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RESUMO  

 

A inovação é fundamental para o desenvolvimento socioeconômico, mas tão importante quanto 

a criação é a proteção dos ativos intangíveis. A gestão da propriedade intelectual, é uma forma 

de proteger as criações e agregar valor aos produtos, processos e serviços.  Nas incubadoras de 

base tecnológica, as empresas incubadas têm potencialidade de gerar novos negócios que serão 

explorados pelas startups e comercializados na sociedade. Daí surge a necessidade da devida 

proteção dos ativos intangíveis. Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar como as 

incubadoras de base tecnológica em Santa Catarina contribuem com a gestão da propriedade 

intelectual dos empreendimentos incubados. No desenvolvimento, o trabalho, que tem 

aderência na linha de pesquisa Direito, Cidadania e Socioambientalismo, encontra-se 

estruturado em 5 capítulos. Quanto aos aspectos metodológicos, empregou-se o método 

dedutivo, bem como, adotou-se a estratégia de pesquisa da utilização das técnicas da pesquisa 

documental para a construção do referencial teórico e de estudo de caso. Esse foi realizado por 

meio de entrevistas com os gestores das incubadoras de base tecnológica em Santa Catarina 

para coleta de dados quanto ao objeto de estudo. Em relação à abordagem, esta é uma pesquisa 

qualitativa e, quanto ao objetivo, identifica-se como pesquisa exploratória. Por fim, conclui-se 

que a gestão da propriedade intelectual nas incubadoras de base tecnológica em Santa Catarina 

ainda é incipiente, pois foi identificado que poucas práticas são adotadas para a proteção dos 

ativos intangíveis gerados nesses ambientes, sendo necessária que a cultura da gestão da 

propriedade intelectual seja disseminada em tais locais, pois a gestão da inovação é um ponto 

estratégico para o desenvolvimento científico e econômico. 

 

Palavras-chave: gestão da inovação; incubadora de base tecnológica; propriedade intelectual. 
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ABSTRACT  

 

 

Innovation is fundamental to socioeconomic development, but just as important as creation is 

the protection of intangible assets. The management of intellectual property is a form of 

protection as creations and adds value to products, processes and services. In technology-based 

incubators, incubated companies have the potential to generate new businesses that will be 

exploited by companies and marketed in society. Hence arises the need to protect intangible 

assets. This has the general objective of analyzing how technology-based research incubators 

in Santa Catarina contribute to property management in Cubados. In the work, which has 

adherence to the line of research and Socio-environmentalism, there is the development of 

Citizenship, the development of the chapter, in 5 chapters. As for the methodological aspects, 

if the research method is the method of use, as well as the reference for use. This was carried 

out through interviews with managers of technology-based incubators in Santa Catarina to 

collect data regarding the object of study. Regarding the approach, this is a qualitative research 

and, regarding the objective, it is identified as exploratory. Finally, it is concluded that the 

property of intellectual property in intellectual-based incubators in Santa Catarina is incipient 

technological, as it is still identified that few companies are adopted for the management of 

intangible assets generated in environments, being necessary that the culture of management of 

the intellectual property is disseminated in such places, as the management of innovation is a 

strategic point for scientific and economic development. 

 

Keywords: innovation management; technology-based incubator; intellectual property. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A inovação é essencial para o desenvolvimento econômico e a busca por novas 

tecnologias, serviços, métodos e produtos são primordiais para técnicas mais eficientes e para 

aumentar a competitividade. Como resultado da geração de inovação, as criações são 

disponibilizadas para a sociedade. Assim, tão importante quanto a criação é a proteção desses 

ativos intangíveis desenvolvidos, sendo a gestão da inovação fundamental para a sociedade do 

conhecimento. 

A gestão da Propriedade Intelectual (PI) é uma forma de proteger as criações e agregar 

valor aos produtos, processos e serviços. O uso dos instrumentos de proteção da PI que são 

normatizados pelo Direito de propriedade intelectual, serve como incentivo a todo tipo de 

inovação, criação e conhecimento, visando estimular a competitividade e o desenvolvimento 

econômico, tecnológico e social. 

A economia baseada no conhecimento requer um bom desempenho em pesquisas 

científicas, uma vez que está diretamente ligada ao desenvolvimento de um sistema de 

inovação. Mas para que se tenha o sucesso inovativo é necessário que a produção científica 

esteja conectada ao mercado, pois o conhecimento gerado deverá ser transformado em produtos, 

processos e serviços que resolvam alguma demanda da sociedade. 

Assim, para contribuir com a construção do desenvolvimento econômico, o 

empreendedorismo inovador se apresenta como um importante instrumento. Nesse sentido, 

cada vez mais estão sendo criadas empresas e startups que têm como fundamento a tecnologia 

e a inovação, e, com isso, acabam se tornando mais competitivas. Dessa maneira, a capacidade 

de gerar inovações a partir de conhecimentos tecnológicos, precisa ocorrer em um ambiente 

inovador.  

Os ambientes de inovações são espaços colaborativos que estimulam a criação e o 

compartilhamento de conhecimentos e experiências, aumentando o desenvolvimento dos 

empreendimentos, e incentivando a participação de todos os atores para contribuir com o 

desenvolvimento da inovação. 

Um desses ambientes, são as incubadoras de base tecnológica (IBT’s), que é assunto 

de estudo nesta pesquisa. Nessas incubadoras, as empresas incubadas têm como objetivo a 

criação de um produto, processo ou serviço que seja desenvolvido a partir de pesquisas e que 

tenham inovação e tecnologia como escopo do negócio.  

