestras de sensibilização, de cursos, de workshops etc.

Cabe, ainda, aos gestores da área de inovação promover a contratação de consultorias
especializadas para a prospecção tecnológica (com busca de anterioridades em bancos de
patente) e viabilizar a criação de um portfólio de Propriedade Intelectual. Alguns desses itens
são contemplados pela atual equipe gestora do Departamento de Inovação do IFBA. Entre as
atribuições do Departamento de Inovação estão listadas as seguintes: Difundir a cultura sobre
Propriedade Intelectual e Inovação Tecnológica; Fomentar e fortalecer as parcerias do IFBA
com órgãos governamentais, empresas e sociedade; Elaborar material didático-pedagógico
sobre Inovação Tecnológica e Propriedade Intelectual; Promover e orientar, para que haja
uma adequada proteção das inovações geradas pela comunidade interna e externa (patentes,
marcas, direitos autorais, legislação, transferência de tecnologia, e questões relacionadas);
Acompanhar o processo dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da
IFBA; Estimular a criação de empresas de base Tecnológica; Apoiar e acompanhar a
transferência de tecnologia e a exploração econômicas de inovações (SANTOS, 2013 p.11).

Por tudo que foi exposto, compreende-se que gerenciar a propriedade intelectual (como
política interna) numa ICT representa uma ação estratégica fundamental para disseminar e
fortalecer a cultura da pesquisa, proteção e posterior divulgação dessas ações por meio viáveis
como publicação, artigos, portfólios impressos ou virtuais. Entretanto, na prática a ocorrência
não é exatamente nessa ordem, especificamente no campo empírico do presente estudo, que é
o IFBA.

Desse modo, buscando sensibilizar os pesquisadores do instituto para a necessidade da
proteção antes da divulgação, o Departamento de Inovação vem articulando ações específicas
e assertivas, como, por exemplo, criar um canal virtual para divulgar apenas o que for
desenvolvido pelos pesquisadores institucionais e que esteja devidamente protegido ou
registrado no INPI. Para alcançar esse resultado foi desenvolvida a Vitrine Tecnológica do
IFBA, detalhada no capítulo dois desta dissertação.
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Feito isso, a explanação do capítulo quatro se refere aos aspectos relacionados com a pesquisa
realizada, iniciando-se com a explanação do percurso metodológico, a caracterização da
pesquisa e a identificação dos procedimentos e instrumentos de coletas utilizados. Além disso,
apresentamos a elaboração do questionário/entrevista, expondo os dados secundários
levantados, fazendo uma breve descrição do campo empírico e dos critérios para definição
dos sujeitos da pesquisa, apresentando a transcrição dos resultados levantados, expondo a
percepções dos entrevistados sobre a Vitrine Tecnológica.

Por fim, apresentar-se-á o produto, uma proposta para melhoramento da apresentação e
divulgação dos conteúdos da Vitrine Tecnológica do IFBA, os resultados alcançados, os
implementos realizados, as conclusões finais e expectativas futuras.
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4. PERCURSO METODOLÓGICO
Para responder ao problema de pesquisa que norteou originalmente a temática proposta no
projeto, no intuito de confirmar ou não as hipóteses elaboradas sobre a existência de fatores
que interferem no estabelecimento de parceria para a transferência de tecnologia, ouvimos o
público interno, especificamente os coordenadores de pesquisa dos diversos campi, e o
público externo, representantes de instituições e empresas com as quais o instituto mantém
contato especialmente na região Nordeste do País. Essa escuta – realizada por meio de uma
entrevista (questionário on line) no período de outubro/2016 a dezembro/2016 (público
interno) e de janeiro a marco/2017 (público externo) – foi realizada com a intenção de
compreender de que modo é percebida a Vitrine Tecnológica do IFBA como sendo um dos
meios de difusão de informações sobre tecnologias desenvolvidas na ICT, e de que maneira
esse instrumento pode contribuir para a construção de novas parcerias entre o instituto e as
empresas.

As inquietações sobre quanto a utilizar a Vitrine Tecnológica do IFBA neste estudo de caso
emergiram após perceber que, embora esse portfólio virtual esteja no ar dede 2012 com a
finalidade de divulgar os bens intangíveis do IFBA e atrair parceiro, na prática isso não tem
se processado devidamente. Tal percepção particularmente se intensificou quando passei a
atuar no Departamento de Inovação, setor responsável pela gestão da propriedade intelectual e
transferência de tecnologia no instituto. Assim, em 2015, ao ser selecionada para o Programa
de Mestrado GESTEC submeti um projeto visando a um estudo desse espaço de divulgação e
informação, cujo intuito era o de propor melhorias baseadas nos dados levantados por meio da
pesquisa a ser então desenvolvida.

Sendo uma temática nova, a ser investigada e compreendida, tornou-se relevante utilizar o
estudo de caso para esta análise, haja vista que essa técnica metodológica poder ser articulada
à problemática, com a finalidade de se contemplarem os objetivos propostos.

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA
Este trabalho pauta-se na caracterização da pesquisa qualitativa, por meio de estudo de caso
dentro de uma linha exploratória, na qual o processo reflexivo firma-se pelo viés da
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interpretação dos fatos e com base nos dados levantados. O estudo de caso foi escolhido por
permitir a execução do planejamento, de forma flexível, e ao mesmo tempo possibilitar que as
etapas relacionadas e delineadas sejam seguidas no transcorrer do seu desenvolvimento. Essas
etapas se referem à formulação do problema, à coleta e análise de dados, à interpretação dos
dados e à redação do relatório (GIL, 2002, p. 62) e, cabe aqui o entendimento de que,
independentemente da flexibilidade da execução, elas serão realizadas, mesmo que não haja
uma ordem pré-determinada.

A importância da aplicação do estudo de caso é corroborada por Yin (2001, p. 21), que o
define como um mecanismo relevante na investigação, especialmente quando se deseja
preservar as características significativas dos fatos, ciclos individuais, processos
organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações
internacionais e a maturação de setores. Da definição de Yin, destacamos a preservação de
processos organizacionais e a maturação de setores, que traduz justamente uma das intenções
como resultado deste trabalho.

Inicialmente foi realizado um levantamento no acervo documental da carteira de propriedade
intelectual do IFBA, com relação ao quantitativo de pedidos encaminhados ao INPI por tipo,
resultando numa planilha de acompanhamento e controle de PITT, utilizada setorialmente
pela atual gestão. Também foi realizado um levantamento de quantos IFs da Região Nordeste
possuem Vitrine Tecnológica ou Portfólio de Tecnologias, incubadoras e vínculo com
Parques Tecnológicos locais, cujos dados estão apresentados neste trabalho. Realizou-se ainda
uma consulta aos documentos institucionais e aos principais referenciais teóricos disponíveis
para subsidiaram esta investigação.

Por fim, foram elaborados e aplicados 02 (dois) questionários, utilizando-se o Google docs. A
analise estatística dos dados levantados foi computada automaticamente pelo sistema Google
doc., sendo possível gerar gráficos com base na escala de Likert. Essa escala, por ser utilizada
na estatística básica, permite medir o nível de concordância de uma afirmação, a
frequência com que determinada atividade é realizada, a importância a ela atribuída, além de
avaliar um serviço, produto ou empresa e até demonstrar a probabilidade de realização de
ações futuras, por meio de percentuais estimados.
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Desta forma os dados coletados tiveram por finalidade fornecer um leque de informações,
para nortear as estratégias de melhorias para a Vitrine Tecnológica do IFBA. Sendo
pertinente salientar que as respostas das questões abertas, em ambos os questionários, foram
examinadas de acordo com as concepções de Laurence Bardin (2009) quando a análise do
conteúdo.

4.2. PROCEDIMENTOS E INSTRUMENTOS DE COLETA
Foram utilizados como procedimentos e instrumentos metodológicos para coleta de dados:
questionários on-line, entrevistas semi-estruturadas, coleta, seleção e leitura de material
teórico e prático, registro das informações, análise de documentos institucionais, consulta a
sites e a acervo bibliográfico.

A coleta de dados foi realizada através de entrevista semi-estruturada, por meio de um
questionário on-line, elaborado a partir do que foi observado no acervo da vitrine e na
pesquisa

documental. Como instrumento de coleta de dados primários, foi definida a

aplicação de dois questionários, um questionário aos 20(vinte) coordenadores de pesquisa do
IFBA como público interno e o outro questionário a 20(vinte) instituições/empresas da região
Nordeste que mantém algum tipo de contato com o instituto, como público externo. A opção
pela técnica de entrevista semi-estruturada se deu em função da mesma proporcionar ao
entrevistador melhor entendimento e captação da perspectiva dos entrevistados, uma vez que
as entrevistas livres, não estruturadas, “resultam num acúmulo de informações difíceis de
analisar que, muitas vezes, não oferecem visão clara da perspectiva do entrevistado”
(ROESCH, 1999, p.159).

Foi também possível a utilização do método de pesquisa documental, já que, sobre essa
técnica, Godoy (1995, p. 21) lista três diferentes possibilidades oferecidas pela abordagem
qualitativa: “ [...] a pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia”. Para essa autora,
os documentos são fontes não reativas cujas informações contidas neles permanecem iguais
por um extenso período, ou seja, não sofrem alterações diretas. É válido ressaltar, conforme
pontuam Cervo e Bervian, que a pesquisa documental “estuda a realidade presente, e não o
passado, como ocorre na pesquisa histórica” (CERVO; BERVIAN, 2002, p. 67).
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A concepção de Cervo e Bervian corroboram outros referenciais sobre a pesquisa documental,
sendo pertinente nesse sentido apresentar o que diz Neves:
A pesquisa documental é constituída pelo exame de materiais que ainda não
receberam um tratamento analítico ou que podem ser reexaminados com
vistas a uma nova interpretação ou complementar. Pode oferecer base útil
para outros tipos de estudos qualitativos e possibilita que a criatividade do
pesquisador dirija à investigação por enfoques diferenciados (NEVES 1996
p. 3).

Entre os documentos consultados estão: as Portarias e Normativas IFBA (2012 a 2015); o
Relatório de Gestão – PITT - Departamento de Inovação IFBA 2006 a 2015; o Regimento
Interno IFBA em vigor desde 2013; o Acervo de PI TT; o Relatório anual FORMICTI 2015.
Realizaram-se consultas também no acervo dos sites das Vitrine Tecnológicas e dos Portfólios
de Tecnologias nas ICT dos estados localizados na Região Nordeste e de outras regiões.

Para construção do referencial teórico foi consultado o acervo bibliográfico disponível,
especialmente no que concerna à propriedade intelectual, sem o qual seria impossível
conceituar e discorrer sobre tal temática. As buscas foram realizadas ainda em bancos de
teses, dissertações e artigos, bem em publicações (livros, artigos, periódicos, revistas, sites
etc.) indicadas e sugeridas pela orientadora.
A coleta de dados secundários se concretizou por meio de pesquisas ao acervo documental
institucional, tendo sido requerida a autorização para acesso e utilização das informações,
apesar do vínculo da entrevistadora com a instituição (Anexo D). Os documentos
institucionais foram analisados, tendo em vista que tais documentos representam e fazem
parte do sistema de uma estrutura organizacional (VERGARA, 2000). Ademais, foi feita uma
análise da estrutura estética do site da Vitrine Tecnológica e do seu conteúdo quanto ao modo
como estes são apresentados e divulgados, com o auxílio do co-orientador. A referida análise
auxiliou na elaboração de algumas alterações de caráter estético e atualizações da Vitrine
Tecnológica, como a barra dos menus, redefinição da fonte, tamanho e cor utilizados nos
textos do FAQ2, e por fim a atualização da barra, em consonância com o padrão do Manual
para aplicação da Barra de Identidade Visual do Governo Federal na Internet (BRASIL,
2014).
2

Frequently Asked Questions – expressão inglesa para uma técnica de Perguntas e Respostas Frequentes acerca
de um tema.
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Ainda, como fonte de dados, destaca-se a realização de observação direta na rotina
organizacional para conseguir informações relacionadas à realidade setorial, o que foi
facilitado por se ter um contato direto com a realidade estudada em consonância com as
concepções de Marconi e Lakatos, 2002.

Segundo essas autoras, uma

vantagens da

observação está no fato de permitir o registro do que se observa ou constata de imediato,
comparando as informações recebidas e levantadas com a realidade observada. (MARCONI;
LAKATOS, 2002).

Por ser servidora do instituto e atuar no Departamento de Inovação, o trabalho de observar os
acontecimentos diários do setor foi um facilitador, de modo que esse processo ocorria
livremente nas áreas da instituição, à medida que executava as atividades setoriais. Não
obstante, conforme alertam Cooper e Schindler (2003), se fez necessário o cuidado para não
extrair conclusões precipitadas com base nas minhas percepções e impressões pessoais.

Outro aspecto a ser pontuado foi que, durante a realização deste trabalho, foi possível
participar das atividades diárias e rotineiras da organização, como treinamentos da equipe,
socialização organizacional, acolhimento inicial aos novos servidores da equipe DINOV,
além de realizar a avaliação interna, que consiste em avaliar a área como um todo, tendo em
vista a melhoria organizacional. E por fim, obter dados adicionais, informações
complementares sobre como se configuram os processos de comunicação, transmissão e
divulgação dos conteúdos da Vitrine Tecnológica do IFBA.

4.2.1 Elaboração dos Questionários:
Elaboramos, de forma semiestruturada, dois questionários, ambos com um texto introdutório
de apresentação aos entrevistados, seguido das questões a serem respondidas, questões
objetivas e abertas. A opção por colocar questões abertas atende ao que esclarece Gil (2008),
pois tais questões permitem aos entrevistados oferecer suas próprias respostas com certa
liberdade. A aplicação de questionário é uma técnica geralmente utilizada para levantar dados,
obter informações, conhecimentos, valores, interesses, expectativas, investigar fenômenos
etc., porém não pode ser desconsiderado que as respostas oferecidas por intermédio de
questões abertas nem sempre são relevantes para as intenções do que está sendo investigado.
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Existem também as dificuldades relacionadas com a tabulação das respostas, problema este
que vivenciamos no momento da transcrição, o que nos levou a aplicar a análise de conteúdos
de Laurence Bardin (2009) para as questões abertas. Assim, utilizamos as três fases da análise
de conteúdo segundo Bardin, a saber: 1. A pré-análise; 2. A exploração do material e; 3. O
tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação (BARDIN, 2009, p. 121).

Embora não existam normas rígidas a respeito da elaboração do questionário (GIL 2002, p.
116), buscamos, em consonância com os objetivos deste trabalho, coletar informações e
contribuições dos Coordenadores de Pesquisa do IFBA sobre a Vitrine Tecnológica do IFBA
e do público externo definido. Para tanto, estruturamos um questionário de aplicação prática,
on line, com questões preferencialmente fechadas, prevalecendo alternativas de resposta única
e de múltipla escolha para as questões fechadas. Foram utilizadas 04 (quatro) questões
abertas, sendo possível estruturar textos curtos para responder a cada uma dessas questões.
Por ser um questionário on-line, o tempo para responder, conforme testado previamente, foi
em média de 10 minutos, e as respostas foram posteriormente transcritas e analisadas.
Aplicamos a análise de conteúdo, com base nas concepções de Bardin, para as questões
abertas, o que permitiu a utilização das falas dos entrevistados na organização deste trabalho.

Para a coleta de dados junto às instituições parceiras, que chamamos aqui de público externo,
optamos também pela entrevista semiestruturada via questionário on-line, considerando a
melhor maneira de captar a percepção dos entrevistados. O questionário foi elaborado com
questões fechadas, prevalecendo alternativas de resposta única e de múltipla escolha, sendo
utilizadas 02 (duas) questões abertas, possibilitando um texto curto para estruturação das
respostas. O questionário foi encaminhado por e-mail aos entrevistados e ficou estabelecido
um prazo de vinte dias para que o devolvessem respondido. Vale ressaltar que o prazo de
retorno não foi cumprido por nenhum dos grupos entrevistados, exigindo um movimento de
nova solicitação por parte da pesquisadora e, consequentemente, um ajuste no cronograma
inicialmente planejado.

Para subsidiar as considerações e conclusões foram ainda realizados alguns levantamentos
secundários, um deles foi verificar junto a 10 (dez) Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT),
vinculados aos Institutos Federais da Região Nordeste como Instituições de Ciência e
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Tecnologia (ICT) a existência de Vitrines Tecnológicas e/ou Portfólio de Tecnologias, bem
como a existência de incubadoras e vínculos com Parques Tecnológicos locais.

Esse levantamento justifica-se no fato de que alguns bens intangíveis publicados em canais de
divulgação, a exemplo das Vitrines Tecnológicas, são oriundos dos resultados de projetos de
pesquisa em incubadoras tecnológicas ou de grupos de pesquisas vinculados aos Parques
Tecnológicos locais. A titulo de exemplo, o próprio IFBA possui 02 (dois) pedidos de
registro de marcas, 04 (quatro) registros de programas de computador concedidos e 02 (dois)
pedidos de patentes procedentes da parceria de um grupo de pesquisa com o Parque
Tecnológico da Bahia.

Apresentamos no Quadro 1 os dados levantados, em setembro de 2016, junto a 10 (dez)
institutos federais localizados na Região Nordeste do Brasil, sobre a presença de Vitrines
Tecnológicas ou Portfólio de Tecnologias, NIT, sendo verificada também a presença das
Incubadoras Tecnológicas ou de cunho social nesses institutos e o vínculo que eles
estabelecem com Parques Tecnológicos locais nos seus respectivos sites.