Nesse âmbito, o estado de Santa Catarina apresenta índices relevantes para o 

desenvolvimento da economia no setor de tecnologia e inovação, sendo considerado referência 
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nacional em inovação e soluções de tecnologia, como o sexto maior do Brasil, com mais de 12 

mil empresas nesse setor (ACATE, 2020, p. 19). 

Assim, diante da importância do setor de tecnologia e inovação catarinense, bem como 

da potencialidade em gerar novos negócios nas incubadoras que resultem em 

produtos/serviços/processos, e que serão exploradas pelas startups e comercializado para a 

sociedade, surge a necessidade da devida proteção dos ativos intangíveis por meio dos direitos 

de propriedade intelectual, de modo a fornecer segurança jurídica aos titulares dos resultados 

obtidos em pesquisa, desenvolvimento e inovação.  

Logo, define-se como problema de pesquisa a seguinte indagação: No 

desenvolvimento de suas atribuições junto aos empreendedores e startups, como as incubadoras 

de base tecnológica no estado de Santa Catarina contribuem para a gestão dos direitos de 

propriedade intelectual? 

Assim, definiu-se como objetivo geral desta pesquisa: analisar como as incubadoras 

de base tecnológica em Santa Catarina contribuem com a gestão da propriedade intelectual dos 

empreendimentos incubados. Como desdobramento do objetivo geral, definiram-se os 

seguintes objetivos específicos:  

1) Identificar o papel das incubadoras tecnológicas para a gestão da inovação;  

2) Apresentar as formas de proteção dos direitos de propriedade intelectual que podem 

ser gerados por empreendimentos incubados. 

3) Identificar a contribuição das incubadoras de base tecnológica localizadas no estado 

de Santa Catarina com a gestão dos direitos de propriedade intelectual de seus incubados; 

A proposta desta pesquisa se justifica em virtude do fato de que a busca por novas 

tecnologias e inovações é uma das engrenagens da economia mundial. E, diante das 

potencialidades desse setor no estado de Santa Catarina, identifica-se a necessidade de proteger 

as criações e inovações que são produtos do conhecimento e da informação. O direito de 

propriedade intelectual assegura a propriedade dos ativos intangíveis, garantindo titularidade e 

exclusividade, bem como contribui para medir o progresso tecnológico e a capacidade criadora 

dos indivíduos e empresas. Assim, a gestão da propriedade das criações é um ponto estratégico 

para o desenvolvimento científico e econômico. 

Para responder o problema de pesquisa e alcançar os objetivos propostos, esta 

dissertação foi dividida em cinco capítulos. O primeiro é esta introdução, na qual está descrito 

o contexto em que o tema está inserido, a delimitação do problema de pesquisa, objetivo geral, 

objetivos específicos, a justificativa da pesquisa e os procedimentos metodológicos. 
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O segundo capítulo, apresenta a fundamentação teórica dos temas abordados, quais 

sejam: inovação, incubadoras, incubadoras de base tecnológica, processo de incubação e gestão 

da inovação. Em seguida, o terceiro capítulo aborda a gestão da propriedade intelectual como 

uma das formas de gestão da inovação, os instrumentos de proteção da propriedade intelectual 

de acordo com a legislação brasileira, e, a importância da gestão da propriedade intelectual.  

O quarto capítulo, apresenta dados sobre o setor de tecnologia e inovação em Santa 

Catarina, e a análise dos resultados da pesquisa. Por fim, o quinto capítulo apresenta a conclusão 

do estudo. 

Quanto aos procedimentos metodológicos utilizados, esses foram definidos de acordo 

com os objetivos traçados para responder ao problema de pesquisa. Em um primeiro momento 

apresenta-se a construção da revisão teórica da literatura quanto aos temas que formam a base 

teórica do estudo. Após, apresentam-se os procedimentos adotados para coleta de dados e, por 

último, os procedimentos para análise e interpretação dos dados e conteúdos coletados. 

Para Gil (1999, p. 42), a pesquisa pode ser considerada como um processo formal e 

sistemático de desenvolvimento do método científico, com o objetivo de descobrir respostas 

para problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. Nesse sentido, Minayo 

(1993, p. 23) explica que a pesquisa é uma atividade da ciência na busca da descoberta da 

realidade, combinando teoria e dados. 

 Com vistas a compreender o desenvolvimento desta pesquisa, faz-se necessário 

explicar os métodos que foram utilizados na realização dela. De acordo com Andrade (2007, p. 

119), metodologia é o conjunto de métodos ou caminhos que são percorridos na busca do 

conhecimento. Já Minayo et al. (2000, p. 16) defendem que a metodologia, inclui as concepções 

teóricas de abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a construção da realidade e o 

potencial criativo do investigador.  

Assim, com o objetivo de demonstrar o protocolo científico dos métodos e técnicas 

adotados para a sistematização da pesquisa, na sequência apresentam-se, os procedimentos 

metodológicos para a pesquisa intitulada “A gestão dos direitos de propriedade intelectual: 

análise das incubadoras de base tecnológica no estado de Santa Catarina”. A Figura 1 apresenta 

a sistematização dos procedimentos metodológicos adotados para a pesquisa. 
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Figura 1- Sistematização dos procedimentos metodológicos 

 

Fonte: Elaborado pela autora (2022). 

 

Conforme apresentado na Figura 1, a condução da pesquisa aconteceu por meio de 

duas técnicas investigativas, sendo operacionalizada em três fases. Na primeira fase, para 

formar a base teórica e, com o objetivo de apresentar os temas sobre incubadoras, inovação, 

propriedade intelectual e gestão da inovação, a pesquisa tem caráter exploratório. Segundo Gil 

(2017, p. 27) essa tem como função desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias, além 

de proporcionar maior familiaridade com o problema, e proporcionar uma visão geral acerca de 

determinado assunto.  

Nessa etapa, para construir o referencial teórico foi utilizada a pesquisa documental 

que proporcionou o embasamento teórico necessário para a caracterização do conteúdo e 

compreensão do assunto. Tal para atender o primeiro e segundo objetivos específicos, 

demonstrando as possibilidades de proteção da propriedade intelectual nas incubadoras e a 

importância de que essa gestão seja realizada.   
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Os dados bibliográficos foram obtidos por meio de pesquisas em bases de dados, tais 

como: o Portal de Periódico da Capes, Scientific Electronic Library Online (Scielo), Scopus 

(Elsevier), bancos de teses e dissertações, websites nacionais e estrangeiros, sendo as análises 

extraídas de artigos científicos, teses, legislação, relatórios técnicos, páginas web etc. É 

importante ressaltar que esse levantamento não apresenta cunho bibliométrico, mas sim para 

adquirir conhecimento relacionado ao tema em estudo a partir da literatura conforme sua 

relevância. 

Na segunda fase, foi utilizada a metodologia de estudo de caso. Essa técnica de 

pesquisa consiste em um método de investigação que permite a obtenção de dados de um 

determinado fenômeno (YIN, 2010, p. 39). Como método de pesquisa, o estudo de caso é usado 

para contribuir com o entendimento de fenômenos individuais, sociais e organizacionais 

complexos, pois permite que o investigador detecte as características significativas dos eventos 

na realidade (YIN, 2010, p. 24).  

Para esta pesquisa adotou-se o método do estudo de caso que tem por objeto de análise 

a “gestão da propriedade intelectual nas incubadoras de base tecnológica em Santa Catarina”, 

ou seja, objeto de estudo sob a perspectiva de diferentes sujeitos, setores de atuação e 

instituições.  

O método também visa contribuir para a resposta do problema de pesquisa deste 

estudo: no desenvolvimento de suas atribuições junto aos empreendedores e startups, como as 

incubadoras de base tecnológica no Estado de Santa Catarina contribuem para a gestão dos 

direitos de propriedade intelectual? 

Nessa fase, a coleta de dados da pesquisa foi realizada por meio de entrevista com os 

gestores das incubadoras de base tecnológica em funcionamento no estado de Santa Catarina.  

O roteiro da entrevista pode ser observado no Apêndice A. Ainda, é importante destacar que o 

roteiro passou por uma validação prévia, pois uma entrevista foi realizada com uma gestora de 

incubadora, com o objetivo de corrigir dificuldades de compreensão, bem como para avaliar a 

relevância teórica das perguntas relacionadas aos objetivos da pesquisa.  

 As entrevistas foram realizadas por meio de tecnologia remota, via Google meet, no 

mês de novembro de 2021, com uma duração média de 30 minutos. Essas eram precedidas de 

uma breve apresentação do entrevistador, dos objetivos da pesquisa e do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B) para realização da pesquisa. Todas as 

entrevistas foram gravadas na forma de áudio e vídeo, com autorização dos entrevistados.  

Por fim, a terceira fase da pesquisa compreende a análise das respostas e construção 

dos resultados, com vistas a responder o problema de pesquisa. A análise dos dados consiste 
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em examinar, categorizar, apresentar em gráficos, tabelas e figuras, para tirar conclusões 

baseadas empiricamente (YIN, 2010, p. 154).  

Para essa análise dos dados foi utilizada a estratégia de descrição do caso. De acordo 

com Yin (2010, p. 159) tal estratégia busca desenvolver uma estrutura descritiva que auxilie a 

identificar a existência de padrões de relacionamento entre os dados, a fim de organizar o estudo 

de caso.  

Quanto ao método de abordagem, esse é dedutivo, caracterizado como aquele que, a 

partir de premissas mais gerais, permite alcançar uma conclusão particular (GIL, 2008, p. 9). 

Nessa perspectiva, é importante proteger adequadamente os ativos produzidos nas incubadoras 

tecnológicas catarinense, e, a partir da análise dos dados coletados em entrevista, foi possível 

analisar se é realizada a gestão dos direitos de propriedade intelectual.   

A pesquisa é de caráter qualitativo, pois, por meio das entrevistas apresenta elementos 

do comportamento das incubadoras em relação ao objeto do estudo. Ainda, o processo de 

pesquisa qualitativa segundo Creswell (2021, p. 150), envolve questões e procedimentos que 

emergem dos dados tipicamente coletados no ambiente do participante, construídas a partir das 

particularidades para os temas gerais e as interpretações feitas pelo pesquisador acerca do 

significado dos dados. 

De acordo com Silveira e Córdova (2009, p. 32): 

 

Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o porquê das 

coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam os valores e as trocas 

simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os dados analisados são não-

métricos (suscitados e de interação) e se valem de diferentes abordagens. 