Nº

Institutos

Vitrine Tecnológica

1

IFAL

Não possui

2

IFBA

Sim

3

IFBAIANO

Não possui

NIT/ Vitrine
Tecnológica ou
Portfólio de
Tecnologias
Sim
Sim – Vitrine
Tecnológica
Sim

4

IFCE

Não possui

Sim

1

Padetec - Parque de
Desenvolvimento
Tecnológico / CE

5

IFMA

Não possui

Sim

1

----------------------

6

IFPB

Sim

Sim

1

Fundação PaqTcPB / PB

7

IFPE

Não possui

Sim

1

Porto Digital - Parq Tec/PE

8

IFPI

Não possui

Incubadora(s)
0
1
1

Parque
Tecnológico/Estado
Parque Tec. Alagoas - AL
Embrapii /Parque
Tecnológico da Bahia
----------------------

Sim
1
---------------------Sim - Portfólio de
9
IFSE
Não possui
__
Sergipe TEC/SE
Tecnologias
Sim - Portfólio de
10
IFRN
Não possui
7
Em construção/ RN
Tecnologias
Quadro 1. Existência de Vitrine Tecnológica ou Portfólio de Tecnologias, Incubadoras e vínculos com Parques
Tecnológicos, IF Região Nordeste.
Fonte: Própria Autora – Levantamento em Setembro/2016
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Em paralelo a esse levantamento, verificou-se também a existência de vitrines tecnológicas
em outras instituições de ciência e tecnologia (ICT) no Brasil. Conforme os resultados das
buscas realizadas, diversas instituições vêm criando ambientes virtuais denominados
de vitrines tecnológicas ou portfólio de tecnologias. A seguir mencionamos dez exemplos
de vitrines existentes que confirmam essa tendência institucional: 1. Vitrine Tecnológica da
Agência Inova Unicamp; 2. Vitrine Tecnológica da Universidade de Brasília (UNB); 3.
Vitrine Tecnológica da Universidade de Caxias do Sul (UCS); 4. Vitrine Tecnológica da
Embrapa; 5. Vitrine Tecnológica do NIT Mantiqueira; 6. Vitrine Tecnológica da Agência de
Inovação da Universidade Federal do ABC (UFABC); 7. Vitrine Tecnológica da
Universidade Estadual de Maringá (UEM); 8. Vitrine Tecnológica do Instituto de Pesquisas
Espaciais (INPE); 9. Vitrine do Instituto Federal da Paraíba e a 10. Vitrine Tecnológica do
Instituto Federal da Bahia.

Ao pesquisar os ambientes virtuais mencionados, entre maio a setembro de 2016, percebe-se
uma semelhança entre os objetivos das vitrines ou portfólios de tecnologias identificados, qual
seja o de alcançar parceiros que resultem na geração de negócios para suas instituições.
Confirma-se, pois, uma tendência crescente entre as ICT quanto a consolidar espaços virtuais
para a divulgação dos conteúdos dos bens intangíveis desenvolvidos por seus pesquisadores
com o objetivo comum de atrair parceiros institucionais, seja para o desenvolvimento, seja
para a transferência de tecnologia. Isto significa que esses espaços de divulgação e
informação precisam ser periodicamente acompanhados, atualizados com conteúdos atraentes
e informativos levando-se em consideração a percepção do público interno e externo da ICT.

É notória também a estrutura dos tópicos apresentados em cada vitrine, que,
independentemente da sua realidade institucional e dos produtos e serviços divulgados e
ofertados, se assemelham bastante. No quadro 2, a seguir, são apresentadas cinco das dez
vitrines das instituições visitadas e já mencionadas acima, que comprova a semelhança dos
tópicos apresentados em cada uma, nas suas respectivas páginas virtuais.
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Vitrines Tecnológicas

Linguagem de comunicação e divulgação semelhantes

Propriedade
Agência Inova Unicamp. Intelectual
Parcerias
Tecnologias
Universidade de Brasília
(UNB)
Blog Vitrine

NIT Mantiqueira

Instituto de Pesquisas
Espaciais (INPE)

Instituto Federal da
Paraíba - IFPB

Portfolio Patentes

Empreendedorismo

................

Parque Científico

Entre em contato

................

Serviços

Biblioteca Virtual

................

.........................

................

Perfil da Universidade

Transferência e
Licenciamento de
Tecnologia
Serviços Tecnológicos Oportunidades de
de Inovação
Fomento
Propriedade
Convênios
Intelectual - Portfólio
Tecnológicos
Tecnologias
Propriedade
Intelectual

Parcerias ICTs &
Quem
Empresas / Contatos somos
Comercialização e
Mercados

Base de
Patentes

.........................

................

Legislação

Oportunidades

.........................

................

Rol de Tecnologias

Contato

.........................

................

.........................

................

Propriedade
Intelectual

.........................

Quadro 2. Tópicos de divulgações utilizados por diversas Vitrines Tecnológicas no Brasil
Fonte: Própria Autora

Conforme constatado, a linguagem de comunicação e divulgação entre as vitrines
tecnológicas existentes no País são semelhantes. Alguns termos estão presentes na própria
Vitrine Tecnológica do IFBA como parceria, acervo, transferência de tecnologias, contato,
etc. Essa hegemonia é positiva, pois cria uma linguagem própria para divulgação de bens
intangíveis, o que por sua vez facilita a busca e localização de informações. O fato é que as
vitrines virtuais estruturadas e em funcionamento com propostas semelhantes entre si atestam
um movimento positivo entre as instituições que buscam divulgar conteúdos tecnológicos,
sendo as vitrines tecnológicas ferramentas de comunicação e divulgação institucional.

Diante dessa perspectiva e buscando compreender os possíveis fatores que interferem na
divulgação dos conteúdos da Vitrine Tecnológica do IFBA, realizamos a coleta dos dados, por
meio das entrevistas on-line aos dois grupos entrevistados. Após essa etapa empreendeu-se a
transcrição dos resultados e a análise dos questionários aplicados, apresentando os dados
encontrados, os resultados, as inferências construídas e as conclusões. Antes, porém,
apresentaremos algumas informações sobre o campo empírico, e os sujeitos da pesquisa.
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4.2.2 Campo Empírico - Coleta de Dados
O campo escolhido para realização deste trabalho foi o Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia da Bahia (IFBA), especificamente o Departamento de Inovação (DINOV), por
ser o setor responsável pela gestão da propriedade intelectual no âmbito institucional e o
mantenedor da Vitrine Tecnológica.

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) existe há 106 anos
no estado da Bahia. Instituído em 1910, na cidade de Salvador, primeiramente como Escola
de Aprendizes Artífices, durante sua existência centenária ocupou diversos endereços na
capital baiana, a exemplo do Centro Operário da Bahia, no Pelourinho, Largo dos Aflitos e
em 1926 instalou-se no Barbalho, onde funciona atualmente o campus Salvador.

Durante mais de um século de existência o instituto tem levado ensino público, gratuito e de
qualidade para 23 cidades no estado da Bahia. Atualmente possui 22 campi, 01 campus
avançado, 01 núcleo avançado, 01 Reitoria. O mapa apresentado na Figura 6 a seguir, retrata
a localização atual de todos os campi do IFBA.

Figura 6. Localização dos campi do IFBA em 23 cidades da Bahia
Fonte: Portal IFBA

71

Toda essa expansão institucional faz compreender que muitas ações de gestão, educação e
inovação precisam ser implementadas no instituto. Conforme levantamento documental
realizado em 02 de junho de 2016, os campi estão localizados nas seguintes cidades:
Salvador; Barreiras; Brumado; Camaçari; Euclides da Cunha; Eunápolis; Feira de Santana;
Ilhéus; Irecê; Jacobina; Jequié; Juazeiro; Paulo Afonso; Porto Seguro; Santo Amaro; Seabra;
Simões Filho; Valença e Vitória da Conquista, sendo a unidade de Salinas das Margaridas um
campus avançado e a unidade de Ubaitaba um núcleo avançado, assim totalizando 25
unidades em funcionamento.

A Reitoria do IFBA está localizada na Av. Araujo Pinho, nº 39, no bairro do Canela em
Salvador-Bahia. Estando vinculada diretamente a Reitoria estão as seguintes Pró-Reitorias: a)
Pró-Reitoria de Ensino (PROEN); b) Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
(Gerência de Desenvolvimento de Bibliotecas) (PRODIN); c) Pró-Reitoria de Extensão
(PROEX); d) Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI); e) Pró-Reitoria
de Administração e Planejamento (PROAP). Cada Pró-Reitoria tem suas atribuições
delineadas no Regimento Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Bahia, aprovado pela Resolução nº 26 do CONSUP em 27 de junho de 2013.

A cada Pró-Reitoria estão subordinadas Diretorias, Comitês, Conselhos, Departamentos e
Coordenações. Assim apresentamos a seguir, na Figura 7, o organograma da Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PRPGI) a qual estão vinculados o Departamento de
Inovação (DINOV) e a Coordenação de Propriedade Intelectual e Transferência de
Tecnologia, espaço no qual atuo.
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Figura 7. Organograma da estrutura institucional da PRPGI.
Fonte: Portal PRPGI

Ao examinar a trajetória histórica da área de inovação percebe-se que ela está gradativamente
se normatizando sob o ponto de vista institucional, esse aspecto é importante para que as
ações relacionadas à inovação tecnológica se consolidem no âmbito do IFBA e resultem numa
maior visibilidade, de modo que parcerias com outras ICT e empresas possam ser firmadas,
especialmente no tocante à transferência de tecnologias que compõem o acervo da página da
Vitrine Tecnológica.

4.2.3 A Vitrine Tecnológica do IFBA – Portfólio Virtual de Divulgação
A Vitrine Tecnológica é uma página virtual criada pelo DINOV para divulgar a produção
tecnológica, protegida ou registrada no INPI e cujo período de sigilo já tenha expirado. A
Vitrine Tecnológica é considerada um portfólio virtual de divulgação das tecnologias
desenvolvidas e protegidas pelos pesquisadores do instituto, que apresenta ao público os bens
intangíveis desenvolvidos pelos pesquisadores vinculados aos Grupos de Pesquisa
institucionais com potencial de comercialização, transferência ou licenciamento. Tal
divulgação objetiva consolidar a vocação tecnológica do instituto e disseminar a cultura de
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inovação, visando estabelecer um canal de comunicação entre o IFBA e instituições/empresas
parceiras. Embora a divulgação por meio da vitrine tecnológica no instituto ocorra desde
2012, os dados verificados mostram que a transferência de tecnologia no âmbito do instituto é
quase inexistente, o que despertou o nosso interesse em verificar se existem fatores que
interferem na divulgação para o estabelecimento de parcerias e quais eventuais melhorias
podem ser implementadas nessa página virtual como um portfólio de divulgação de conteúdos
institucionais.

Para tanto, procuramos compreender por meio da percepção dos coordenadores de pesquisa,
em cada campus, como eles veem a estrutura e o conteúdo da Vitrine Tecnológica do IFBA,
para detectar a existência ou não de fatores que interferem na divulgação, no estabelecimento
de parcerias e quais eventuais melhorias podem ser implementadas na página da vitrine. O
intuito é também detectar como cerca de 20 (vinte) instituições que mantêm algum tipo de
parceria com o IFBA percebem a Vitrine Tecnológica como canal de divulgação e
comunicação institucional. Tais instituições são basicamente outros IF da Região Nordeste do
Brasil, por ser a mesma região onde está localizado o IFBA, bem como empresas públicas ou
privadas que mantêm parceria com o instituto – desde a cooperação técnica sem fins
lucrativos a convênios e contratos formais para realização de ações conjuntas.

4.2.4 Sujeitos da Pesquisa
Foram definidos dois grupos de entrevistados, os coordenadores de pesquisa nos campi e os
representantes de instituições ou empresas com alguma parceira com o IFBA. Os sujeitos da
pesquisa, em primeira instância, são 20 (vinte) coordenadores de pesquisa e inovação dos
campi IFBA. Cada campus possui um Coordenador de Pesquisa e Inovação, que é nomeado
pela Diretoria Geral do campus em consonância com a Pró-Reitoria de Pesquisa, PósGraduação e Inovação (PRPGI). Em virtude da estrutura multicampi, na maioria dos campi o
cargo de coordenador não possui remuneração extra, nem gratificação, constituindo-se em
uma atividade quase que voluntária pelos que assumem o cargo. Contudo, antes de uma
indicação é feita uma consulta prévia pela diretoria local, um comunicado à comunidade
acadêmica do campus, para que assim ocorra a emissão da portaria de nomeação. Essas
medidas são necessárias, pois o coordenador de pesquisa nomeado se torna responsável pela

74

articulação durante sua gestão com o DINOV/PRPGI, acompanha as ações de pesquisa, o
desenvolvimento de tecnologias e a divulgação destas no seu campus de vínculo e perante a
comunidade externa.

A escolha desse grupo de sujeitos para o delineamento da pesquisa foi definida levando-se em
consideração algumas observações ou critérios: serem docentes e pesquisadores do quadro
permanente do instituto e atuarem em campus distintos como coordenador de pesquisa e
inovação; manterem contato frequente com o Departamento de Inovação e com a PróReitoria de Pesquisa;
inclusive com

realizarem

orientação

trabalhos de orientação junto a projetos de pesquisa,

de bolsa PIBIC e PIBIT; apresentarem produção científica

documentada na Plataforma Lattes, ou seja, demonstrarem o envolvimento com a produção
científica e tecnológica. Ademais, conta-se com a disponibilidade do servidor em
responsabilizar-se por uma área nova dentro do instituto, de forma voluntária, conciliando a
atividade docente e a gestão.

Por meio do questionário foi possível identificar o tempo de atuação de cada entrevistado
como coordenador de pesquisa, seu grau de conhecimento e o acesso à vitrine tecnológica do
IFBA, para detectar suas impressões e percepções quanto se existem possíveis variáveis que
possam contribuir para este estudo de caso. O questionário foi enviado apenas aos
coordenadores nomeados e que atuam em campus que funcionam efetivamente há mais de
três anos. Tal critério foi adotado, porque os campi inaugurados entre 2015 e 2016 ainda não
estão em pleno funcionamento e, por conseguinte, não contam com a atuação de coordenador
de pesquisa e inovação. Ressalta-se como exceção o campus Pólo Inovação, que conta com o
trabalho de um coordenador geral, desde sua aprovação e implementação no Parque
Tecnológico da Bahia, autorizada pela Portaria do MEC Nº 819, de 13 de agosto de 2015.

O segundo grupo de entrevistados é formado por representantes de instituições/empresas
(públicas e privadas) atualmente mantendo algum a parceria com o IFBA. Alguns desses
entrevistados atuam nos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT) das suas instituições, como
gestores em cargo de direção, gerenciamento, coordenação ou supervisão. Trata-se de um
grupo de 20 (vinte) instituições selecionadas do cadastro de contatos do DINOV e do Portal
Rede NIT NE do qual o IFBA faz parte. Adotamos como critério preferencial direcionar o
questionário as instituições que possuem cotitularidade de pedidos ou registros de bens
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intangíveis com o IFBA, convênios, acordos de cooperação técnica, e que possuem Vitrine
Tecnológica ou Portfólio de Tecnologias, ou seja, as que mantêm algum contato freqüente ou
parceria com o instituto.

Para cada grupo entrevistado, utilizamos um questionário on-line elaborado para coletar
informações. Foi realizado preliminarmente um teste com ex-coordenadores de pesquisa e
gestores da área de inovação do instituto. Após os ajustes necessários, em consonância com a
orientação recebida, a versão final foi aplicada de forma on-line utilizando-se o Google docs.

4.3. PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE
O Google docs foi escolhido em virtude das vantagens que esta ferramenta de coleta de dados
apresenta, por exemplo, a de possibilitar o alcance rápido dos entrevistados da pesquisa que,
neste caso, se encontram espalhados no interior da Bahia dentro da estrutura multicampi do
IFBA. Outra vantagem é a de ser uma ferramenta de baixo custo, acessível e assegurar o
anonimato das respostas. Também permite que o entrevistado responda conforme sua
disponibilidade de tempo, ou no momento mais apropriado e conveniente para ele. E, por fim,
não expõe o entrevistado à influência do pesquisador e facilita a contabilização das respostas
(análise dos dados coletados).

A ferramenta Google docs dispõe de recursos que possibilitam gerar tabelas, planilhas
gráficos, se pertinentes e necessários para a análise dos dados. É válido mencionar que o
mesmo modelo de questionário on-line, foi utilizado para detectar a percepção dos parceiros
institucionais, em virtude das vantagens já apresentadas. Os questionários aplicados captaram
poucos dados quantitativos, de modo que a análise se deteve aos aspectos qualitativos, o que
envolveu a leitura e análise das percepções dos coordenadores entrevistados quanto às
questões objetivas relacionadas com a estruturação da página da Vitrine Tecnológica, o grau
de conhecimentos em relação aos conteúdos apresentados e divulgados na vitrine, a
frequência com que visitam a página, entre outros aspectos abordados na entrevista.

Em um percurso metodológico dessa natureza, a parte mais significativa a ser analisada são as
respostas diante das questões abertas do questionário. Neste trabalho, essa etapa da análise do
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conteúdo possibilitou detectar as percepções, as informações e as experiências dos
entrevistados, sendo também possível explorar o assunto e aprofundá-lo, permitindo
identificar problemas que possam caracterizar o tema e explicar os fenômenos relacionados à
questão motriz deste trabalho, quanto à existência ou não de fatores que interferem no
estabelecimento de parcerias e na realização de contratos no âmbito do IFBA. Além disso, foi
possível saber se a divulgação dos bens intangíveis pode contribuir para atrair parceiros,
resultando no estabelecimento da transferência de tecnologias.

Os dados coletados foram analisados com a preocupação de captar o significado que os
participantes atribuem aos conteúdos na Vitrine Tecnológica para dela entender a realidade,
na intenção de confirmar com os próprios entrevistados se os pressupostos iniciais têm
fundamento para a interpretação feita no início da pesquisa.

4.4 DESCRIÇÃO DA ENTREVISTA
Segundo Bogdan & Biklen (2010), uma entrevista é utilizada para recolher dados descritivos
na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma
ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspetos do mundo. Anderson & Kanuka
(2003) consideram a entrevista com um método na recolha de dados, por meio do qual o
investigador reúne informações, por meio da comunicação entre indivíduos. As entrevistas em
análise foram realizadas pela mestranda Anete Santos no período de setembro de 2016 a
março de 2017. Para isso, utilizou o Google docs como ferramenta on-line, sendo os
questionamentos previamente elaborados e ajustados na sua versão final, conforme
apresentado neste trabalho.

Em ambos os questionários, as questões objetivas foram analisadas com base nas respostas
fornecidas pelos entrevistados, gerando dados estatísticos e percentuais, contabilizados pelo
próprio sistema de resultados da ferramenta do Google docs. Os dados foram tabulados com
auxílio de planilhas Microsoft Excel e analisados de maneira descritiva, utilizando-se gráficos
e tabelas para indicar os percentuais encontrados. A análise dos conteúdos também foi
utilizada, sendo aplicada às questões abertas, fundamentada nas ponderações de Laurence
Bardin.
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Segundo Bardin (2011, p. 15), a análise do conteúdo é um conjunto de instrumentos de cunho
metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e
continentes) extremamente diversificados. Ou seja, a autora considera um conjunto de
técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitem a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção dessas mensagens. Assim,
inicialmente procuramos definir as categorias que representam o material coletado para a
organização do material narrativo. Cada categoria é composta de trechos das falas dos
entrevistados, em consonância com o referencial teórico. Após a elaboração da matriz gerada,
foram feitas as inferências dos conteúdos analisados.
Apresentamos, portanto, os objetivos – geral e específicos – que nortearam a investigação e
como estes foram alcançados por meio da aplicação das técnicas descritas e dos
procedimentos adotados.

Para tanto apresentamos os objetivos geral e específicos e como estes foram alcançados por
meio da aplicação das técnicas descritas e dos procedimentos adotados. O objetivo geral
busca analisar a estrutura e o acervo da Vitrine Tecnológica do IFBA quanto aos aspectos que
interferem no estabelecimento de parcerias e na ocorrência da transferência de tecnologias
com vistas ao desenvolvimento de uma proposta de aprimoramento da vitrine. E os objetivos
específicos centram-se em: Levantar as tecnologias desenvolvidas e protegidas na ICT, e
como essas são divulgadas através de um canal virtual; Verificar quantas tecnologias
resultaram no estabelecimento de transferência de tecnologias (contratos); Identificar os
aspectos necessários ao funcionamento da Vitrine como canal de comunicação com vista ao
estabelecimento de parcerias; Analisar a percepção e as contribuições dos coordenadores de
pesquisa e inovação do instituto, e dos parceiros institucionais para implementar melhorias na
Vitrine Tecnológica como canal de divulgação (resultados entrevistas); E por fim desenvolver
uma proposta de aprimoramento da Vitrine Tecnológica do IFBA disponibilizando em flip
page, na própria Vitrine Tecnológica um Tutorial de Orientação para a Proteção de
Tecnologias e Publicação na Vitrine Tecnológica.

Considerando os objetivos acima elencados, apresentamos no quadro seguinte abaixo com o
resumo dos procedimentos técnicos adotados.
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PROCEDIMENTOS

FONTES

Revisão de Literatura
e
Pesquisa Bibliográfica

Busca em acervos bibliográficos e
fontes de consultas: Bancos de teses,
dissertações e artigos; publicações
(Livros, Artigos, Periódicos, Revistas,
sites etc)
Jonathan Low; Pam C. Kalafut (2003)
José Luiz dos Santos e Paulo Schmidt
(2002)
Diana Melo Jungmann (2010)
Afonso Cozzi (2008)
Fernando César Lima Leite, (2006)

Portarias e Normativas.
Relatório de Gestão – PITT Departamento de Inovação IFBA 2006
a 2015.
Pesquisa Documental Regimento Interno IFBA – 2013.
Acervo de PI TT
Portarias e Resoluções – IFBA. (2012
a 2015).
Relatório anual FORMICTI 2015.
Manual do OSLO, 3. ed, 2005.
Guia de Depósitos de Patentes, 2008.
Fonte: Portal INPI.
Organização Mundial de Propriedade
Intelectual (OMPI).
Presença de Vitrines Tecnológicas e
/ou Portfólio de Tecnologias nas ICT.
Lei da Propriedade Industrial – Lei nº
9.279 de 14 /05/ 1996, e o Decreto nº
2.553 de 16 /05/ 1998.
Lei 8.711/1993 de 28/09/1993.
Pesquisa Documental / Lei de Inovação lei nº 10.973 de 2/12/
Legislações
2004, e o Decreto nº 5.563 de 11 /10/
2005.
Direitos Autorais, Lei nº 9.610 de
19/02/ 1998, Lei de Software - Lei
9.610 de 19 /02/ 1998, Lei de
Proteção de Cultivares – Lei nº 9.456
de 25 /04/ 1997.
Lei nº 11.892/2008 - IFBA

OBJETIVOS
Identificar as ações institucionais e
regimentais que norteiam o acervo da
propriedade intelectual do IFBA.


Conceituar e distinguir bens
tangíveis e intangíveis;



Identificar a Classificação de PI
mais apropriada para uso
institucional.



Compreender as questões da
Transferência de Tecnologia e
como os fluxos de informação
contribuem para a divulgação de
conteúdos institucionais.

Apresentar a trajetória históricoinstitucional do IFBA e do
Departamento de Inovação(DINOV) e a
criação da Vitrine Tecnológica.
Levantamento de sites institucionais:
Agência Inova Unicamp; Universidade
de Brasília (UNB); Universidade de
Caxias do Sul(UCS); Embrapa; NIT
Mantiqueira; Agência de Inovação da
Universidade Federal do ABC
(UFABC); Universidade Estadual de
Maringá (EUM); Instituto de Pesquisas
Espaciais (INPE); Instituto Federal da
Paraíba e Instituto Federal da Bahia.
Identificar as atribuições e
possibilidades de ação do DINOV
quanto à gestão da Propriedade
Intelectual.
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Entrevista

Questionário on-line, Coleta de
informações direta no campo.

Analisar a percepção e as contribuições
dos coordenadores de pesquisa e
inovação do instituto sobre a utilização
da Vitrine Tecnológica para a
divulgação dos bens intangíveis do
instituto.
E percepção dos parceiros institucionais
sobre
a
utilização
da
Vitrine
Tecnológica para a divulgação dos bens
intangíveis do instituto.
Análise dos dados

Produto

Esboço Proposta Melhoria Vitrine

Escopo

Quadro 3. Procedimentos Metodológicos utilizados na pesquisa
Fonte: Autoria Própria.

Para alcançar os objetivos propostos neste trabalho foi realizado um levantamento junto ao
acervo documental da carteira de Propriedade Intelectual do IFBA, quanto aos pedidos de
proteção e registros encaminhados ao INPI. Constatou-se que a carteira possui: 36 (trinta e
seis) pedidos de patentes de invenção (PI), sendo 07 (sete) em cotitularidade com outras ICT;
08 (oito) pedidos de modelo de utilidade (MU). E 01 (uma) carta patente de MU concedida
em 07/02/2017. Na carteira de Marcas do instituto consta um total de 06 (seis) pedidos ativos,
sendo 01 (uma) marca registrada concedida. Na carteira de software há 14 (quatorze) pedidos
de registro de programa de computador registrados, todos concedidos. Possui ainda 01(um)
pedido de registro de Desenho Industrial (DI) em análise, sendo este o primeiro depósito
dessa natureza ocorrido em 2015. Não há pastas nem registro de pedidos internacionais,
baseados no Tratados de Cooperação de Patentes (PCT), e ou de Indicação Geográfica (IG)
no âmbito do instituto até 05 de abril de 2017, quando este levantamento foi concluído e
atualizado.

Esses dados sinalizam que, a carteira dos bens intangíveis do instituto nos últimos cinco anos
(2012 a 2017) obteve um crescimento numérico de 100% (Tabela 1), se comparado com os
cinco anos anteriores da existência do setor. Entretanto ao se verificar o aspecto divulgação
dos itens da carteira de PI, na Vitrine Tecnológica, constata-se que a vitrine carece de
atualização de informações referentes às tecnologias protegidas.

Ao analisar as possíveis causas dessa desatualização verifica-se que alguns pedidos se
encontram no período de sigilo estabelecido pela Lei nº 9.279/96 e por 18 (dezoito) meses
contados da data de depósito, e somente após publicação na Revista da Propriedade Industrial
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(RPI) é que podem ser divulgados. Outra dificuldade para atualizar as informações divulgadas
na Vitrine Tecnológica é o fato de a equipe de gestão do Departamento de Inovação dispor de
um número limitado de servidores, já que o site exige que um profissional faça a manutenção
e a atualização das informações divulgadas, tendo minimamente conhecimentos da ferramenta
wordpress, plataforma na qual a vitrine foi estruturada.

Na verificação sobre quantas tecnologias resultaram no estabelecimento de transferência de
tecnologias (contratos), foi constatado que apenas 01 (um) contrato foi firmado entre o IFBA
e uma empresa multinacional brasileira pioneira na fabricação de equipamentos médicos e de
laboratório. Em consulta com os envolvidos institucionais e a pasta documental detectou-se
que o contrato foi resultado do contato direto mantido entre as partes, tendo o DINOV
auxiliado na elaboração das cláusulas e trâmites jurídicos, no cumprimento do
desenvolvimento do produto final por meio da entrega dos relatórios e pagamentos dos
valores estabelecidos para a instituição e para o pesquisador. Dessa forma, o teor divulgado na
vitrine não contribuiu, nem interferiu na realização dessa negociação.

Apresentamos, na sequência, os resultados dos dados analisados por meio dos questionários
aplicados aos Coordenadores de pesquisa do IFBA, como público interno. E os dados dos
questionários aplicados ao público externo.

4.5. RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS
Em continuidade ao alcance dos objetivos propostos foi aplicada uma entrevista
semiestruturada, por meio de um questionário on-line. Dos 20 (vinte) questionários
encaminhados aos entrevistados, Coordenadores de Pesquisa do IFBA, um total de 16
(dezesseis) deu retorno e 04 (quatro) não responderam. Assim para a apresentação dos
resultados deste trabalho, os quatro que não responderam e que correspondem a 20% foram
desprezados na transcrição, prevalecendo os 80% de respostas válidas.
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4.5.1. Análise Entrevistas com Coordenadores de Pesquisa do IFBA - Questionário 1.

A primeira pergunta trouxe informações sobre o tempo de atuação dos entrevistados na
função de coordenador. Do total de entrevistados, 31,3% responderam que atuam como
coordenador de pesquisa e inovação no seu campus de vínculo há um ano; 6,2% atuam há
mais de um ano; 12,5 % há menos de seis meses e 50% sinalizaram outros, sem especificar a
temporalidade.

Ao serem indagados se já acessaram a Política de Propriedade Intelectual e Transferência de
Tecnologia do IFBA disponível no site institucional da Pró-Reitoria de Pesquisa PósGraduação e Inovação, 93,7% responderam que sim, enquanto que 6,3 % responderam não.
Dos que responderam sim, 75% confirmaram que o acesso ocorreu numa frequência de 1 a 2
vezes, no último ano. Isso confirma que a política de propriedade intelectual e transferência
de tecnologia e inovação, como documento institucional, é de conhecimento da maioria dos
coordenadores de pesquisa do IFBA, porém o seu acesso é esporádico, com frequência
mínima anual.

Tais dados nos permitem concluir que, por ser um documento norteador de ações da área de
inovação, a política deve continuar a ser mais divulgada internamente. Para tanto, é necessário
que esta seja disponibilizada em outros canais de divulgação institucional, a exemplo da
Vitrine Tecnológica do IFBA, sendo necessário incluir um link para acomodar tal conteúdo e
outros da mesma natureza.

Os dezesseis entrevistados em resposta afirmaram que conhecem o site da Vitrine
Tecnológica do IFBA, sendo a resposta sim representativa dos 100%. Porém, ao responderem
com que frequência visitam a página da Vitrine Tecnológica, a resposta ficou distribuída,
conforme apresentado no Gráfico 6, a seguir:
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Gráfico 6. Frequência de visita dos coordenadores IFBA ao site Vitrine Tecnológica
Fonte: Elaboração Própria

O gráfico 6 demonstra que entre os coordenadores que responderam à pergunta, sobre a
frequência de visita à página da Vitrine Tecnológica prevaleceu a periodicidade mensal e
semestral, sendo respectivamente cada uma de 31%, seguida da frequência anual com 19%, a
outras 13% e a semanal de 6%.

Sobre como tomaram conhecimento da existência da Vitrine Tecnológica, as respostas
indicaram que 37,5% conheceram por intermédio do site da PRPGI, 31,3% durante as
reuniões de coordenadores, 25% pela divulgação institucional e 6,2% por meio de contato
com pesquisadores do IFBA. A constatação de que 25% dos entrevistados tomaram
conhecimento via divulgação institucional confirma a necessidade de expandir ou melhorar a
forma como a Vitrine Tecnológica vem sendo divulgada virtualmente.

Foi detectado que 100% dos entrevistados consideram as informações sobre as tecnologias
desenvolvidas no IFBA e divulgadas na Vitrine Tecnológica como informativas. Ainda assim,
quando questionados sobre com que frequência indicam o acesso da Vitrine Tecnológica aos
seus contatos, prevaleceu que 43,8% o fazem raramente, 37,% apenas uma vez e 18,8%
nunca, conforme o Gráfico 7 apresentado abaixo correspondente aos que responderam a
questão nove do questionário.
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Gráfico 7. Indicação do acesso Vitrine Tecnológica aos contatos
Fonte: Elaboração Própria

A partir da décima pergunta os questionamentos foram especificamente sobre o conteúdo
apresentado por meio dos links disponíveis na página da Vitrine Tecnológica. Assim, as
respostas à pergunta sobre o tipo de divulgação de que tomaram conhecimento ao acessar a
Vitrine, demonstraram que 36% sinalizaram os Editais/Chamadas de Fomentos, 20% Outros
sem especificar, 12% indicaram Congressos, 12% Nenhuma, 8% Concursos, 8% Palestras e
4% Seminários. Vale salientar que a análise das respostas dessa questão teve um diferencial,
pois quatro entrevistados sinalizaram três opções nas suas respostas, um sinalizou duas opções
e dez sinalizaram apenas uma opção.

Desse modo, para gerar o Gráfico 8, foi considerada a quantidade de opções indicadas pelos
entrevistados e a proporção em porcentagem, com base no total das respostas sinalizadas,
conforme apresentado a seguir.
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Gráfico 8. Divulgações que tomaram conhecimento através da Vitrine Tecnológica do IFBA
Fonte: Elaboração Própria

Ao responderem sobre o uso do link Fale Conosco, 100% dos entrevistados revelaram nunca
ter utilizado essa ferramenta de interação para sanar dúvidas ou fazer questionamentos sobre o
conteúdo divulgado na Vitrine Tecnológica. Apesar de este ser um bom resultado, o link Fale
Conosco continuará presente no site, por ser uma ferramenta de comunicação que pode
contribuir para uma aproximação com o público interno e externo que acessa o conteúdo da
Vitrine Tecnológica do IFBA.

Além disso, esta ferramenta é útil no sentido de possibilitar uma realimentação ao emissor
sobre a reação do receptor à sua mensagem, o que contribui para avaliar os resultados da
transmissão, visitas ao site etc., configurando-se também num canal de feedback. Desse modo
o tempo/velocidade com que as demandas solicitadas, informações, esclarecimentos e dúvidas
forem atendidas pode contribuir para validar o Fale Conosco como uma ferramenta de
interação com o público, sua reação diante da informação divulgada etc. Para Dubrin (2003),
fazer perguntas, encorajar o receptor a demonstrar reações, acompanhar os contatos, rever
desempenho são meios eficazes de se obter o feedback (DUBRIN, 2003, p. 219). Contudo, o
resultado sinalizado confirma que esta ferramenta não está sendo efetivamente utilizada pelo
público interno, o que de certo modo é positivo, mas ao mesmo tempo preocupante, pois a
interação com esse público não se concretiza e os aspectos mencionados por Dubrin não são
aferidos.
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Ao responderem se já consultaram o link Frequently Asked Questions (FAQ), que significa
Perguntas Frequentes, 93,8% dos dezesseis entrevistados disseram que não consultaram,
enquanto que 6,3% responderam que sim e que suas dúvidas foram esclarecidas. Tais
percentuais, apesar de satisfatórios, nos conduzem a rever a estrutura estética e a distribuição
das perguntas e respostas deste link na página da Vitrine Tecnológica. Foi ainda verificada a
percepção dos entrevistados sobre a estrutura e distribuição das perguntas e respostas no
FAQ 25% a considera boa, 6,3% ótima e 68,8% afirmaram que nunca precisou acessar o
FAQ.

O interesse em perceber como os coordenadores avaliam a qualidade das informações sobre
Parceria, no âmbito do Instituto, conduziu à elaboração da questão, que foi representada no
Gráfico 9. Apresentamos a seguir os percentuais das respostas:

Gráfico 9. Qualidade das informações disponíveis no link Parceria
Fonte Elaboração Própria

Conforme apresentado pelos percentuais acima, 56% dos entrevistados responderam que
consideram informativa a qualidade das informações disponíveis sobre parceria, em
comparação com 25% que consideram objetiva, e 19% como clara.
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Ao serem questionado sobre o grau de conhecimento das tecnologias desenvolvidas no IFBA,
e listadas no link Acervo da Vitrine Tecnológica, os resultados surpreenderam, conforme
demonstrado a seguir, no Gráfico 10:

Gráfico 10. Conhecimento das tecnologias desenvolvidas no IFBA
Fonte: Elaboração Própria

Os dados surpreendem, quando demonstram que 50% dos entrevistados conhecem de 1 a 5
tecnologias, 31% conhece entre 6 a 10 e 19% dos coordenadores de pesquisa entrevistados
não conhecem nenhuma, embora estejam listadas e algumas até ilustradas no site da Vitrine
há mais de três anos.

Isto evidencia a necessidade de uma maior aproximação dos

coordenadores com o que vem sendo pesquisado e desenvolvido no instituto e
conseqüentemente a necessidade de melhorias nas estratégias de divulgação dos conteúdos
disponibilizados na Vitrine Tecnológica.

Quando perguntados se já tomaram conhecimento de oportunidades de fomento por meio do
link Editais divulgado na Vitrine Tecnológica, 62,5% dos respondentes disseram que não,
25% disseram que sim e 12,5 % apenas uma vez. Tais respostas contradizem o que foi
anteriormente sinalizado na questão dez do questionário, em que a opção Editais /chamadas
de Fomento foi indicada como o tipo de divulgação que mais se tomou conhecimento pela
Vitrine. Entretanto, a forma como as divulgações são apresentadas no link Evento foi
considerada como informativa por 43,8% dos dezesseis entrevistados, como clara para 31,3%
e objetiva por 25%.
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Ao serem questionados se as informações apresentadas na Vitrine Tecnológica são
apropriadas para atrair parceiros para licenciamento e transferência de tecnologias, o resultado
foi manifestado conforme exposto no Gráfico 11, a seguir:

Gráfico 11. Informações atraentes a parceiros para licenciamento, transferência de tecnologias
Fonte: Elaboração Própria

Fica evidente na percepção dos entrevistados que 50% consideram as informações como
parcialmente apropriadas para atrair parceiros para licenciamento e transferência de
tecnologias, em relação a 37% que responderam sim, e 13% que responderam não.