 

Assim, a abordagem qualitativa faz-se necessária para que se possa compreender e 

interpretar os dados coletados no estudo de caso, de acordo com os diferentes pontos de vista 

sobre o objeto de estudo por aqueles que participaram da pesquisa. 

 

 



 

2 INCUBADORAS DE BASE TECNOLÓGICA E GESTÃO DA INOVAÇÃO  

 

No mundo globalizado o desenvolvimento avança rapidamente, e, da mesma forma, a 

criação de produtos, processos e serviços inovadores que tenham relevância para o mercado. A 

gestão da inovação estabelece métodos para gerar valores, e, portanto, é primordial para que as 

organizações se tornem mais competitivas.  

Este capítulo tem como objetivo identificar o papel das incubadoras tecnológicas para 

a gestão da inovação. Diante disso, será exposta a teoria de base utilizada para a elaboração 

deste estudo, apresentando conceitos relacionados ao tema principal, tais como: inovação, 

incubadoras de empresas, incubadoras de base tecnológica e gestão da inovação. 

No primeiro momento, discute-se sobre a importância da inovação e sua definição. Em 

seguida, aborda-se o histórico das incubadoras, conceitos, funcionamento e, em especial, a 

definição das incubadoras tecnológicas. Por fim, a gestão da inovação é explicada e demonstra-

se a importância dessa prática para a competitividade e para o desenvolvimento do ecossistema 

de inovação.  

 

2.1 INOVAÇÃO  

 

O desenvolvimento socioeconômico e tecnológico das nações é um fator de 

competitividade na era da globalização. A economia mundial busca na inovação novas 

ferramentas, modelos e processos para o aumento da produtividade. Assim, há muitos 

investimentos do governo, indústria e instituições de ensino e pesquisa nesse setor, com o 

objetivo de transformar o conhecimento científico em inovação. 

O Manual de Oslo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE, 2018, p. 20), que é considerado uma das principais referências conceitual e 

metodológica para o estudo do processo de inovação, apresenta a definição de inovação como 

“produto ou processo melhorado (ou uma combinação dos mesmos) que difere 

significativamente dos produtos e processos anteriores da unidade e que se tornou disponível 

aos potenciais usuários ou teve seu uso internalizado pela unidade.” 

A inovação também poderá ser social, sendo definida por Bignetti (2011, p. 4) como 

“o resultado do conhecimento aplicado às necessidades sociais através da participação e da 

cooperação de todos os atores envolvidos, gerando soluções novas e duradouras para grupos 

sociais, comunidades ou para a sociedade em geral.” 
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No Brasil, a Política Nacional de Inovação que dispõe sobre incentivos à inovação e à 

pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, regulamentada pela Lei nº 

10.973/2004, no art. 2º, inciso IV, define inovação como:  

 

A introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que 

resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a agregação de 

novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente 

que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho 

(BRASIL, 2004). 

 

De acordo com o Manual de Frascati (2002, p. 23), as atividades de inovação 

tecnológica são o “conjunto de etapas científicas, tecnológicas, organizativas, financeiras e 

comerciais, incluindo os investimentos em novos conhecimentos, que levam ou que tentam 

levar à implementação de produtos e de processos novos ou melhorados.” 

A inovação está relacionada à criação de novos mercados, sendo inicialmente o 

produtor quem começa a mudança econômica e os consumidores são ensinados a desejar coisas 

novas ou diferentes daquelas que costumam utilizar (SCHUMPETER, 1982, p. 48). A inovação 

está presente em todos os segmentos da sociedade, de modo que, o desenvolvimento de 

produtos e serviços que atendam às necessidades e aos requisitos do mercado atual é um desafio 

para todas as empresas. Nesse contexto, a Quarta Revolução Industrial prega que a tecnologia 

irá revolucionar todos os setores, sendo as inovações tecnológicas responsáveis por alimentar 

uma grande mudança histórica do mundo (SCHWAB, 2019, p. 22). 

No processo de inovação tecnológica, atores de diversos contextos contribuem para a 

criação de atividades científicas, tecnológicas, financeiras, produtivas, sociais, ambientais e 

legais, o que torna a inovação um importante fator para o desenvolvimento social e cultural de 

regiões (GARCIA; TERRA, 2012, p. 224). Para Silva (2015, p. 7) o desenvolvimento científico 

e tecnológico depende da participação de pessoas inovadoras, ou seja, está relacionado com o 

espírito criativo e inovador humano. 

Para Bessant, Tidd e Pavitt (2008, p. 35) a inovação trata-se de conhecimento, “onde 

novas possibilidades são desenvolvidas a partir de uma combinação de diferentes conjuntos de 

conhecimentos, podendo ser criada na forma de conhecimento sobre o que é tecnicamente 

possível ou de uma configuração que possa responder a uma necessidade latente”. 

A inovação pode acontecer por meio da criação de um novo produto ou serviço, ou 

melhoramento de algo que já existia (DORNELAS, 2008, p. 24). Também pode ser definida 

como a efetiva implementação, com sucesso, de novas ideias, em um determinado contexto 

(AUDY, 2017, np). 
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Não há um conceito único para o termo inovação, esse varia de acordo com o contexto 

de aplicação, mas todas ressaltam a necessidade de completar os aspectos de desenvolvimento 

e de aprofundamento de novos conhecimentos (TIDD; BESSANT, 2015, p.18). A inovação é 

determinada pela possibilidade de estabelecer relações, ver as oportunidades e tirar proveito 

delas. Para Vale (2018, p.779) a inovação tecnológica representa “a mola propulsora do 

aumento da competitividade dos mercados, introduzindo novidades em produtos, gestão, 

processos e procedimentos.” 