Este

resultado sinaliza a necessidade de repensar o conteúdo das informações apresentadas no
link, ou até mesmo remodelá-los de forma mais atraente.

Quanto às informações que consideram relevantes para a página da Vitrine Tecnológica, os
entrevistados enumeraram em ordem crescente, conforme solicitado na pergunta, cujo
resultado está demonstrado a seguir, no Gráfico 12:
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Gráfico 12. Informações consideradas relevantes para a Vitrine Tecnológica
Fonte: Elaboração Própria

O gráfico 12, expõe que para os entrevistados o Acervo Tecnológico e o conteúdo sobre as
Parcerias Institucionais são os assuntos considerados

mais relevantes

para a

Vitrine

Tecnológica, seguido da Transferência de Tecnologia e por fim dos Editais e Eventos da área
de Inovação.
A partir de agora apresentaremos as respostas as questões abertas, que refletem a percepção
dos coordenadores entrevistados em relação à Vitrine a Tecnológica do IFBA.
apresentadas

Sendo

suas verbalizações, conceitos e categorias, bem como as inferências e

interpretações construídas, utilizando-se a análise de conteúdo de Bardin.
4.5.2 Análise Percepções Publico Interno - Questões Abertas – Questionário 1.
Para realizar a análise das questões abertas, utilizamos a metodologia de análise de conteúdos
de Bardin, em virtude de esta permitir uma compreensão melhor do que foi expresso pelos
entrevistados, possibilitando inferências e interpretações. Nessa análise cada Coordenador de
Pesquisa (CP) é identificado sequencialmente por ordem numérica crescente (CP1, CP2, CP4
CP5 etc.), conforme ordem de retorno das respostas do questionário aplicado. Recorremos à
matriz da metodologia da análise de conteúdo (BARDIN, 2011, p.132) aplicada para
estabelecer as categorias e definições, temas e verbalizações e, por fim, as inferências e
interpretações. A seguir apresentamos a análise das 04 (quatro) questões abertas aplicadas na
entrevista:
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a)

Quais melhorias você sugere para a estrutura da página da Vitrine Tecnológica do
IFBA? (16 respostas).

CP1. Sem ideia agora.
CP2. Sem sugestão.
CP3. Focar em how to para orientar os pesquisadores.
CP4. Maior divulgação.
CP5. Não se aplica.
CP6. Não tenho sugestão.
CP7. Talvez a separação de área de cada patente. Por exemplo, patente na área da saúde, na
área de meio ambiente, mobilidade etc.
CP8. A página poderia ter imagens mais didáticas, como fluxogramas, abordando os temas e
objetivos a que se propõem, tentando assim uma maior aproximação, principalmente com a
comunidade externa que precisa de informações mais diretas e claras.
CP9. Dividir o acervo de patentes por categoria, podendo ser usada a divisão de categorias da
CNPq, ou alguma entidade de fomento à pesquisa.
CP10. Nesse momento não tenho sugestões.
CP11. Que o acesso a essa página seja estimulado a partir de uma mais ampla divulgação da
sua existência.
CP12. Apresentação de forma mais prática da relação com possíveis parceiros e
desenvolvedores de tecnologias. Acredito que muitos investidores não têm conhecimento de
todas as potencialidades.
CP13. Mais informações sobre os projetos.
CP14. Sem sugestão.
CP15. Acho muito boa a iniciativa, principalmente. Parabéns a todos. Estamos nos
profissionalizando.
CP16. Criar mecanismos/serviços de informação sobre tecnologias de ponta que estão sendo
utilizadas no mundo, de forma que as pessoas e empresas se sintam atraídas a visitar a
página. Poderia também ser criado um cadastro, opcional, para pessoas/empresas, que
permitisse receber mensagens por área de interesse, cada vez que fosse disponibilizada uma
tecnologia ou uma noticia da área de interesse.
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MATRIZ 1 Questão a)
Questão a): Quais melhorias você sugere para a estrutura da página da Vitrine Tecnológica
do IFBA?
Categoria: Sugestões de melhoria estrutura da página Vitrine Tecnológica
Definição: Foi sugerido apresentar as patentes separadas por área (CP7), dividindo por
categorias (CP9), desse modo abordando os temas e informações que deverão ser mais
diretos e claros (CP8). A página poderia apresentar imagens mais didáticas e estimular o
acesso a partir de uma divulgação mais ampla. É necessário criar mecanismos de informação
sobre tecnologias para atrair a visita à página. Sugere-se criar um cadastro para
pessoas/empresas para receber mensagens por área de interesse cada vez que for
disponibilizada uma tecnologia ou uma notícia da área de interesse (CP16).
Temas

Verbalizações:

Acervo de patente CP7. Talvez a separação de área de cada patente.
CP9. Dividir o acervo de patentes por categoria.
CP8. Abordando os temas e objetivos a que se propõem, com
informações mais diretas e claras.
Apresentação
acesso da página

e CP8. A página poderia ter imagens mais didáticas.
CP11. Que o acesso a essa página seja estimulado a partir de uma mais
ampla divulgação da sua existência.
CP16. Criar mecanismos/serviços de informação sobre tecnologias de
ponta que estão sendo utilizadas no mundo, de forma que as pessoas e
empresas se sintam atraídas a visitar a página. Poderia também ser
criado um cadastro, opcional, para pessoas/empresas que permitisse
receber mensagens por área de interesse, cada vez que fosse
disponibilizada uma tecnologia ou uma notícia da área de interesse.

Inferências e Interpretações - MATRIZ 1
Questão a): Quais melhorias você sugere para a estrutura da página da Vitrine Tecnológica
do IFBA?
Entre as melhorias sugeridas para a estrutura da página da Vitrine Tecnológica destacou-se a
apresentação do acervo de patentes por área ou categorias, abordando temas que propõem
informações mais diretas. Quanto às sugestões referentes à apresentação e acesso, foram
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destacados o uso de imagens mais didáticas, a necessidade de uma ampla divulgação da
existência da página e a criação de um cadastro para pessoas e empresas que permita o envio
de mensagem por área de interesse. Foi possível assim confirmar por meio das sugestões que
melhorias precisam ser implementadas na estrutura da Vitrine Tecnológica.
A apresentação do acervo por área, abordando temas que proponham informações diretas é
uma sugestão válida. Conforme Jungmman (2010), a Propriedade Intelectual está dividida
em três categorias: Direito Autoral, Propriedade Industrial (Marcas, Patentes, Desenho
Industrial, Indicação Geográfica etc.) e Proteção Sui Generis. Tais categorias contribuem
para uma compreensão clara do que faz parte do arcabouço da Propriedade Intelectual, de
forma esquematizada.
A criação de cadastros de pessoa física ou de empresas é uma sugestão pertinente, pois
visam melhorar os relacionamentos entre uma instituição e o seu público, seja este interno
(funcionários, prestadores de serviços, alunos etc.) ou externo (outras ICT, empresas, órgãos
de fomento etc.), o chamado de feedbeak. Para Dubrin (2003), a exposição de informações
não é tudo, é necessário fazer perguntas, encorajar o receptor a demonstrar reações.
Acompanhar contatos, rever desempenho, são todas estratégias para se obter o feedback.

b) Em sua opinião, o que poderia ajudar a fortalecer a Transferência de Tecnologia no
instituto? (16 respostas)
CP1. Atuação maior nos campi.
CP2. Divulgar as tecnologias.
CP3. Eventos nos campi, treinamento.
CP4. Maior divulgação, conscientização dos pesquisadores, maior envolvimento dos grupos
de pesquisa
CP5. Não se aplica.
CP6. A divulgação de informações e oferta de cursos sobre o que é pesquisa tecnológica
pode ser um dos caminhos. Os servidores, em geral, tendem a não conhecer qual a
distinção entre a pesquisa científica e a pesquisa tecnológica. Avalio que o primeiro
passo deva ser entender as diferenças entre estas duas modalidades de pesquisa, para que
posteriormente se consiga fortalecer a área de pesquisa tecnológica e, consequentemente,
a transferência de tecnologia.
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CP7. Depende. Para quem e para que vai se transferir a tecnologia? Se for para ações
sociais, aproximação com as comunidades tradicionais etc. Se for para empresas poderia
ter um envolvimento entre as coordenações de pesquisa, estágio e extensão na
divulgação da transferência de tecnologia.
CP8. Projetos que promovam e estimulem o desenvolvimento de tecnologias dentro da
vocação local de cada campus
CP9. Aprimorar a divulgação do acervo e assim poder construir mais parcerias.
CP10.

É um longo caminho. Na minha opinião há algumas tarefas que ainda não

fazemos, e que são necessárias à coroação do processo.
CP11.

Maior entrosamento da comunidade do IFBA com a comunidade na qual está

inserida para prospecção de demandas socialmente validadas e não apenas
mercadologicamente viáveis.
CP12.

A promoção de seminários temáticos e/ou workshops voltados para o encontro

entre grupos de pesquisa e desenvolvedores de tecnologias inovadoras reunidos com
possíveis investidores e setor produtivo.
CP13.

Divulgação da Vitrine

CP14.

Mais parcerias com instituições privadas.

CP15.

Diminuir a importância dada à inovação e dar mais importância à

Transferência de Tecnologia, pois esta tem um impacto maior na produtividade a custos
menores. Para isto precisamos de melhores estruturas e mecanismos de interação com as
empresas. Sem isso, nem mesmo uma boa inovação consegue ser implantada!
CP16.

Investir fortemente numa política de prospecção tecnológica. Não somos

conhecidos e temos um processo de comunicação com a sociedade, especialmente as
empresas, deficiente. Usar as mídias sociais para induzir acessos às nossas páginas
institucionais nas redes sociais pode ser uma forma de ação, mas também é necessário
um trabalho contínuo de visitas, participação em stands etc. Enfim, como dito
inicialmente, uma política e um plano de ação consistente para prospecção e divulgação
da Instituição.

93

MATRIZ 2 Questão b)
Questão b) Em sua opinião, o que poderia ajudar a fortalecer a Transferência de Tecnologia
no Instituto? (16 respostas)
Categoria: Fortalecimento da Transferência de Tecnologia
Definição: Aprimorar a divulgação do acervo de tecnologias da Vitrine para poder construir
mais parcerias. Maior entrosamento da comunidade do IFBA para prospecção de demandas
sociais e mercadologicamente viáveis. Para isto precisamos de melhores estruturas e
mecanismos de interação com as empresas. Investir fortemente numa política de prospecção
tecnológica. Enfim, uma política e um plano de ação consistente para prospecção e
divulgação da Instituição.
Temas

Verbalizações:

Divulgação

CP2: Divulgar as tecnologias.

/Informação

CP4. Maior divulgação, conscientização dos pesquisadores, maior
envolvimento dos grupos de pesquisa.
CP6. A divulgação de informações e oferta de cursos sobre o que é
pesquisa tecnológica pode ser um dos caminhos. Os servidores, em
geral, tendem a não conhecer qual a distinção entre a pesquisa
científica e a pesquisa tecnológica. Avalio que o primeiro passo deva
ser entender as diferenças entre estas duas modalidades de pesquisa,
para que posteriormente se consiga fortalecer a área de pesquisa
tecnológica e, consequentemente, a transferência de tecnologia.
CP9. Aprimorar a divulgação do acervo e assim poder construir mais
parcerias.
CP13. Divulgação da vitrine

Prospecção

e CP8. Projetos que promovam e estimulem o desenvolvimento de

Transferência de tecnologias dentro da vocação local de cada campus.
Tecnologias

CP11. Maior entrosamento da comunidade do IFBA com a comunidade
na qual está inserida para prospecção de demandas socialmente
validadas e não apenas mercadologicamente viáveis.
CP12. A promoção de seminários temáticos e/ou workshop voltados
para o encontro entre grupos de pesquisa e desenvolvedores de
tecnologias inovadoras reunidos com possíveis investidores e setor
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produtivo.
CP14. Mais parcerias com instituições privadas.
CP15. Diminuir a importância dada à inovação e dar mais importância
à Transferência de Tecnologia, pois esta tem um impacto maior na
produtividade a custos menores. Para isto precisamos de melhores
estruturas e mecanismos de interação com as empresas. Sem isso, nem
mesmo uma boa inovação consegue ser implantada!
CP16. Investir fortemente numa política de prospecção tecnológica.
Não somos conhecidos e temos um processo de comunicação com a
sociedade, especialmente as empresas, deficiente. Usar as mídias
sociais para induzir acessos às nossas páginas institucionais nas redes
sociais pode ser uma forma de ação, mas também é necessário um
trabalho contínuo de visitas, participação em stands etc. Enfim, como
dito inicialmente, uma política e um plano de ação consistente para
prospecção e divulgação da Instituição.

Inferências e Interpretações - MATRIZ 2
Questão b) Em sua opinião, o que poderia ajudar a fortalecer a Transferência de Tecnologia
no Instituto?
As expressões dos entrevistados sinalizam que a divulgação das tecnologias e a divulgação
da Vitrine Tecnológica são essenciais para fortalecer a transferência de tecnologias.
Também é sinalizada a necessidade de promover projetos que estimulem o desenvolvimento
de tecnologias dentro da vocação local de cada campus e realizar encontros entre grupos de
pesquisadores/ desenvolvedores de tecnologias inovadoras com possíveis investidores e setor
produtivo. Além disso, há uma necessidade de investir fortemente numa política de
prospecção tecnológica.
As opiniões expressam o que pode ser feito institucionalmente para fortalecer a
Transferência de Tecnologias, para que esta se torne a atividade-fim dos NIT nas ICT. O
autor Afonso Cozzi (2008) identifica a transferência de tecnológica como um recurso
estratégico para as instituições de pesquisa e justifica essa importância expondo que as
empresas que surgem de grupos de pesquisa nas universidades ou empresas fortalecem os
fundos nas universidades e possibilita a inovação chegar à sociedade. Traz benefícios à
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universidade ou o instituto, por meio do recebimento de royalties com a exploração
econômica de suas pesquisas, e beneficia ainda o pesquisador institucional, que passa a ter
direitos e ganhos econômicos.
Outra verificação que reforça a necessidade de ações específicas para fortalecer a
transferência de tecnologias é os dados ente 2010 - 2015 do Relatório Anual do Formulário
para Informações sobre a Política de Propriedade Intelectual das Instituições Científicas,
Tecnológicas e de Inovação do Brasil (FORMICTI), segundo o qual a transferência de
tecnologia não vem ocorrendo na mesma velocidade dos pedidos de proteção e registro de
intangíveis. Isso é preocupante, na medida em que as ICT têm potencial de criação e
produção, mas não conseguem inserir na sociedade aquilo que produzem. Logo, pensar ações
assertivas de divulgações, a criação de mecanismos, ou o aperfeiçoamento dos meios
existentes que possibilitem maior visibilidade aos conteúdos que cada instituição possui nas
suas carteiras de propriedade intelectual para captar parcerias é um passo inicial e
imprescindível para modificar os dados nos próximos anos do FORMICTI.

Questão c) Para você existem fatores que interferem no estabelecimento de parceria com
empresas e na realização de contratos para transferência de tecnologias no âmbito
do IFBA? Cite exemplos
CP1. “Ideologias" equivocadas dos professores do IFBA.
CP2. Acho que pouca divulgação.
CP3. Burocracia.
CP4. Sim, contato dos pesquisadores com as empresas. Falta de envolvimento das empresas
com o Instituto.
CP5. Não se aplica.
CP6. Não possuo segurança em responder a esta pergunta.
CP7. Alguns, por exemplo: o estágio deveria ser uma oportunidade de transferência de
tecnologia, não apenas uma ação de aprendizado mecânico dos nossos alunos. Isto é, que
o estágio também seja uma porta para a transferência de tecnologia onde nossos alunos
estiverem estagiando.
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CP8. Acredito que o principal fator ainda é o desconhecimento do assunto na comunidade
interna e externa
CP9. A instituição não ter uma identidade muito bem estabelecida com respeito às áreas de
pesquisa que o IFBA presume pesquisar. Há pesquisas de todos os tipos no IFBA, no
entanto seria muito bom definir qual é a área mais representativa de pesquisa e poder
focar ao redor dessas pesquisas uma linha mais confiável para os que estão de fora
(empresas, instituições de pesquisa etc.).
CP10.

Ainda precisamos demonstrar nossa capacidade de produzir tecnologia para

que essas parcerias aconteçam.
CP11.

Sim, o pouco conhecimento por parte da comunidade em relação à atuação do

IFBA no campo da pesquisa
CP12.

Muitos possíveis parceiros creditam à burocracia um entrave aos processos.

Acredito que seja falta de disciplina e conhecimento por parte do setor produtivo, bem
como da nossa capacidade didática de tornar nossas produções científicas e tecnológicas
atrativas. Tenho buscado ler mais sobre o assunto e aperfeiçoar a capacidade do setor no
Campus para atender às expectativas da Diretoria de Inovação e da PRPGI.
CP13.

-

CP14.

Sim. A burocracia do sistema público.

CP15.

1° - Acabar com o preconceito contra o mercado. Ganhar dinheiro dentro da

legalidade é bom, mesmo para o IFBA. 2° - Combater a discriminação do rico. Ser rico é
sinal de trabalho, não de furto, a princípio. O empreendedor próspero, a princípio, deve
ser enaltecido em vez de ser considerado explorador. 3° - Nos aproximar das
microempresas

com

apoio

tecnológico pode ser muito

impactante para o

desenvolvimento regional. Não tenho dúvida que é a forma mais efetiva para o IFBA
contribuir na comunidade. 4° - Muitas de nossas microempresas estão na idade média
tecnológica e têm gestão incompatível com o mundo atual. Chegam a ter medo de
crescer, medo das leis trabalhistas etc.
CP16.

Vários são os fatores. Poderemos falar de excesso de burocracia, falta de

preparo de pessoal técnico que lida com processos administrativos que têm como
interface a empresa, baixa capacitação dos professores em questões que envolvem o
processo de P, D e I (financiamento, propriedade intelectual, gerenciamento de projetos,
prospecção tecnológica etc.). Entretanto, o fundamental está relacionado à estratégia
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institucional que deve nos direcionar para cumprirmos o que propõe a Lei de criação dos
IF, pois continuamos sem estratégia e sendo conduzidos como uma escola de formação
técnica, apenas. Creio que derivado dessa visão estratégica, muito das dificuldades
operacionais apontadas serão sanadas.

MATRIZ 3 Questão c)
Questão c) Para você existem fatores que interferem no estabelecimento de parceria com
empresas e na realização de contratos para transferência de tecnologias no
âmbito do IFBA? Cite exemplos.

Categoria: Fatores que interferem no estabelecimento de parceria com empresas e na
realização de contratos para transferência de tecnologias no âmbito do IFBA.
Definição: A pouca divulgação, a burocracia do sistema público. Falta de envolvimento das
empresas com o instituto e contato dos pesquisadores com as empresas. É preciso demonstrar
a capacidade de produzir tecnologia, para que essas parcerias aconteçam. A falta de preparo
de pessoal técnico que lida com processos administrativos que têm como interface a empresa,
baixa capacitação dos professores em questões que envolvem o processo de P, D e I
(financiamento, propriedade intelectual, gerenciamento de projetos, prospecção tecnológica
etc.).
Temas

Verbalizações:

Pouca

CP2. Acho que pouca divulgação.

Divulgação, muita CP3. Burocracia.
burocracia
necessidade
visão

e CP4. Sim, contato dos pesquisadores com as empresas. Falta de
de envolvimento das empresas com o instituto.

estratégica CP8. Acredito que o principal fator ainda é o desconhecimento do

institucional

assunto na comunidade interna e externa
CP9. A instituição não ter uma identidade muito bem estabelecida com
respeito às áreas de pesquisa que o IFBA presume pesquisar. Há
pesquisas de todos os tipos no IFBA, no entanto, seria muito bom
definir qual é a área mais representativa de pesquisa e poder focar ao
redor dessas pesquisas uma linha mais confiável para os que estão de
fora (empresas, instituições de pesquisa etc.).
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CP10. Ainda precisamos demonstrar nossa capacidade de produzir
tecnologia para que essas parcerias aconteçam.
CP11. Sim, o pouco conhecimento por parte da comunidade em relação
à atuação do IFBA no campo da pesquisa.
CP12. Muitos possíveis parceiros creditam à burocracia um entrave aos
processos. Acredito que seja falta de disciplina e conhecimento por
parte do setor produtivo, bem como da nossa capacidade didática de
tornar nossas produções científicas e tecnológicas atrativas. Tenho
buscado ler mais sobre o assunto e aperfeiçoar a capacidade do setor no
Campus para atender às expectativas da Diretoria de Inovação e da
PRPGI.
CP14. Sim. A burocracia do sistema público.
CP15. 1° - Acabar com o preconceito contra o mercado. Ganhar
dinheiro dentro da legalidade é bom, mesmo para o IFBA. 2° Combater a discriminação do rico. Ser rico é sinal de trabalho, não de
furto, a princípio. O empreendedor próspero, a princípio, deve ser
enaltecido em vez de ser considerado explorador. 3° - Nos aproximar
das microempresas com apoio tecnológico pode ser muito impactante
para o desenvolvimento regional. Não tenho dúvida que é a forma mais
efetiva para o IFBA contribuir na comunidade. 4° - Muitas de nossas
microempresas estão na idade média tecnológica e têm gestão
incompatível com o mundo atual. Chegam a ter medo de crescer, medo
das leis trabalhistas etc.
CP16. Vários são os fatores. Poderemos falar de excesso de burocracia,
falta de preparo de pessoal técnico que lida com processos
administrativos que têm como interface a empresa, baixa capacitação
dos professores em questões que envolvem o processo de P, D e I
(financiamento, propriedade intelectual, gerenciamento de projetos,
prospecção tecnológica etc.). No entanto, o fundamental está
relacionado à estratégia institucional que deve nos direcionar para
cumprirmos o que propõe a Lei de criação dos IF, pois continuamos
sem estratégia e sendo conduzidos como uma escola de formação
técnica, apenas. Creio que derivado dessa visão estratégica, muito das
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dificuldades operacionais apontadas serão sanadas.

Inferências e Interpretações - MATRIZ 3
Questão c) Para você existem fatores que interferem no estabelecimento de parceria com
empresas e na realização de contratos para transferência de tecnologias no âmbito
do IFBA?
A pouca divulgação, a burocracia, a falta de envolvimento das empresas com o instituto e
contato dos pesquisadores com as empresas. A falta de preparo de pessoal técnico que lida
com processos administrativos com empresas, e a baixa capacitação dos professores em
questões que envolvem o processo de P, D e I foram identificados como fatores que
interferem no estabelecimento de parceria com empresas.
As interferências sinalizadas destacam a importância de uma nova postura a ser adotada pelas
instituições que buscam parcerias. De acordo com Bueno (2003), as empresas e as entidades,
com parceria de importantes universidades brasileiras e de grupos de pesquisa estão
investindo para estabelecer um novo paradigma. Essa prática está presente e é realizável nas
empresas privadas, mas podem ser também realizadas nas instituições públicas em meio à
gestão das suas diversas atividades, tornado-se uma prática positiva especialmente para
setores que acompanham conteúdos relacionados à propriedade intelectual.

d) Como você avalia a iniciativa da instituição de tornar pública a produção de tecnologias no
âmbito do IFBA e externamente?
CP1.

Excelente e necessária.

CP2.

Ótimo.

CP3.

Ótima.

CP4.

É necessário que haja proteção das ideias, por meio de depósitos de patentes,

sem que o instituto e seus pesquisadores sejam prejudicados. Acho importante a
divulgação.
CP5.

Excelente.

CP6.

Avalio como uma forma de reconhecimento do trabalho realizado por todos os

envolvidos. Além disso, faz-se a divulgação da instituição como um espaço no qual é
desenvolvido conhecimento científico e tecnológico.
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CP7.

Altamente benéfica, tendo em vista que a produção de tecnologia é intrínseca

ao IFBA, e a divulgação dessa produção, do conhecimento produzido dentro do IFBA
é um direito da sociedade conhecer.
CP8.

Essa iniciativa é válida, pois abre a possibilidade de interação intercampi e com

a comunidade externa
CP9.

Favorável se quando forem publicizadas externamente essas produções já

tenham um direcionamento à parceria. Favorável no caso em que essa produção de
tecnologia seja dentro do IFBA.
CP10.

Excelente iniciativa, desde que as informações tecnológicas, neste âmbito,

sejam minimizadas para suscitar a busca de mais informações em contato direto.
CP11.

Boa e necessária.

CP12.

Acho válido e salutar. Acredito que seja o caminho mais viável para difusão do

conhecimento e estreitamento dos laços com a sociedade e os setores produtivos do
nosso Estado.
CP13.

Boa.

CP14.

Ótima iniciativa.

CP15.

Como incentivo e comemoração de nossas conquistas é muito bom, mas

divulgar o que desenvolvemos nem sempre dá bons resultados para nossa comunidade.
A Transferência da Tecnologia é mais importante. Sai mais barato pesquisarmos
patentes existentes e ensinarmos nossas microempresas a usá-las, fazer adaptações e
criar novas patentes em cima das anteriores. Nosso foco deve ser as empresas e o seu
impacto na sociedade, não a inovação em si. Acho que é um erro o CNPQ e a CAPES
focarem tanto na produção de textos.
CP16.

Muito boa, entretanto sempre terá um alcance limitado se estrategicamente a P,

D e I não forem um dos elementos centrais da Instituição.

MATRIZ 4 Questão d)
Questão d) Como você avalia a iniciativa da instituição de tornar pública a produção de
tecnologias no âmbito do IFBA e externamente?
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Categoria: Divulgação da produção de tecnologias no âmbito do IFBA e externamente
Definição: Ótima e necessária.

Essa iniciativa é válida, pois abre a possibilidade de

interação intercampi e com a comunidade externa. Uma forma de reconhecimento do
trabalho realizado por todos os envolvidos, faz-se a divulgação da instituição como um
espaço no qual é desenvolvido o conhecimento científico e tecnológico. O caminho mais
viável para difusão do conhecimento e estreitamento dos laços com a sociedade e os setores
produtivos do nosso Estado.
Temas
Avaliação
Iniciativa

Verbalizações:
da CP1. Excelente e necessária.
CP2. Ótimo.
CP3. Ótima.
CP4. Acho importante a divulgação.
CP5. Excelente.
CP6. Avalio como uma forma de reconhecimento do trabalho realizado
por todos os envolvidos. Além disso, faz-se a divulgação da instituição
como um espaço no qual é desenvolvido conhecimento científico e
tecnológico.
CP7. Altamente benéfica, tendo em vista que a produção de tecnologia
é intrínseca ao IFBA, e a divulgação dessa produção, do conhecimento
produzido dentro do IFBA é um direito de a sociedade conhecer.
CP8. Essa iniciativa é válida, pois abre a possibilidade de interação
intercampi e com a comunidade externa
CP9. Favorável se quando forem publicizadas externamente essas
produções já tenham um direcionamento à parceria. Favorável no caso
em que essa produção de tecnologia seja dentro do IFBA.
CP10. Excelente iniciativa, desde que as informações tecnológicas,
neste âmbito, sejam minimizadas para suscitar a busca de mais
informações em contato direto.
CP11. Boa e necessária
CP12. Acho válido e salutar. Acredito que seja o caminho mais viável
para difusão do conhecimento e estreitamento dos laços com a
sociedade e os setores produtivos do nosso Estado.
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CP13. Boa.
CP14. Ótima iniciativa.
CP15. Como incentivo e comemoração de nossas conquistas é muito
bom, mas divulgar o que desenvolvemos nem sempre dá bons
resultados para nossa comunidade. A Transferência da Tecnologia é
mais importante.
CP16. Muito boa, entretanto sempre terá um alcance limitado se
estrategicamente a P, D e I não for um dos elementos centrais da
Instituição.

Inferências e Interpretações - MATRIZ 4
Questão d) Como você avalia a iniciativa da instituição de tornar pública a produção de
tecnologias no âmbito do IFBA e externamente?

A iniciativa foi unanimemente avaliada como boa, necessária e válida. Entretanto, para que
a divulgação de conteúdos institucionais seja eficaz se faz necessário compreender os cinco
componentes presentes neste processo identificado por Oliveira (2004): o emissor (a
mensagem, o código, o canal, o receptor e a decodificação. Todos os cinco componentes
mencionados por este autor transitam nos fluxos de informação. Desse modo compreende-se
que a divulgação, como meio de comunicação nas organizações, pode consolidar relações,
aproximar setores e áreas, fortalecer ou fragilizar a imagem institucional e, sobretudo, repelir
ou conquistar parceiros.

4.5.3 Análise Entrevistas – Parceiros Instituições/Empresas - Questionário 2.
Compreendemos que, além da percepção interna, a percepção externa dos parceiros
institucionais também era necessária. Assim foi encaminhado um questionário a 20 (vinte)
instituições com algum tipo de parceria com o IFBA. Obtivemos um total de 12 (doze)
questionários respondidos e 08(oito) não responderam. Apresentaremos, na sequência, os
resultados obtidos.
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Por meio do questionário aplicado foi possível inicialmente conhecer o perfil dos
entrevistados: dos 12 (doze) entrevistados, 50 % pertencem ao sexo feminino e 50% são do
sexo masculino. Quanto à faixa etária, 83,3% estão entre 30 a 49 anos de idade, 8,3% entre 19
a 20 e 8,3% entre 50 a 69 anos. No que se refere à escolaridade, 66,7 % são pós-graduados
(mestrado/doutorado) e 33,3% possuem escolaridade de nível superior. Este grau de
escolaridade geralmente predomina entre os que atuam em cargo de gestão nas instituições
sejam públicas ou privadas. Quanto ao cargo que ocupam na instituição/empresas, 05 (cinco)
dos entrevistados sinalizaram ocupar o cargo de coordenador, 01 (um) de assessor de
inovação, 01 (um) assistente em administração, 01 (um) diretor adjunto, 01 (um) chefe de
departamento, 02 (dois) professores e 01 (um) bolsista. Desse total 83,3% fazem parte da
equipe do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e 16,7% não fazem parte da equipe NIT.
Dos que fazem parte da equipe do NIT, foi possível constatar que 01 (um) já atua há quinze
anos, 01(um) há oito anos, 01(um) há seis anos, 01(um) há cinco anos, 01 (um) há quatro anos
e dez meses, 02 (dois) há quatro anos, 01 (um) atua no NIT há dois meses.

Isso confirma que nas instituições onde existem NIT, o tempo de vínculo dos que fazem parte
da equipe NIT difere bastante, e não se relaciona com o tempo de atuação na instituição.
Vejamos o que foi constatado nos percentuais abaixo, em resposta à pergunta seis, sobre há
quanto tempo cada entrevistado atua na sua instituição:

Gráfico 13.Tempo de atuação na instituição/empresa
Fonte: Elaboração Própria.

Quanto à natureza de cada instituição entrevistada, as respostas revelaram que 75% são de
natureza pública e 25% privada, sendo que nenhuma respondeu ser economia mista. Ao
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responderem se sua empresa/instituição possui algum tipo de parceria com o Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), 58,3% responderam que sim, 25%
responderam que não e 16,7% disseram não ter conhecimento da existência de parceria. Isso é
significativo, pois confirma que, embora pertençam à mesma natureza pública do IFBA,
algumas instituições não possuem uma parceria firmada com o IFBA, o que justifica a busca
de parceiros como uma ação contínua por parte da gestão de cada instituição
independentemente da sua natureza ou esfera.

Fazendo um paralelo entre as atividades nas quais já atuaram ou atuam em parceria com o
IFBA e as que têm interesse de atuar, os entrevistados responderam conforme consta nos
Gráficos 14 e 15 apresentados a seguir:

Gráfico 14. Atividades nas quais a Empresa/Instituição atuou ou atua em parceria com o IFBA
Fonte: Elaboração Própria
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Gráfico 15. Atividades nas quais a Empresa/Instituição gostaria de atuar em parceria com o IFBA.
Fonte: Elaboração Própria

O Gráfico 14 confirma que os entrevistados atuam ou atuaram em atividades realizadas com o
IFBA, mas o que se destaca é o resultado no Gráfico 15. As mesmas instituições sinalizam
interesse em estabelecer parceria com o IFBA, especialmente para o Desenvolvimento de
Pesquisa (10), seguida da Propecção e Transferência de Tecnologia (9), Realização e
Organização de Eventos (7), Depósito Proteção de Patentes (cotitularidade) e Programas de
Pós-Graduação indicados respectivamente por (6), Registro de Software, Marcas ou Desenho
Industrial (cotiularidade) por (5) e Apenas Transferência de Tecnologia por (1). Encontramos
nesses dados a confirmação de que existe interesse em se estabelecerem parcerias para a
Transferecia de Tecnologia entre as instituições, de forma timida, talvez porque falte a elas a
expertise em concretizar tal parceria, ou por que visem vantagens maiores para a realização de
transferência com o setor produtivo, especialmente industrias.

Segundo Cozzi (2008, p. 13), a transferência de tecnologia é um recurso estrategicamente
importante para as instituições de pesquisa. Esse autor justifica tal importância com os
benefícios que a transferência traz como a inserção de inovação na sociedade, benefícios
financeiros para a universidade ou instituto por meio do recebimento de royalties pela
exploração econômica, e ainda o beneficio ao pesquisador institucional que passa a ter
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direitos e ganhos econômicos. Desse modo entendemos que utilizar um canal de divulgação
para fortalecer e atrair parceiros é uma ação acertada.

Outro dado que chamou a nossa atenção foi o fato de 91,7% dos entrevistados informarem
não ter acessado a Vitrine Tecnológica do IFBA, contra apenas 8,3% que disseram sim.
Assim quando perguntados sobre como tomou conhecimento da existência do site da Vitrine
Tecnológica do IFBA, 83% responderam que foi por meio da entrevista, 9% disseram ter sido
por intermédio de divulgação institucional e 8% em eventos da área de inovação, conforme
gráfico a seguir:

Gráfico 16. Como tomou conhecimento da existência do site da Vitrine Tecnológica do IFBA
Fonte: Elaboração Própria.

Isso significa que, para algumas instituições, inclusive as que sinalizaram manter alguma
parceria com o IFBA, esta entrevista funcionou como meio de divulgação da Vitrine
Tecnológica. Nesse aspecto a aplicação deste questionário possibilitou aos entrevistados,
especialmente aos que responderam não à quinta pergunta, em dados técnicos, um acesso à
página da Vitrine por meio do link disponibilizado no próprio questionário, de forma rápida e
sem interrupção da entrevista.

Foi possível ainda estabelecer um comparativo entre a percepção dos entrevistados sobre a
qualidade das informações disponíveis, e como eles consideram as informações apresentadas

107

na Vitrine Tecnológica para atrair parceiros para licenciamento e/ou transferência de
tecnologias. Os resultados são apresentados nos gráficos abaixo:

Gráfico 17. Qualidade das informações disponíveis e da apresentação na Vitrine Tecnológica para atrair
parceiros para licenciamento e/ou transferência de tecnologia
Fonte: Elaboração Própria.

Percebe-se que 50% consideram que as informações disponíveis são claras, para 33% são
objetivas e para 17% informativas. Ao mesmo tempo 92% consideram as informações
apresentadas na Vitrine Tecnológica como apropriadas para atrair parceiros para
licenciamento e/ou transferência de tecnologias, enquanto que 8% as consideram parcialmente
apropriadas.

Referente ao Frequently Asked Question (FAQ), disponível no site da Vitrine Tecnológica,
83,3% responderam que suas dúvidas foram esclarecidas com as respostas fornecidas no link
e 16,7% responderam que parcialmente. Sobre a estrutura e distribuição das perguntas e
respostas do link FAQ, 83,3% consideraram boa, 8,3% ótima e 8,3% excelente. Tais
resultados confirmam que o FAQ é uma ferramenta útil não apenas para esclarecer dúvidas,
mas também para divulgar informações, havendo a necessidade de ajustes e atualizações ao
seu conteúdo.

Sobre a utilização do link Fale Conosco, 91,7% consideram como uma ferramenta útil para
comunicação entre parceiros e 8,3% a consideram parcialmente útil. Os entrevistados, na
unanimidade de 100%, sinalizaram que recomendariam a outras Empresas/Instituições o
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acesso ao site da Vitrine Tecnológica do IFBA, sendo que desse total, 50% avaliaram como
excelente a iniciativa de tornar pública a produção de tecnologias no âmbito interno e externo,
41,7% como ótima e 8,3% como boa.