Cada vez mais a inovação é considerada um fator que impulsiona o crescimento 

econômico, e, para promover o desenvolvimento da economia e a competitividade, é preciso 

um cenário adequado para a diversificação dos setores industriais. Cenário esse, que confira a 

segurança na cooperação entre as instituições que se dedicam à ciência, tecnologia, inovação e 

distribuição do conhecimento. 

Nesse contexto de cooperação, a criação de redes que conectam as empresas, o 

governo e as universidades, agentes que, segundo Henry Etzkowitz, integram a tríplice hélice 

da inovação, apresenta-se como uma estratégia para o desenvolvimento de ecossistemas de 

inovação eficientes. Para o autor, a interação entre universidade, indústria e governo é a chave 

para a inovação e o crescimento em uma economia baseada no conhecimento (ETZKOWITZ, 

2009, p. 1).  

Para promover a inovação, cada hélice trabalha entrelaçada com as outras, servindo 

como força motivadora e, dessa forma, impulsionando o desempenho das demais, sendo a base 

da criatividade social (ETZKOWITZ, 2009, p. 11). Há ainda, autores que defendem a existência 

de um sistema de hélice quádrupla, na qual, além da empresa, do governo e da universidade, é 

também necessário integrar a sociedade. Tal justifica-se pelo fato de que a inclusão desses 

agentes força a inclusão da cultura, dos valores, da criatividade, entre outros (CARAYANNIS; 

CAMPBELL, 2009, p. 219). 

Independentemente da teoria que informa as análises sobre os processos de inovação, 

a existência de ambientes que, ao mesmo tempo, estimulem e incentivem a inovação 

tecnológica e propiciem aos seus agentes espaços colaborativos para a criação e o 

compartilhamento de conhecimentos e experiências, aumentam o desenvolvimento dos 

empreendimentos no processo inovativo. 

Os ambientes de inovação se caracterizam pela disponibilidade de instrumentos que 

fomentam a inovação e o empreendedorismo, pois de acordo com Magalhães Correia e Gomes 

(2012, p. 39) “são espaços propícios para a aprendizagem coletiva, intercâmbios de 

conhecimentos, de interação entre empresas, instituições de pesquisa e órgãos governamentais”. 
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Esses, com a realização de pesquisas podem transferir seus resultados para o setor produtivo e 

promover o desenvolvimento econômico. 

Nesse viés, Ozdemir e Sehitoglu (2013, p. 1) afirmam que dentre os vários ambientes 

desenvolvidos para apoiar a inovação, as incubadoras de empresas são utilizadas em todo o 

mundo como instrumento para promover o desenvolvimento econômico. Devido a relevância 

das incubadoras de empresas para a inovação, serão apresentadas a seguir.  

 

2.2 INCUBADORAS DE EMPRESAS  

 

A origem das incubadoras de empresas é controversa entre os autores no que se refere 

ao local e data. Wolffenbüttel (2001, p. 22) afirma que o início foi no ano de 1927, na 

Universidade de Stanford, com o apoio que essa prestou a dois alunos que tiveram acesso ao 

laboratório de radiocomunicações. Lá fundaram a empresa Hewlett-Packard, ou apenas HP, 

que, posteriormente, tornou-se mundialmente conhecida.  

Já Mian, Lamine e Fayolle (2016, p. 1), defendem que o movimento de incubação de 

empresas surgiu na década de 1950 em Nova Iorque. Garcia e Terra (2011, p. 226) explicam 

que a ideia inicial sobre a incubação de empresas foi de Joseph Mancuso, que adquiriu as 

instalações de uma das fábricas da Massey Ferguson que tinha fechado e sublocou o espaço 

para pequenas empresas iniciantes, que compartilhavam equipamentos e serviços.  

O Batavia Industrial Center (BIC), é conhecido como a primeira incubadora nos 

Estados Unidos, fundada por Mancuso em 1959, em Batavia, Nova Iorque (ZEHNER et al., 

2014, p. 146). O fundador, além da infraestrutura física das instalações, disponibilizou um 

conjunto de serviços que poderiam ser compartilhados pelas empresas ali instaladas, tais como: 

secretaria, contabilidade, vendas, marketing, entre outros, e com isso reduzir custos 

operacionais das empresas. Curiosamente, uma das primeiras empresas instaladas na área foi 

um aviário, por isso o prédio passou a ser chamado de “incubadora” (GARCIA; TERRA, 2011, 

p.226). 

No Brasil, as primeiras iniciativas de incubação foram lançadas no início da década de 

1980, e se consolidaram como incentivo para a produção tecnológica. (SILVA, 2009, p.244). 

De acordo com a Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 

Inovadores (ANPROTEC) (2019, p. 9) a primeira incubadora foi criada em 1984, na cidade de 

São Carlos (SP). Nos anos seguintes, outras três foram criadas nas cidades de Campina Grande 

(PB), Florianópolis (SC) e Rio de Janeiro (RJ), conectadas às fundações de apoio à pesquisa, já 

sob a égide do empreendedorismo inovador e conectadas às políticas públicas. 
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 Em 1987, foi criada a ANPROTEC, que representa os interesses de empreendimentos 

que utilizam o processo de incubação para gerar inovação no país. A entidade acompanha, 

incentiva e orienta a formação e o desenvolvimento de novos mecanismos de geração de 

empreendimentos inovadores, estimulando a competitividade por meio da transformação de 

ideias em negócios. 