As duas questões abertas deste questionário ao público externo, tal como o primeiro aplicado
aos coordenadores de pesquisa do IFBA, foram analisadas utilizando-se a metodologia da
análise de conteúdo de Laurence Bardin. Os entrevistados identificados na matriz como
público externo (PE) e numerado sequencialmente em ordem crescente (PE1, PE2, PE3, PE4
etc.), para identificação das suas verbalizações, construindo-se na matriz a categoria e
definição, e por fim apresentação das inferências e interpretações.

4.5.4 Análise Percepções Público Externo - Questões Abertas - Questionário 2

Adotamos os mesmos critérios da análise de conteúdo de Bardin, referente às questões
abertas, semelhante ao do primeiro questionário, sendo que cada entrevistado, identificado
como Público Externo (PE) é identificado sequencialmente por ordem numérica crescente
(PE1, PE2, PE3 PE4, PE5, etc.), conforme ordem de retorno das respostas do questionário
aplicado. Utilizamos a matriz da metodologia da análise de conteúdo aplicada, visando
estabelecer as categorias e definições, temas e verbalizações e, por fim, as inferências e
interpretações. Abaixo apresentamos a análise das 02 (duas) questões abertas aplicadas nesta
entrevista:
a) Apresente sugestões para possíveis melhorias na estrutura da página da Vitrine
Tecnológica do IFBA. (12 respostas)
PE1

Os editais poderiam estar dispostos do mais recente para o mais antigo. Dessa forma,
as informações na parte superior da página seriam as mais recentes.

PE2

Conteúdo inicialmente a contento.

PE3

É necessário realizar correções nos links do FAQ. Especificamente o link
<http://www.prpgi.ifba.edu.br/inovacao-formularios.php> não está funcionando.

PE4

O design do portal, repensá-lo.

PE5

Melhorar o design do site.

PE6

No Fale Conosco, colocar campos para envio de dúvidas diretamente à caixa de
postal do DINOV do IFBA.
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PE7

Apenas como sugestão, a distribuição das perguntas no FAQ poderia ser
organizadapor assunto.

PE8

Não tenho nenhuma sugestão.

PE9

Não tenho sugestões. Considero adequada a Vitrine Tecnológica.

PE10

Colocaria mais imagens ilustrando laboratórios, ferramentas e instrumentos de
tecnologia que o instituto dispõe. Divulgar melhor não só os projetos e alcances
técnicos, mas também os resultados custo x prazo.

PE11

Seria interessante um link para um teste sua ideia.

PE12

Sem sugestões.

MATRIZ 1 Questão a)
Questão a) Apresente sugestões para possíveis melhorias na estrutura da página da Vitrine
Tecnológica do IFBA.

Categoria: Sugestões de melhoria estrutura da página Vitrine Tecnológica
Definição: Foi sugerido apresentar os editais dispostos do mais recente para o mais antigo.
Dessa forma, as informações na parte superior da página seriam as mais recentes (PE1). É
necessário

realizar

correções

nos

links

do

FAQ.

Especificamente

o

link

<http://www.prpgi.ifba.edu.br/inovacao-formularios.php> não está funcionando (PE3).
Repensar e melhorar o design do portal (PE4 e PE5). No Fale Conosco, colocar campos para
envio de dúvidas diretamente à caixa de postal do DINOV do IFBA (PE6). Distribuição das
perguntas no FAQ poderia ser organizada por assunto (PE7). Colocaria mais imagens
ilustrando laboratórios, ferramentas e instrumentos de tecnologia de que o instituto dispõe.
Divulgar melhor não só os projetos e alcances técnicos, mas também os resultados custo x
prazo ( PE10). Seria Interessante um link para testar sua ideia (PE11).
Temas
Disposição
Conteúdos

Verbalizações:
dos PE1. Os editais poderiam estar dispostos do mais recente para o mais
antigo.
PE 10. Colocaria mais imagens ilustrando laboratórios, ferramentas e
instrumentos de tecnologia que o instituto dispõe. Divulgar melhor não
só os projetos e alcances técnicos, mas também os resultados custo x
prazo.
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Correções

PE3.

É

necessário

necessárias

Especificamente

o

realizar
link

correções

nos

links

do

FAQ.

<http://www.prpgi.ifba.edu.br/inovacao-

formularios.php> não está funcionando.
Melhorias

PE4. O design do portal, repensá-lo.

Sugeridas

PE5. Melhorar o design do site.
PE7. No Fale Conosco, colocar campos para envio de dúvidas
diretamente à caixa de postal do DINOVA do IFBA.
PE11. Seria interessante um link para um testar sua ideia.

Inferências e Interpretações - MATRIZ 1
Questão a): Apresente sugestões para possíveis melhorias na estrutura da página da Vitrine
Tecnológica do IFBA.
Colocação de mais imagens ilustrando laboratórios, ferramentas e instrumentos de tecnologia
de que o instituto dispõe. A necessidade de divulgar melhor não só dos projetos e alcances
técnicos, mas também os resultados custo x prazo. O design do portal, repensá-lo. Melhorar o
design do site. Foram essas as sugestões indicadas pelo público externo entrevistado.
Entre as melhorias sugeridas para a estrutura da página da Vitrine Tecnológica destacou-se a
colocação de mais imagens ilustrando laboratórios, ferramentas e instrumentos de tecnologia
de que o instituto dispõe. A necessidade de divulgar melhor não só dos projetos e alcances
técnicos, mas também os resultados custo x prazo. São sugestões pertinentes que coincidem
com as apresentadas pelos coordenadores de pesquisa do IFBA (público interno) no primeiro
questionário. As sugestões quanto a repensar e melhorar o design do site fortalece a
concepção de gerir conteúdos de divulgação e comunicação disponibilizados virtualmente,
que deve ser um processo contínuo, tendo em vista que comunicar informações por meio da
Internet, virtualmente, pressupõe interatividade. E essa interatividade concede ao receptor o
poder de influenciar o comunicador, emissor, no momento da geração e transmissão da
mensagem (CASTELLS, 2003 apud SILVEIRA, 2004 p. 44). Isso significa que o receptor
pode captar a abrangência dos temas retratados e captar os aspectos que podem ser
melhorados. Além disso, é notório que a estética, a aparência é algo fundamental para
qualquer espaço virtual que pretende se estabelecer como ferramenta para atrair parceiros
institucionais.
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b)

Indique tópicos, conteúdos, informações etc. que gostaria de ver disponibilizados
na Vitrine Tecnológica do IFBA. (7 Respostas)

PE1

Não tenho indicações.

PE2

Conteúdo inicialmente a contento.

PE3

Acredito ser interessante apontar as tecnologias desenvolvidas pelo IFBA que já
estão no mercado. Apontar outros mecanismos de TT, como a criação de empresas
spin-off, por exemplo.

PE4

Casos de sucesso.

PE5

Não Respondeu.

PE6

Não Respondeu.

PE7

Não Respondeu.

PE8

Não Respondeu.

PE9

Acho que seria importante acrescentar informações sobre o grupo de pesquisa que
desenvolveu a patente.

PE10

Talvez um canal somente para parceiros com informações sobre o andamento dos
projetos de pesquisa e desenvolvimento.

PE11

Valoração de Tecnologia.

PE12

Não Respondeu.

MATRIZ 2 - Questão b)
Questão b) Indique tópicos, conteúdos, informações etc. que gostaria ver disponibilizados na
Vitrine Tecnológica do IFBA. (7 Respostas)
Categoria: Tópicos, conteúdos, informações etc. a serem disponibilizados na Vitrine
Tecnológica do IFBA.
Definição: Foi indicado pelos entrevistados a inclusão de tecnologias desenvolvidas pelo
IFBA e que já estão no mercado, Mecanismos de Transferência de Tecnologia (TT), como a
criação de empresas spin-off, por exemplo. (PE3). Casos de sucesso (PE4). Informações
sobre grupo de pesquisa que desenvolveu patente (PE9). E um canal somente para parceiros
com informações sobre o andamento dos projetos de pesquisa e desenvolvimento (PE10).
Valoração de tecnologia (PE11).
Temas

Verbalizações:

Indicação

PE3. Acredito ser interessante apontar as tecnologias desenvolvidas
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pelo IFBA e que já estão no mercado. Apontar outros mecanismos de

Tópicos,
conteúdos
informações

e TT, como a criação de empresas spin-off, por exemplo.
PE4. Casos de sucesso.
PE9. Acho que seria importante acrescentar informações sobre o grupo
de pesquisa que desenvolveu a patente.
Pe10. Talvez um canal somente para parceiros com informações sobre
o andamento dos projetos de pesquisa e desenvolvimento.
PE11. Valoração de Tecnologia.

Inferências e Interpretações - MATRIZ 2
Questão b): Indique tópicos, conteúdos, informações etc. que gostaria de ver
disponibilizados na Vitrine Tecnológica do IFBA.
Foram indicados como tópicos, conteúdos, informações a serem disponibilizadas na Vitrine
Tecnológica do IFBA: as tecnologias desenvolvidas pelo IFBA que já estão no mercado;
casos de sucesso; informações sobre o grupo de pesquisa que desenvolveu a patente; um
canal somente para parceiros com informações P&D e o tópico Valoração de Tecnologia.
Os tópicos, conteúdos e indicações sugeridos são pertinentes, pois não fazem parte do atual
conteúdo disponível na Vitrine Tecnológica. E não são contemplados em outros sites de
Vitrines

ou Portfólios Virtuais pesquisados As indicações abrem possibilidades para a

expansão do conteúdo a ser divulgado e contribui para que novas ações e planejamento na
gestão desse espaço virtual de divulgação possam se concretizar institucionalmente. Na
prática isso se relaciona com a gestão do conhecimento, que, na concepção dos autores
Dálcio Reis (2008) e de Fernando César Lima Leite (2006), potencializa a criação de novos
conhecimentos e promove o crescimento da instituição e o avanço da ciência.
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5. RESULTADOS ALCANÇADOS
A realização deste trabalho possibilitou a ampliação de conhecimentos sobre divulgação de
conteúdos institucionais de grande valia pessoal e profissional. Entretanto o mais importante
foram os resultados alcançados delineados abaixo:
 Foi possível realizar um levantamento atualizado e ordenar por categoria as
tecnologias desenvolvidas e protegidas no instituto, bem como perceber como sua
divulgação é realizada por intermédio desse canal virtual, sendo este um dos objetivos
específicos alcançado. Tal levantamento foi materializado em forma de planilha de
acompanhamento e está sendo utilizada pelo Departamento de Inovação do IFBA.
 Constatou-se a não ocorrência de transferência de tecnologias (contratos), desde que a
carteira de Propriedade Intelectual foi iniciada em 2006 até o ano de 2016. Essa
constatação foi possível por meio da pesquisa documental das pastas de convênios e
cooperações técnicas existentes no Departamento de Inovação. Dessa forma, a
realidade do IFBA confirma o que foi sinalizado nos dados do FORMICTI dos
últimos cinco anos (2010-2015), ou seja, a transferência de tecnologia não ocorre na
mesma velocidade dos pedidos de proteção e registro de intangíveis nas ICT.
 Com relação à identificação dos aspectos necessários ao funcionamento da Vitrine
como canal de comunicação, foi possível, via análise da página, detectar deficiências
na estrutura da página, exigindo melhorias estéticas que foram implementadas, como,
por exemplo, modificações na fonte, tamanho, espaçamento e cores, dando mais
leveza à visualização dos conteúdos, facilitando sua identificação e localização na
relação do acervo. Essas melhorias foram complementadas pelas contribuições dos
entrevistados internos e externos, sobre como os links da página da Vitrine
Tecnológica estão distribuídos e acerca dos conteúdos apresentados.
 Nas entrevistas realizadas, foram identificados fatores ou aspectos que interferem no
funcionamento da Vitrine como canal e divulgação. A percepção dos coordenadores
de pesquisa e inovação do instituto, bem como dos parceiros institucionais,
objetivando implementar melhorias na Vitrine Tecnológica como canal de divulgação,
trouxe contribuições relevantes, a saber: a necessidade de apresentar as invenções
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separadas por área, divididas por categorias: Patentes de Invenção e Modelo de
Utilidade; Software; Marcas e Desenho Industrial; criar mecanismos de informação
sobre tecnologias para atrair a visitar a página, como um cadastro para
pessoas/empresas que permita receber mensagens por área de interesse, cada vez que
for disponibilizada uma tecnologia ou uma notícia da área de interesse; promover
projetos que estimulem o desenvolvimento de tecnologias dentro da vocação local de
cada campus; realizar encontros entre grupos de pesquisadores, desenvolvedores de
tecnologias inovadoras com possíveis investidores e setor produtivo; necessidade de
investir fortemente numa política de prospecção tecnológica; necessidade de preparo
de pessoal técnico para articular nos processos administrativos com empresas; a falta
de oferta de capacitação aos professores em questões que envolvem o processo de P, D
e I; divulgar melhor não somente os projetos e alcances técnicos, mas também os
resultados, custos e prazos.
 Foi possível detectar através das sugestões apresentadas pelos entrevistados, que
novos implementos poderão ser incluídos na página da Vitrine Tecnológica: Um link
para um teste sua ideia; Inclusão de tecnologias desenvolvidas pelo IFBA e que já
estão no mercado; Mecanismos de Transferência de Tecnologia (TT), como a criação
de empresas spin-off; Exposição dos casos de sucesso; Informações sobre o grupo de
pesquisa que desenvolveu a patentes; E um canal somente para parceiros com
informações sobre o andamento dos projetos de pesquisa e desenvolvimento;
Valoração de tecnologia.
 Compreender conceitualmente os fluxos de comunicação e os elementos envolvidos
serviu para identificar que um dos aspectos necessários para que a Vitrine Tecnológica
funcione como canal de comunicação para o estabelecimento de parceria é uma boa
estratégia de gestão para sua divulgação interna e externa. Nesse sentido, a equipe
envolvida deve articular com os pesquisadores para garantir a boa qualidade do
trabalho.
 Analisar a percepção e as contribuições dos coordenadores de pesquisa e inovação do
instituto, e dos parceiros institucionais sobre a Vitrine Tecnológica como canal de
divulgação dos bens intangíveis do instituto (resultados das entrevistas) teve seu
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objetivo contemplado dentro das perspectivas e limitações da realização deste
trabalho. As sugestões apresentadas pelos entrevistados contribuíram e vão contribuir
para a continuação do melhoramento da Vitrine, subsidiando a apresentação da
proposta de aprimoramento/melhorias para a Vitrine Tecnológica do IFBA.
 Quanto à apresentação de uma proposta de aprimoramento da Vitrine Tecnológica,
deve-se considerar o que está exposto no tópico Produto.

Se faz necessário apresentar os implementos realizados na Vitrine Tecnológica do IFBA
como canal de divulgação no transcorrer deste trabalho. Uma vez que foram realizadas
alterações estéticas e atualizações de conteúdos na Vitrine, tomando-se por base as
contribuições da co-orientação e dos entrevistados. Esse redesign foi utilizado para renovar a
forma de apresentação dos conteúdos do site da Vitrine Tecnológica. Para tanto, buscamos o
suporte de um tecnólogo do curso de Analista de Desenvolvimento de Sistema (ADS) do
campus Salvador, que atuou como voluntário para executar os novos implementos.

Para criar um histórico das atualizações implementadas, realizamos o print das imagens
da Vitrine Tecnológica antes das alterações, sendo armazenadas em Pdf, para possíveis
comparativos com o depois. Assim em 22 de dezembro de 2016 foram realizadas as seguintes
modificações:
1. Inclusão da Barra de Identidade Visual do Governo Federal na Internet, no topo da
página da Vitrine.
2. Alinhamentos das Marcas Institucionais: IFBA e PRPGI.
3. Nova Formatação, distribuição e ativação de link na barra de acesso aos conteúdos da
Vitrine Tecnológica.
4. Inclusão do link Pólo Inovação IFBA junto às outras páginas.
5. Inclusão do texto Parceria e link do Pólo Inovação IFBA em todas as páginas.
6. Inclusão do novo link no Menu chamado Documentos, no qual foram incluídas as
legislações, leis, decretos, instruções normativas, medidas provisórias que norteiam as
questões pertinente proteção à Propriedade Intelectual e inclusão dos documentos
institucionais do IFBA, os quais não constavam na Vitrine Tecnológica:
 Política de Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia e Inovação no
âmbito do IFBA . Aprovada pelo Resolução/CONSUP nº 39, de 29 de julho
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de 2013; Resolução nº 48, de 5 de novembro de 2015. Aprova o Regimento
de funcionamento do Comitê Técnico Institucional de Propriedade Intelectual,
Transferência de Tecnologia e Inovação do IFBA;
 Manual de Procedimentos de Propriedade Intelectual e Transferência de
Tecnologia;
Ano 2013; Cartilha de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia
Ano 2014.
 Inclusão também do link de acesso à Lei Nº 13.243/2016 - o novo Marco
Legal

de

Ciência

e

Tecnologia

que

dispõe

sobre

estímulos

ao

desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica
e à inovação e que altera a Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004.
7. Re-listagem do link Acervo, com modificações na fonte, tamanho, espaçamento e
cores, dando mais leveza à visualização e facilitando sua localização na relação do
acervo.
8. Ordenação das oportunidades de fomentos, abertas no topo, encerradas abaixo,
criando um histórico das divulgações no link Editais.
9. A relação das perguntas e respostas foi atualizada no FAQ e foi ativado o Search
FAQs, localizador por meio da busca de uma palavra-chave.
10. O Link Fale Conosco possibilita aos públicos interno e externo o contato direto com o
Departamento de Inovação.

Todas essas atualizações e inclusões implementadas para tornar a vitrine informativa,
atualizada e atraente aos seus usuários são apresentadas ilustrativamente no Apêndice C.
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6. O PRODUTO
Como produto final e objetivando o aprimoramento da Vitrine Tecnológica, apresentamos
uma Proposta de Melhoramento da Apresentação dos Conteúdos da Vitrine Tecnológica do
IFBA baseada na percepção e contribuições dos entrevistados, além de um Tutorial de
Orientação de Proteção de Tecnologias para Publicação na Vitrine Tecnológica do IFBA para
orientar aos professores, pesquisadores e demais integrantes dos grupos de pesquisa do
instituto sobre como proteger e ter suas tecnologias divulgadas na Vitrine Tecnológica. Este
Tutorial foi disponibilizado em Flip Page através de link vinculado a Vitrine Tecnológica.
Assim, a vitrine cumprirá melhor o seu papel como portfólio de divulgação dos bens
intangíveis da ICT, contribuindo para o estabelecimento de parcerias e o fortalecimento da
transferência de tecnologia, com base nas contribuições apresentadas pelos entrevistados.