 Foi a partir dos anos 1990 que ambientes de inovação como parques científicos, 

instituições de ensino e pesquisa, incubadoras e aceleradoras se disseminaram no Brasil, 

juntamente com a ideia do empreendedorismo inovador no país, desencadeando a consolidação 

de um dos maiores sistemas mundiais de parques tecnológicos e incubadoras de empresas 

(ANPROTEC, 2021, np). 

 De acordo com relatório divulgado pela ANPROTEC (2019, p. 19), o Brasil conta com 

404 incubadoras, sendo que 363 delas estavam em atividade no período de 2017 a 2019. As 

incubadoras são essenciais para promover a inovação e o empreendedorismo, pois segundo o 

mesmo estudo da ANPROTEC (2019, p. 28) estima-se que no ano de 2017, havia 3.694 

empresas incubadas no Brasil. Essas foram responsáveis pela geração de 14.457 postos de 

trabalho e faturaram conjuntamente R$ 551 milhões. Além disso, estima-se também que as 

6.143 empresas graduadas geraram 55.942 postos de trabalho e faturaram mais de R$ 18 

bilhões. 

 Com isso, o estudo das incubadoras se torna relevante em virtude de ser uma ferramenta 

importante de impulso ao desenvolvimento econômico, tecnológico e social, bem como de 

contribuir para o desenvolvimento do ecossistema de inovação.  

 Para a ANPROTEC (2019, p. 18) as incubadoras têm o “objetivo de disponibilizar 

suporte gerencial, de infraestrutura e orientação aos empreendedores para que desenvolvam 

ideias inovadoras em empreendimentos de sucesso”. As incubadoras constituem um espaço 

físico de infraestrutura técnica e operacional específica, com o objetivo de transformar ideias 

em produtos, serviços e processos (MEDEIROS; ATAS, 1995, p. 21). Para Andino et al. (2004, 

p. 1) “as incubadoras de empresas são um ambiente encorajador onde é oferecido mecanismos 

para facilitar o surgimento e o crescimento de novos empreendimentos.” 

 Em 2004 entrou em vigor a Política Nacional de Inovação com a Lei n. 10.973, que 

dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo. 

Assim, conceitua como incubadora de empresa a organização ou estrutura que objetiva 

estimular ou prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico ao empreendedorismo inovador e 

intensivo em conhecimento, com o objetivo de facilitar a criação e o desenvolvimento de 
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empresas que tenham como diferencial a realização de atividades voltadas à inovação 

(BRASIL, 2004).  

Essas entidades auxiliam os novos empreendimentos quanto aos trâmites 

administrativos e operacionais, por exemplo, demonstrando e incentivando as vantagens dos 

empreendimentos incubados (RAUPP; BEUREN,2006, p. 421). As incubadoras são entidades 

que fornecem condições e facilidades necessárias para o surgimento e crescimento de novas 

empresas e negócios, criando empregos, renda e desenvolvimento da cultura empreendedora 

nas comunidades de que fazem parte (BERGEK; NORRMAN, 2008, np).  

As incubadoras são ambientes de desenvolvimento dos empreendimentos, nas quais 

são oferecidos auxílios para o empreendedor no início do negócio com o objetivo de quando 

terminar o período de incubação esses empreendimentos estejam aptos economicamente de 

exercer suas funções com estabilidade. 

Etzkowitz (2009, p. 154) elenca quais os elementos básicos que as incubadoras 

precisam dispor: 

a) Um processo de seleção que incentive a melhoria de negócios emergentes os das 

ideias de organização. b) Espaço subvencionado, disponível por um período de tempo 

limitado. c) Serviços compartilhados, que permitem apoiar atividades da empresa 

individual a serem terceirizadas. d) Orientações e educação sobre as melhores 

práticas. e) Formação de redes, apresentação a parceiros potenciais e a investidores.  

 

Para Mian, Lamine e Fayolle (2016, n.p), as incubadoras são “consideradas uma 

ferramenta política promissora que apoia a inovação e o crescimento empresarial orientado para 

a tecnologia”. Bergek e Norrman (2008, n.p) consideram as incubadoras “ambientes que 

oferecem em uma localização compartilhada, serviços e suportes de negócios e redes para 

empreendimentos em estágio inicial”.  

As incubadoras de empresas são instrumentos que primeiramente proporcionam aos 

empreendedores um ambiente de uso compartilhado, com a finalidade de fornecer capacitações 

técnicas e gerenciais para empreendedores de negócios nascentes. Também auxiliam na 

captação de apoio financeiro para acesso a mercado e agregação de valor do negócio recém-

criado (SANTOS; MORAES FILHO, 2014, p. 372). 

Conforme estudo do SEBRAE (2016, p. 17) a taxa de mortalidade de empresas com 

até 2 anos é de 23,4%, tomando como referência as empresas brasileiras constituídas em 2012. 

A partir desse dado, pode-se afirmar que o número de empresas que falham no início do seu 

negócio é muito alto. Nesse sentido, o processo de incubação por meio do auxílio na gestão, 

pode servir como instrumento para o fortalecimento do empreendedorismo. 
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Os programas de incubação visam auxiliar os empreendedores na maturação de seus 

negócios, por meio de ações de orientação e compartilhamento de conhecimentos que permitam 

às startups a desenvolverem características fundamentais à competitividade. Assim, ao final do 

programa, as empresas possam estar financeiramente viáveis, com gestão adequada e bem 

posicionadas em seus mercados de atuação (ANPROTEC; SEBRAE, 2016, p. 6). 

A incubação de empresas é um importante instrumento para o desenvolvimento 

econômico, tecnológico e social, pois as incubadoras contribuem para a promoção do 

empreendedorismo, do desenvolvimento econômico-regional, por meio da geração de 

empregos e implementação de novas redes de negócios (SILVA, 2009, p. 246). 

Zehner et al. (2014, p. 145) definem incubadora como uma organização concebida 

para promover o crescimento e sucesso de empresas empreendedoras, fornecendo uma 

variedade de suporte de recursos e serviços, com o objetivo de comercializar novas tecnologias 

e criar empregos. Já para Bone, Allen e Haley (2017, p. 12), a incubação é uma combinação de 

processos de desenvolvimento de negócios, infraestrutura e pessoas, projetada para nutrir e 

desenvolver novos empreendimentos, apoiando-os nos estágios iniciais de desenvolvimento e 

mudança. 

As incubadoras geralmente disponibilizam infraestrutura para a instalação da empresa, 

serviços de comunicação, suporte gerencial, bem como cursos e capacitações para uma melhor 

administração do negócio. Outro ponto importante para as empresas nascentes é que nesses 

ambientes cria-se networking, o que auxilia na captação de investimentos (ANPROTEC, 2019, 

p. 18).   

Contudo, apesar de terem sido apresentadas várias definições, não há um consenso. 

Isso vai depender do país de instalação da incubadora e precisa ser respeitada a evolução nos 

serviços prestados por elas no decorrer dos anos, desde a criação até os dias atuais. A 

ANPROTEC (2016, p. 8) define três gerações de incubadoras em um contexto de alinhamento 

conceitual: 

 

a) Primeira Geração: O foco principal é a oferta de espaço físico de boa qualidade a 

baixo custo, além da oferta de recursos compartilhados, como auditórios, salas de 

reunião, equipamentos de uso comum, dentre outros. Outra característica importante 

dessa geração é a atuação da incubadora como um ambiente para transformar as 

tecnologias geradas em universidades e centros de pesquisa em negócios, numa 

estratégia que pode ser entendida como “technology push”. 

b) Segunda Geração: O foco dessa geração deixa de ser somente no espaço físico e 

nos recursos compartilhados para enfatizar serviços de apoio ao desenvolvimento 

empresarial, como treinamentos, mentorias, coaching, dentre outros. O pacote de 

serviços oferecidos é projetado para melhorar as taxas de crescimento e de sucesso 

das novas empresas, com consequente aumento do impacto sobre a economia da 

região. Assim, essa geração possui um viés claramente expresso como “market pull”. 



25 

 

c) Terceira geração: Além dos elementos disponibilizados pelas incubadoras das 

duas gerações anteriores, as incubadoras dessa terceira geração focam na criação e na 

operação de redes para acesso a recursos e conhecimentos, sintonizando a incubadora 

ao ecossistema de inovação no qual ela está inserida.  

 

 Ainda, a ANPROTEC apresenta essa evolução das incubadoras por meio da 

Figura 2. 

 

Figura 2- Evolução das incubadoras no contexto internacional 

 
Fonte: ANPROTEC (2016, p. 8) 

 

Com a evolução da inovação e dos ambientes de negócios, a terceira geração é 

essencial para que as incubadoras de empresas possam atender às demandas dos novos 

empreendedores e empreendimentos. Entretanto, também se mostra fundamental implementar 

as melhores práticas de atração, geração e desenvolvimento sistemático de empreendimentos 

inovadores (ANPROTEC, 2016, p. 9).  

Além disso, para a literatura há vários tipos de incubadoras. Contudo, neste estudo 

serão levadas em conta as três principais e que alcançam a maioria no Brasil. Segundo o 

Ministério da Ciência e Tecnologia (2000, p. 6), quanto ao modelo de negócio que as 

incubadoras apoiam podem ser de três tipos, quais sejam:  

 

a) Incubadoras de empresa de base tecnológica (IBT’s): são aquelas que abrigam 

empresas cujos produtos, processos ou serviços são gerados a partir de resultados de 

pesquisas aplicadas, e nos quais a tecnologia representa alto valor agregado.  

b) Incubadoras de empresas dos setores tradicionais: abrigam empresas ligadas aos 

setores tradicionais da economia, as quais detêm tecnologia largamente difundida e 

queiram agregar valor aos seus produtos, processos ou serviços por meio de um 

incremento no nível tecnológico empregado; entretanto, devem estar comprometidas 

com a absorção ou o desenvolvimento de novas tecnologias.  

c) Incubadoras de empresas mista: abrigam empresas dos dois tipos anteriormente 

descritos. 
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Dentre os tipos de incubadoras de empresas, as de base tecnológica são o objeto de 

análise deste estudo, de modo que, serão abordadas com maior ênfase. Nas IBT’s, as empresas 

incubadas têm como objetivo a criação de um produto, processo ou serviço que seja 

desenvolvido a partir de pesquisas e que tenham inovação e tecnologia como escopo do 

negócio. Para Baêta, Borges e Tremblay (2005, p. 77), incubadoras de base tecnológicas são: 

 

Organizações que abrigam empreendimentos nascentes, geralmente oriundos de 

pesquisa científica, cujo projeto implica o desenvolvimento e a comercialização de 

produtos ou serviços de base tecnológica. Tais organizações oferecem espaço e 

serviços subsidiados que favorecem o empreendedorismo e o desenvolvimento de 

produtos ou processos de alto conteúdo científico e tecnológico. 