O público-alvo desse canal de divulgação de conteúdos tecnológicos são os docentes,
discentes, pesquisadores em geral, comunidade interna e externa, o que inclui
instituições/empresas públicas e privadas. O entendimento é que a parceria entre as
instituições de ciência e tecnologia (ICT), a exemplos dos institutos federais e universidades
com empresas, pode ser um grande diferencial para alavancar a inovação. Assim a
apresentação de uma proposta e um tutorial como produtos finais deste trabalho, tem por
objetivo contribuir para a expansão do estabelecimento de parcerias que resultem em
contratos de transferência de tecnologias.

Vale salientar que, no percurso deste trabalho, outros produtos foram desenvolvidos, como as
atualizações, ampliação e organização dos conteúdos da vitrine e, especialmente, a estética da
página primando por manter a identidade visual institucional e garantir aos seus usuários um
conteúdo atraente para uso e compartilhamento. No final deste trabalho está sendo
apresentado um Pdf, contendo os prints das alterações inseridas na Vitrine Tecnológica do
IFBA (Apêndice C), resultado das contribuições da co-orientação e das respostas dos
entrevistados. Foi consolidada uma planilha Excel para acompanhamento dos bens intangíveis
do IFBA, contendo em cada aba o tipo de propriedade intelectual protegida ou registrada pelo
instituto, em uso setorial no DINOV, para acompanhamento do status dos pedidos em trâmite
no INPI, do qual poderão ser extraídas e incluídas informações, necessárias para as
atualizações da Vitrine Tecnológica.
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização do levantamento quantitativo dos bens intangíveis do IFBA, por meio da análise
da estrutura e do acervo da Vitrine Tecnológica, possibilitou a compreensão que o site na sua
atual configuração se constitui um portfólio de divulgação das tecnologias desenvolvidas no
IFBA.

As Vitrines Tecnológicas, como portfólio de tecnologias, estão surgindo nas instituições e
tende a se consolidar por meio dos Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT), Agências,
Coordenações ou Departamentos de Inovação, como prática fortalecedora para a divulgação
dos bens intangíveis e a ocorrência da transferência de tecnologia nas ICT. Os produtos e
serviços desenvolvidos e ofertados pelas ICT, devidamente protegidos, devem ser
adequadamente divulgados de forma impressa ou virtual, tanto nas vitrines quanto nos
chamados portfólios de tecnologias.

Este trabalho é uma contribuição inicial para o que acreditamos ser uma frutífera discussão
de alternativas que apontem caminhos viáveis ao aprimoramento dos procedimentos de
divulgação atualmente utilizados na Vitrine Tecnológica do IFBA, contribuindo para a missão
institucional lastreada no ensino, pesquisa e extensão objetivando o desenvolvimento
sustentável do País.

As considerações e os levantamentos aqui apresentados não esgotam as abordagens acerca do
tema em pauta. Espera-se que este seja ampliado, questionado e disseminado entre as
instituições que se dedicam à pesquisa e à inovação, especialmente os institutos federais.

Para continuação da implementação da proposta de melhoria da Vitrine Tecnológica do IFBA,
quanto à apresentação e divulgação dos conteúdos disponibilizados na página, conclui-se que
se faz necessário o assessoramento de um desenvolvedor web. Esta necessidade reforça a
compreensão de que os departamentos e coordenações ou NIT devem ter uma equipe
multifuncional e composta por pessoas das diversas áreas do conhecimento.
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Outros implementos necessitam ser realizados para complementar as atualizações inseridas e
compor a proposta final de melhorias da Vitrine Tecnológica do IFBA, sendo os seguintes:

a) Configurar a página atual da Vitrine Tecnológica na sua totalidade no padrão estabelecido
pelas normas e orientações do governo federal para as autarquias públicas de ensino.

b) Inserir o rastreamento de acesso – isso possibilitará contabilizar o acesso à página da
Vitrine por região ou local, gênero, quais os links mais acessados, por quanto tempo
ficou conectado ao link, entre outros.
c) Incluir nas páginas das tecnologias existentes: Descrição da Tecnologia ou do
Problema; Oportunidades; Classificação.
d) Incluir no link Parceria um cadastro para gerar um banco de dados de prospectivos
parceiros.
e) Inserir link Visita Técnica com localização do DINOV, para possibilitar agendamento,
uma vez por mês, de visitas visando à aproximação e à articulação com parceiros. Duração a ser definida (sugestão 1 hora); incluir apresentação englobando: histórico
institucional,

áreas

de

atuação,

principais

resultados,

projetos,

redes

de

relacionamento e perguntas.
f) Agrupar as tecnologias por área, categorias disponíveis: Patentes de Invenção e
Modelo de Utilidade; Software; Marcas e Desenho Industrial.
g) Pesquisar ferramenta compatível com o Wordpress para disponibilizar link com
Vídeos, com foco em inovação, empreendedorismo e transferência de tecnologia –
para divulgação.
h) Estudar a possibilidade de inserir o link Adote essa ideia (voltados para parcerias, com
o intuito de desenvolver as ideias premiadas ou selecionadas no concurso “Uma idéia
na cabeça, uma inovação na mão” ou outros concursos de apoio e incentivo à
inovação).
i) Inserir link Demandas e Soluções, que indicará as soluções (serviços) ofertadas pelos
laboratórios e oficinas dos campi do IFBA e os tipos de demandas dos solicitantes.
j) Atualizar conforme necessidade setorial o Tutorial com orientações ao pesquisador
IFBA sobre como proteger e publicar suas tecnologias na Vitrine Tecnológica, em
Flip page (Produto final).
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k) Incluir link permanente para postagem de Sugestões (Figura 8) de melhoria da Vitrine
Tecnológica. Tais sugestões serão utilizadas para avaliação e evolução da página
como canal de divulgação.

Figura 8. Modelo Ilustrativo Link Permanente: Sugestões
Fonte: Elaboração Própria

Quanto aos resultados relacionados ao produto, a expectativa é que beneficiem a área
acadêmica do IFBA envolvida com pesquisa tecnológica e inovação, no sentido de dar maior
visibilidade aos produtos e serviços que o Instituto pode oferecer ao público externo, quer
sejam resultado de projetos quer sejam de pesquisa, tendo as seguintes perspectivas:
1. Estabelecer o modelo criado e utilizado no IFBA para divulgação de intangíveis, um
parâmetro para outras ICT, considerando sua viabilidade para cada contexto
educacional, institucional.
2. Em consonância com os objetivos propostos, espera-se apresentar alternativas de
melhorias na divulgação dos conteúdos tecnológicos desenvolvidos e protegidos do
Instituto, fazendo uso das contribuições dos entrevistados, no canal digital, que é a
Vitrine Tecnológica para atrair e fortalecer parcerias externas.
3. Estimular a tomada de ações, por parte da gestão da área de inovação, que despertem
na comunidade acadêmica o espírito criativo/inovador, servindo como exemplo de
boas práticas de disseminação da cultura de inovação para outras ICT.

Enfim, acreditamos que os resultados e impactos deste trabalho no meio social e acadêmico
serão de grande valia para a disseminação da cultura de inovação no âmbito da instituição
envolvida, o IFBA, contribuindo para o fortalecimento da pesquisa e da correta divulgação
dos seus resultados. Tais impactos contribuirão, sobretudo, para a aproximação do Instituto
como ICT com empresas, para o estabelecimento de parcerias que possam resultar em
convênios, contratos para produção e, sobretudo para a transferência de tecnologias.
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APÊNDICE A - Questionário 1 – Público Interno - Coordenadores de Pesquisa IFBA

Prezados (as),

O questionário a seguir integra o trabalho que estou desenvolvendo sobre “Bens Intangíveis
Desenvolvidos numa Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT): Um estudo sobre o Instituto
Federal da Bahia (IFBA)”. Trata-se de um levantamento para conclusão do Mestrado do
Programa de Pós Graduação Profissional, Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação –
Gestec/UNEB. Esta entrevista tem por objetivo analisar a estrutura e o acervo da Vitrine
Tecnológica do IFBA, detectar o grau de conhecimento, freqüência de uso pelos
Coordenadores de Pesquisa do IFBA deste portfólio virtual,

e , se pertinente, coletar

contribuições para o aprimoramento da mesma visando fortalecer o estabelecimento de
parcerias para a ocorrência da transferência de tecnologias. As informações levantadas são
sigilosas e serão tratadas coletivamente para a explanação na conclusão dos trabalhos junto ao
GESTEC.
Agradeço desde já pela sua colaboração.
Pesquisadora: Anete Santos e Santos
1) Em que campus do IFBA você atua?
1. Barreiras – (

)

12. Juazeiro ( )

2. Brumado – (

)

13. Paulo Afonso – (

)

3. Camaçari – (

)

14. Porto Seguro – (

)

4. Dias D‟ávilas – (
5. Eunápolis – (

15. Salvador – (

)

)

)

16. Santo Amaro ( )

6. Euclides da Cunha ( )

17. Santo Antonio de Jesus – (

7. Feira de Santana – (

18. Seabra – (

8. Ilhéus – (
9. Irecê – (

)

19. Simões Filho – (

)

20. Ubaitaba – (

)

10. Jacobina – (
11. Jequié – (

)

)
)

21. Valença – (

)

)

)
)

22. Vitoria da Conquista – (

)
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2) Há quanto tempo atua como Coordenador de Pesquisa e Inovação?
2.1 (
2.2 (
2.3 (
2.4 (
2.5 (
3)

) Menos de seis meses
) Menos de um ano
) Há 6(seis) meses
) Há 01(um) ano
) Outro. Especificar: ___________________

Já acessou a Política de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia do IFBA disponível
na página da PRPGI no link Inovação?
3.1 (

4)

) Sim

3.2 ( ) Não

Se a resposta anterior for SIM. Com que freqüência?
4.1 ( ) 1 ou 2 vezes no último ano
4.2 ( ) 3 ou 4 vezes no último ano
4.3 ( ) 5 ou 6 vezes no último ano
4.4 ( ) mais de 6 vezes no último ano

5) Conhece o site da Vitrine Tecnológica do IFBA?
5.1 (

) Sim

5.2 ( ) Não

6) Se a resposta for SIM, com que frequência você visita a página da Vitrine Tecnológica?
6.1 (
6.2 (
6.3 (
6.4 (

) Diariamente
) Semanalmente
) Quinzenalmente
) Mensalmente

7) Tomou conhecimento da Vitrine Tecnológica do IFBA de que maneira?
7. 1 ( ) Reunião de Coordenadores
7.2 ( ) Divulgação institucional
7.3 ( ) Através do site da PRPGI
7.4 ( ) Contato com Professores/pesquisadores do IFBA
8) Com que frequência você indica o acesso da Vitrine Tecnológica aos seus contatos?
8.1 (

) Nunca

8.2 (

) Raramente

8.3( ) Apenas uma vez

8.4 (

)Varias vezes

CONTEÚDO VITRINE TECNOLÓGICA
9) Que tipo de divulgações você tomou conhecimento através da Vitrine Tecnológica? - Poderá assinalar
mais de uma.
9.1 ( ) Editais/Chamadas de Fomento
9.2 ( ) Seminários
9.3 ( ) Congressos
9.4 ( ) Palestras
9.5 ( ) Concursos
9.6 ( ) Outros
9.7 ( ) Nenhum
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10) Já utilizou o Fale Conosco da Vitrine Tecnológica para fazer alguma solicitação ao Departamento
de Inovação?
10.1 (

) Sim

10.2(

) Não

11) Se a resposta para a pergunta anterior for SIM, sua solicitação foi atendida em quanto tempo?
11.1 (
11.2 (
11.3 (
11.4 (
11.5 (

) Menos de 12 horas
) Em 24 horas
) Em 48 horas
) Após uma semana
) Não se aplica

12) Você já consultou o Perguntas Freqüentes da Vitrine Tecnológica?
12..1 ( ) Sim

12.2 ( ) Não

13) Em caso afirmativo, suas dúvidas foram esclarecidas?
13.1( ) Sim

13.2 ( ) Parcialmente

13.3 ( ) Não

14) A estrutura e distribuição das perguntas e respostas do link Perguntas Frequentes na página da Vitrine
Tecnológica são:

14.1 (
14.2 (
14.3 (
14.4 (
14.5 (

)
)
)
)
)

Péssima
Boa
Mediana
Excelente
Nunca precisei acessar

15) Como você avalia a qualidade das informações disponíveis no link Parceria, da Vitrine Tecnológica?
15.1(

) Clara

15.2( ) Objetiva

15.3( ) Informativa 15.4( ) Desinteressante

16) Das tecnologias desenvolvidas no IFBA, listadas no link Acervo, quantas vocês já conhecia?
16.1 (
16.2 (
16.3 (
16.4 (
16.5 (

) Nenhuma
)1a5
) 5 a 10
)10 a 20
) 20 a 30

17) Você já tomou conhecimento de alguma oportunidade de fomento através do link Editais divulgado
na Vitrine Tecnológica?
17.1 ( ) Sim 17.2 ( ) Não 17.3 ( ) Apenas uma vez 17.4 (

) Várias vezes

18) A forma como as divulgações são apresentadas no link Evento na Vitrine Tecnológica é:
18.1(

) Clara 18.2( ) Objetiva 18.3(

) Informativa 18.4( ) Desinteressante
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19) Você considera que as informações apresentadas na Vitrine Tecnológica são apropriadas para
atrair parceiros para licenciamento, transferência de tecnologias?
19.1 ( ) Sim

19.2 ( ) Parcialmente

19.3 ( ) Não

20) Numere em ordem crescente ( 1 a 5), as informações que você considera relevantes para a
página da Vitrine Tecnológica?
20.1 (
20.2 (
20.3 (
20.4 (
20.5 (

)
)
)
)
)

Editais
Acervo Tecnologias protegidas ou registradas
Eventos da área de inovação
Transferência de Tecnologia
Parcerias institucionais

21) Responda por favor:
a) Quais melhorias você sugere para a estrutura da página da Vitrine Tecnológica do IFBA?

b) Em sua opinião, o que poderia ajudar a fortalecer a Transferência de Tecnologia no instituto?

c) Para você existem fatores que interferem no estabelecimento da parceria com
empresas e na realização de contratos para transferência de tecnologias no âmbito do
IFBA? Em caso afirmativo, cite exemplos.

d)
Como você avalia a iniciativa da instituição de tornar pública a produção de tecnologias no
âmbito do IFBA e externamente?
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APÊNDICE B - Questionário 2. Público Externo - Parceiros Institucionais

Prezados (as),

O questionário a seguir integra o trabalho que estou desenvolvendo sobre “Bens Intangíveis
Desenvolvidos numa Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT): Um estudo sobre o Instituto
Federal da Bahia (IFBA)”. Trata-se de um levantamento para conclusão do Mestrado do
Programa de Pós Graduação Profissional, Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação –
Gestec/UNEB. Esta entrevista tem por objetivo analisar a estrutura e o acervo da Vitrine
Tecnológica do IFBA, detectar o grau de conhecimento, e a percepção das
instituições/empresas parceiras deste portfólio virtual, e coletar contribuições para o
aprimoramento da vitrine visando fortalecer o estabelecimento de parcerias para a ocorrência
da transferência de tecnologias. As informações levantadas são sigilosas e serão tratadas
coletivamente para a explanação na conclusão dos trabalhos junto ao GESTEC.
Agradeço desde já pela sua colaboração.
Pesquisadora: Anete Santos e Santos
PERFIL DO ENTREVISTADO:
1. SEXO: () Masculino ( ) Feminino
2. FAIXA DE IDADE:
(

) 19 a 29 anos

(

) 30 a 49 anos ( ) 50 a 69 anos (

) 70 ou mais

3. Grau de Escolaridade:
( ) Ensino Médio ( ) Ensino Superior ( ) Pós Graduação (mestrado / doutorado)
4. Qual o nome da Empresa/Instituição que você trabalha? __________________
5. Que cargo ocupa: __________________________________
6. Há quanto tempo atua na instituição?
(
anos

) 01 a 05 anos ( )06 a 10 anos (

)11 a 15 anos ( )16 a 20 anos ( ) Mais de 20

7. Faz parte da equipe do Núcleo de Inovação (NIT)? (

) Sim

( ) Não

8. Se SIM, há quanto tempo atua no NIT? _____________________

DADOS TÉCNICOS DA PESQUISA:
1. Sua Empresa/Instituição é de natureza:
( ) Privada ( ) Pública ( ) Economia Mista
2. A sua Empresa/Instituição possui algum tipo de parceria com o Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA)?
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( ) Sim

(

) Não

(

) Não tenho conhecimento

3. Dentre as atividades abaixo quais a sua Empresa/Instituição atuou ou atua em parceria com o
IFBA?
( ) Desenvolvimento de Pesquisa
(

) Depósito Proteção de Patentes (cotitularidade)

(

) Registro de Software, Marcas ou Desenho Industrial (cotiularidade)

(

) Prospecção e Transferência de Tecnologias

(

) Apenas Transferência de Tecnologia

(

) Programas de pós Graduação

(

)Realização/organização de Eventos (Congressos, Simpósios, Cursos e Concursos, etc.)

(

)Não se aplica

Outras ________________________________________________
4. Dentre as atividades abaixo, quais a sua Empresa/Instituição gostaria de atuar em parceria
com o IFBA?
(

)Desenvolvimento de Pesquisa

(

)Depósito Proteção de Patentes (co-titularidade)

(

)Registro de software ou Marcas

(

)Prospecção e Transferência de Tecnologias

(

)Apenas Transferência de Tecnologia

(

)Programas de pós Graduação

(

)Realização/organização de Eventos (Congressos, Simpósios, Cursos e Concursos, etc.)

(

)Não temos interesse em parcerias, não se aplica

Outros ____________________________________
5. Já acessou alguma vez o site da Vitrine Tecnológica do IFBA?
Sim (

)

Não (

)

6. Caso a sua resposta tenha sido NÃO na pergunta anterior, lhe convidamos a conhecer o site da
Vitrine Tecnológica do IFBA agora através do acesso:
http://www.vitrinetecnologica.ifba.edu.br/

Após conhecer a Vitrine Tecnológica, responda, por favor, as questões de 7 a 17.
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7. Se a sua resposta foi SIM, como você tomou conhecimento da existência do site da Vitrine
Tecnológica do IFBA?
(
(
(
(
(
(

) Através de Divulgação institucional
) Através do Portal PRPGI/IFBA
) Em Eventos da área de inovação
) Em Contato com Professores/pesquisadores do IFBA
) Em Contatos com outros parceiros do IFBA
) Através desta entrevista

8. Como você avalia a qualidade das informações disponíveis no link Parceria, da Vitrine
Tecnológica?
(

) Clara

( ) Objetiva

( ) Informativa ( ) Desinteressante

9. Você considera que as informações apresentadas na Vitrine Tecnológica são apropriadas para
atrair parceiros para licenciamento e/ou transferência de tecnologias?
(

) Sim

( ) Não

( ) Parcialmente

10. Ao acessar o Frequently Asked Question (FAQ) da Vitrine Tecnológica, suas dúvidas
foram esclarecidas com as respostas fornecidas no link?
(

) Sim

(

) Não

( ) Parcialmente

11. A estrutura e distribuição das perguntas e respostas do link FAQ na página da Vitrine
Tecnológica são:

( ) Péssima
( ) Regular
( ) Boa
( ) Ótima
( ) Excelente
12. Você considera o link Fale Conosco uma ferramenta útil para comunicação entre
parceiro?
(

) Sim

( ) Não

(

) Parcialmente

13. Você recomendaria a outras Empresas/Instituições o acesso ao site da Vitrine Tecnológica
do IFBA?
(

) Sim

(

) Não

Justifique sua resposta:
_________________________________________________________________]
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14. Como você avalia a iniciativa da instituição de tornar pública a produção de tecnologias
no âmbito interno e externo?
( ) Péssima
( ) Regular
( ) Boa
( ) Ótima
( ) Excelente
Expresse sua opinião:
15. Apresente sugestões para possíveis melhorias na estrutura da pagina da Vitrine
tecnológica do IFBA?
____________________________________________________________________
16. Indique tópicos, conteúdos, informações, etc que gostaria ver disponibilizados na Vitrine
Tecnológica do IFBA.
________________________________________________________________________
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APÊNDICE C – Alterações Implementadas na Vitrine Tecnológica do IFBA
Contribuições da Co-orientação e dos Entrevistados
Apresentamos de forma ilustrativa por meio de Prints das páginas, o antes e depois referente às
modificações relacionadas a estrutura estética e de apresentação de alguns conteúdos pré-definidos e
expostos na Vitrine Tecnológica . Inicialmente a página da Vitrine Tecnológica encontrava-se assim:
ANTES:
Não possui a Barra de Identidade Visual do Governo Federal na Internet.

Para estar em conformidade com as orientações contidas no Manual para aplicação da Barra de
Identidade Visual do Governo Federal na Internet (2014:3) inserimos a referida barra na página da
Vitrine Tecnológica a partir de 15/12/2016 e realizamos outras modificações. Desde esta data a
página passou a mostra-se como apresentado abaixo:
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A barra de Identidade Visual do Governo Federal na Internet tem a função de identificar,
padronizar e integrar sites e portais do Governo Federal.

A barra também tem a função de proporcionar acesso direto ao Portal Brasil, às informações públicas
de acordo com a Lei de acesso à informação, aos canais de participação social, ao portal de serviços
prestados pelos diversos órgãos, página com toda a legislação brasileira e link para os canais de
comunicação do Governo Federal.

Para uma compreensão melhor da funcionalidade da barra de Identidade Visual do Governo Federal
inserida na página da Vitrine Tecnológica apresentamos a mesma de forma ampliada

com as

respectivas funcionalidades dos seus links de acesso direto:

1. Portal Brasil - http://www.brasil.gov.br/
2. Acesso à informação – plataformas com informações públicas de acordo com a Lei de acesso à
informação Barra de Identidade Visual do Governo Federal na Internet.
3. Participa - canais de participação social.
4. Serviços - portal de serviços prestados pelos diversos órgãos - http://www.servicos.gov.br/
5. Legislação - página com toda a legislação brasileira - http://www4.planalto.gov.br/legislacao.
6. Canais - canais de comunicação do Governo Federal
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Na seqüência apresentamos a página de Apresentação da Vitrine Tecnologia (antes) e sua
Apresentação atual (depois), com os implementos estéticos inseridos:
ANTES

DEPOIS

Alinhamentos das Marcas Institucionais:
IFBA e PRPGI.
Nova Formatação, distribuição e ativação de
link na barra de acesso aos conteúdos da
Vitrine Tecnológica.

Inclusão do Link Pólo Inovação IFBA
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No link Parcerias na página da Vitrine Tecnológica , foram feitas atualizações especialmente no
conteúdo e sua formatação, como apresentados a seguir:

No link Acervo onde são apresentadas as tecnologias do instituto, foram feitas com a co-orientação
recebida e em consenso com a orientadora, modificações na fonte, tamanho, espaçamento, e cores,
dando mais leveza a visualização dos conteúdos, facilitando sua identificação e localização na relação
do acervo.
ANTES

DEPOIS
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Sendo possível visualizar o link do Acervo da Vitrine, listado e aberto antes e depois das atualizações:
ANTES

DEPOIS
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Quanto à atualização e melhoria do link Eventos, conseguimos avançar na melhoria da qualidade e
atratividade das divulgações apresentadas. Antes as divulgações dos eventos relacionados à área de
inovação eram estáticas apenas com informações textuais. Com os direcionamentos através da
orientação e sugestões indicadas nas entrevistas tornou-se possível inserir as seguintes melhorias
neste link: imagens de folders, banners e link das páginas dos eventos divulgados ao público.
Entretanto percebemos que se faz necessário a busca de uma melhoria no sentido de introduzir um
banner móvel, rotativo com imagens relacionadas aos eventos divulgados. Apresentamos a seguir o
antes e depois do link Eventos:
ANTES

DEPOIS
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No link Editais são divulgadas oportunidades de fomento, chamadas e editais de apoio a pesquisa e a
inovação (FAPESB, CNPq, FINEP, ENAP, outros).

Na parte superior oportunidades
que estão abertas.

Abaixo as encerradas, por ano de
ocorrência, criando um histórico
do
foi divulgado através da
Vitrine Tecnológica

.

Realizamos a inserção do Link Documentos na página da Vitrine Tecnológica, disponibilizando links
de acesso a documentos e legislações pertinentes a área de inovação, bem como a documentos
institucionais como a Política de Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia e Inovação no
âmbito do IFBA, o Regimento de funcionamento do Comitê Técnico Institucional de Propriedade
Intelectual, Transferência de Tecnologia e Inovação do IFBA, o Manual de Procedimentos de
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia, a
Transferência de Tecnologia conforme print abaixo:

Cartilha de Propriedade Intelectual e
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No link FAQ foram feitas modificações na fonte, tamanho, espaçamento, cores, distribuição das
perguntas, dando mais leveza ao conteúdo, facilitando a visualização das respostas:
ANTES

DEPOIS
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FAQ Aberto

Ativado Search
FAQs*

Perguntas e
Respostas podem
ser visualizadas
simultaneamente.

Através do Search FAQs* é possível localizar por meio da busca de uma palavra chave
ocorrência nas perguntas e nas respostas.

sua
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O Link Fale Conosco possibilita ao publico interno e externo contato direto com o Departamento de
Inovação, uma vez que o e-mail do Departamento recepciona as mensagens encaminhadas através
deste canal de comunicação. Assim solicitações, dúvidas, agendamentos de reunião com prospectivos
parceiros,

agendamento de atendimento ao pesquisador institucional, ao inventor independente,

visitas podem ser requeridos através do Fale Conosco.

Salientamos que atualizações e modificações periódicas são necessárias e exigidas especialmente no
uso de ferramentas para divulgação de conteúdos institucionais.

IMPORTANTE:
O aluno Bruno Araújo Oliveira, tecnólogo do Curso de Análise de Desenvolvimento de Sistemas (ADS)
do IFBA campus Salvador, atuou neste projeto voluntariamente no suporte técnico das
implementações das melhorias da Vitrine Tecnológica do IFBA até a presente data.
Esta realização possibilitou ao aluno utilizar os conceitos e conhecimentos teóricos adquiridos na sua
formação acadêmica no próprio IFBA de forma prática, junto a um departamento que compõe a
gestão institucional na área de inovação.
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APÊNDICE D – Produto: - Proposta de Melhoria da Vitrine Tecnológica do IFBA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

PROPOSTA DE MELHORIAS NA APRESENTAÇÃO DOS
CONTEÚDOS DA VITRINE TECNOLÓGICA DO IFBA

Elaboração: Anete Santos e Santos
Orientação: Prof. Drª Nadia Hage Fialho
Co-orientação: Dr. André Luiz Souza da Silva
Salvador, junho de 2017
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA

Proposta de Melhoria da Vitrine Tecnológica do IFBA
A presente proposta objetiva apresentar contribuições para melhoria na apresentação dos
conteúdos disponibilizados na Vitrine Tecnológica do IFBA para que os produtos e serviços
desenvolvidos no instituto possam ser melhor visualizados e assim contribuir para atrair
parceiros institucionais interessados em estabelecer contratos para a transferência
tecnológica, licenciamentos, convênios e semelhantes.
Visa ainda contribuir com o Departamento de Inovação por ser este o setor responsável pela
gestão da proteção a propriedade intelectual no instituto e pela divulgação da produção
intelectual desenvolvida no IFBA relacionadas às atividades de inovação.
As melhorias aqui apresentadas foram delineadas considerando o que foi exposto através
do questionário/entrevistas aplicados ao público interno e externo da instituição. O público
externo entrevistado foram os Coordenadores de Pesquisa dos campi do IFBA, e o público
externo, representantes de instituições /empresas (públicas e privadas) com algum tipo de
contato ou parceira com o IFBA. Alguns dos entrevistados externos, atuam nos Núcleos de
Inovação Tecnológica (NIT) das suas instituições, como gestores em cargo de direção,
gerenciamento, coordenação ou supervisão e são cadastro no Portal Rede NIT NE do qual o
IFBA faz parte.
Tópicos propostos para melhoria da Vitrine Tecnológica do IFBA:

1.

Consolidar a Vitrine Tecnológica do IFBA, como um portfólio de divulgação das
tecnologias desenvolvidas na ICT.

2. Atualizar periodicamente o link documentos na Vitrine Tecnológica que deve
apresentar conteúdos institucionais e legislações pertinentes a área de inovação;
3. Ordenar por categoria as tecnologias desenvolvidas e protegidas no instituto:
Patentes de Invenção e Modelo de Utilidade; Software; Marcas e Desenho Industrial,
apresentando-as por áreas ou temas de interesse institucional.
4. Incluir nas páginas das tecnologias existentes: Descrição da Tecnologia ou do
Problema; Oportunidades; Classificação.
5. Incluir no link Parceria, um cadastro para gerar um banco de dados de prospectivos

146

parceiros.
6. Inserir o link Visitas com localização do DINOV: para possibilitar agendamento de
visitas para aproximação e articulação com parceiros.

- Duração da visita a ser

definida com a chefia do DINOV, respeitando a rotina e interesses institucionais,
(sugestão freqüência mensal, com 01(uma) hora de duração).
7.

Para cada visita agendada, incluir uma apresentação ao público visitante
englobando: histórico institucional, áreas de atuação, principais resultados, projetos,
laboratórios disponíveis para utilização por meio de parcerias institucionais, redes de
relacionamento, perguntas freqüentes, entre outros.

8. Disponibilizar link com vídeos, com foco em inovação, empreendedorismo e
transferência de tecnologia – para divulgação.
9. Estudar a possibilidade de inserir o link adote essa idéia (voltados para parcerias,
com o intuito de desenvolver as idéias premiadas ou selecionadas no concurso “Uma
idéia na cabeça, uma inovação na mão” ou outros de apoio e incentivo a inovação).
10. Inserir link Demandas e Soluções, que indicará as soluções(serviços) ofertados pelos
laboratório, oficinas, etc e os tipos de demandas dos solicitantes.
11. Inserir o rastreamento de acesso – isto possibilitará contabilizar o acesso a página da
vitrine por região ou local, gênero, quais os link mais acessados, por quanto tempo
ficou conectado ao link, dentre outros indicadores.
12. Disponibilizar em Flip page o Tutorial com orientações ao pesquisador IFBA sobre
como proteger e ter sua tecnologia publicada na Vitrine Tecnológica do IFBA –
Produto Final.
13. Entrega da

proposta de aprimoramento da Vitrine Tecnológica, finalizada ao

Departamento de Inovação - Produto Final .
Por se tratar de uma proposta de melhoria para um ambiente organizacional virtual, as
contribuições propostas neste documento não estão acabadas. Devem ser analisadas
pela gestão do DINOV para validação da efetividade da sua aplicação total ou parcial.
Podendo o teor apresentado ser ajustado, modificado ou customizado em conformidade
com os interesses institucionais.

147

APÊNDICE E – Tutorial Orientação de Proteção para Publicação na Vitrine
Tecnológica

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

ANEXO A. - Comprovante submissão Projeto Plataforma Brasil

Comprovante de Recepção CEP nº 554330

Disponível em: <http://aplicacao.saude.gov.br/plataformabrasil/login.jsf>
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96. Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU
01/08-95

MESTRADO PROFISSIONAL GESTÃO E TECNOLOGIAS

Mestrado Profissional
Gestão e Tecnologias
Aplicadas a Educação

APLICADAS À EDUCAÇÃO

DEPARTAMENTO DEEDUCAÇÃO – DEDC - CAMPUS I
MESTRADO PROFISSIONAL GESTÃO E TECNOLOGIAS APLICADAS A EDUCAÇÃO GESTEC

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS
º
CONFORME RESOLUÇÃO N 466/12 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE.

I –DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA:
1.
TÍTULO DO PROTOCOLO PESQUISA: “Intangíveis Desenvolvidos numa Instituição de
Ciência e Tecnologia o caso Prático do Instituto Federal da Bahia – IFBA”
2.
PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Anete Santos e Santos, servidora pública, matrícula
Siape: 0394287, mestranda do GESTEC/UNEB , tendo como orientador(a) a Prof. Drª Nadia Hage
Fialho vinculada a Universidade do Estado da Bahia – UNEB.
II - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A PESQUISA:
Caro(a) senhor (a) lhe convidamos (a) participar da pesquisa: INTANGÍVEIS DESENVOLVIDOS NUMA
INSTITUIÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA O CASO PRÁTICO DO INSTITUTO FEDERAL DA
BAHIA – IFBA” de responsabilidade da pesquisadora Anete Santos e Santos , discente da Universidade do
Estado da Bahia. A pesquisa tem como objetivo analisar as alternativas de divulgação dos conteúdos
tecnológicos desenvolvidos e protegidos em uma ICT por meio de um canal digital para atrair parceiros e
fortalecer o estabelecimento da transferência de tecnologias contribuindo para o desenvolvimento tecnológico
na sociedade.
Os riscos decorrentes de sua participação são mínimos. Caso o(a) Senhor(a)aceite sua participação será
voluntária e se dará por meio de resposta a um questionário impresso ou digital referente aos conteúdos na
Vitrine Tecnológica do IFBA. Não haverá nenhum gasto ou remuneração resultante dela. Garantimos que sua
identidade será tratada com sigilo e preservada.
A realização desta pesquisa trará ou poderá trazer os seguintes benefícios: - disseminar a cultura de inovação
no âmbito da instituição envolvida, o IFBA; - contribuir para o fortalecimento da pesquisa e da correta
divulgação dos seus resultados através da Vitrine Tecnológica do IFBA; - aproximar a ICT de empresas e
outras instituições para o estabelecimento de parcerias que possam resultar no estabelecimento de convênios,
contratos para produção e/ou transferência de tecnologias; - implementar melhorias na divulgação dos
conteúdos apresentados na Vitrine Tecnológica do instituto; - disponibilizar um tutorial de orientação para
proteção e divulgação de conteúdos na Vitrine Tecnológica;
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Caso o(a) senhor(a) queira poderá, a qualquer momento, desistir de sua participação. Sua recusa não trará
nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a instituição.Quaisquer dúvidas que o (a)
senhor(a) apresentar serão esclarecidas pela pesquisadora acima identificada e caso queira poderá entrar em
contato também com o Comitê de Ética da Universidade do Estado da Bahia. Esclareço ainda que de acordo
com as leis brasileira é garantido ao participante da pesquisa o direito a indenização caso ele(a) seja
prejudicado por esta pesquisa. O (a) senhor (a) receberá uma cópia deste termo onde consta o contato da
pesquisadora, para que possa tirar suas dúvidas sobre o projeto e da sua participação, agora ou a qualquer
momento.
III. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE DÚVIDAS
PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: Anete Santos e Santos
Endereço: Av. Araújo Pinho n. 39, Canela – Salvador/BA CEP: 40.110.150.
Telefone: .(71 3221 0335. E-mail: anete@ifba.edu.br ou inovaifba@ifba.edu.br
Comitê de Ética em Pesquisa- CEP/UNEB Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador-BA. CEP: 41.150000. Tel.: 71 3117-2445 e-mail: cepuneb@uneb.br
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP SEPN 510 NORTE, BLOCO A 1º SUBSOLO, Edifício
Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde CEP: 70750-521 - Brasília-DF
IV. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO.
Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pelo pesquisador (a) sobre os objetivos benefícios da
pesquisa e riscos de minha participação na pesquisa DIVULGAÇÃO DOS INTANGÍVEIS
DESENVOLVIDOS NUMA INSTITUIÇÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA O CASO PRÁTICO DO
INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA – IFBA”, e ter entendido o que me foi explicado, concordo em
participar, sob livre e espontânea vontade, como voluntário, consinto também que os resultados obtidos
sejam apresentados e publicados em eventos e artigos científicos desde que a minha identificação não seja
realizada e assinarei este documento em duas vias sendo uma destinada ao pesquisador e outra a via a mim.
________, ______ de _________________ de _________.
_____________________________________
Assinatura do participante da pesquisa
___________________________
Assinatura do pesquisador discente
(orientando)

________________________________
Assinatura do professor responsável
(orientador)
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ANEXO C - Termos de Compromisso Coleta de dados em Arquivos
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ANEXO D – Termo de Concessão – Autorização Acesso Documentos DINOV
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ANEXO E – Portaria e Resoluções Institucionais
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