 

As IBT’s atuam como agentes facilitadores na sobrevivência de empresas emergentes 

que tenham a inovação como estratégia de negócio em sua fase inicial, auxiliando-as nesse 

período em que são vulneráveis às instabilidades do mercado, além de desenvolver uma cultura 

empreendedora baseada na utilização do conhecimento profissional e prático.  

Etzkowitz (2009, p. 15) explica que as incubadoras de base tecnológicas no Brasil se 

desenvolveram nas universidades. Isso, com a crença em introduzir uma estrutura de suporte 

para criar empresas de novas tecnologias a partir da pesquisa acadêmica, contando ainda com 

infraestrutura e amparo gerencial, orientando os empreendedores quanto à gestão do negócio e 

sua competitividade.  

As IBT’s são importantes instrumentos para o desenvolvimento do empreendedorismo 

inovador, pois geralmente estão atreladas às instituições de pesquisas e universidades, de 

maneira que procuram conciliar inovação tecnológica com oportunidades de mercado (LEITE, 

1998, p. 408-410). Santos e Moraes Filho (2014, p. 386) afirmam que o papel mais relevante 

de uma incubadora de base tecnológica é o estabelecimento de elos entre a pesquisa científica, 

a inovação tecnológica e a aplicação prática da ação empreendedora. 

Já Mansano e Pereira (2016, p. 26) entendem que a incubadora de base tecnológica 

deve ser reconhecida como uma “ferramenta efetiva de transferência de tecnologia entre 

universidades e indústria, promovendo a ciência, tecnologia, inovação e facilitando a 

performance das empresas incubadas.” 

As empresas de base tecnológica utilizam tecnologias emergentes para o 

desenvolvimento de novos produtos, serviços e soluções, por meio da contínua atividade de 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). Diante disso, é importante o início da atividade dessas 

empresas junto às incubadoras, para que a taxa de sobrevivência dessas no mercado se torne 

cada vez maior.  
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Segundo Xiao e North (2017, np), os serviços de apoio disponibilizados nas 

incubadoras tecnológicas como mentorias, networking, disponibilização de infraestrutura, entre 

outros, influenciam positivamente nas empresas graduadas. Azevedo, Gaspar e Teixeira (2016, 

p. 73) destacam que “o processo de incubação cria valor para os empreendimentos, sendo 

constatado que as empresas incubadas após todo o processo possuem um nível de capacitação 

apropriado para ingressar no mercado com sucesso”. 

Essas afirmações são confirmadas em números. Um estudo realizado pela Fundação 

Dom Cabral apontou que no Brasil aproximadamente 25% das startups criadas acabam 

fechando em até um ano. Em contrapartida, as startups instaladas em incubadoras, aceleradoras 

ou parques tecnológicos apresentam 3,45% menos chances de serem descontinuadas do que 

aquelas que são instaladas em escritórios próprios (NOGUEIRA; ARRUDA, 2015, p. 3). 

Para Mattos (2008, p. 23) o empreendimento incubado apresenta vantagens, pois 

convive com uma cultura extremamente forte de empreendedorismo e inovação, acessa 

conhecimentos de forma mais rápida, interage com outras empresas, organizações científicas e 

tecnológicas e tem acesso mais efetivo a mercados nacionais e internacionais. 

Nesse sentido, as incubadoras de base tecnológicas apresentam-se como um 

diferencial no fortalecimento do empreendedorismo. Seja com o desenvolvimento de produtos, 

processos e serviços de alto conteúdo científico e tecnológico que estimulam a inovação, seja 

pela oportunidade que essas empresas têm de continuar no mercado.  

   

2.3  PROCESSO DE INCUBAÇÃO 

 

Cada incubadora possui um procedimento próprio para o processo de incubação, que 

vai desde a seleção dos candidatos, acompanhamento, até a graduação da empresa. Tais etapas 

são definidas pela gestão da incubadora, mas mesmo sendo diferente, todas têm etapas comuns. 

Na literatura sobre o tema, alguns autores também apresentam entendimentos 

diferentes sobre o número de fases e as denominações no processo de incubação. Em estudo 

realizado por Raupp e Beuren (2011, p. 6), foi apresentada a esquematização com essas 

ideologias, conforme pode ser visto na Figura 3. 
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Figura 3: Fases do processo de incubação 

 
Fonte: Raupp e Beuren (2011, p. 6) 

 

Apesar do processo ter diferentes fases e denominações o que não muda é o objetivo, 

qual seja, auxiliar os empreendedores na maturação de seus negócios. Tal com ações que geram 

competitividade ao empreendimento, proporcionam ao empreendedor aquisição de 

conhecimentos e habilidades necessárias à gestão empresarial (ANPROTEC; SEBRAE, 2020, 

p. 24).  

A partir da realidade de cada incubadora, o processo de incubação tem etapas 

sequenciais que garantem o desenvolvimento e fortalecimento do empreendimento no decorrer 

do processo (AZEVEDO; TEIXEIRA, 2018, p. 14). Moreira (2002, p. 60) afirma que durante 

este tempo a empresa é acompanhada pela equipe da incubadora, que trabalha para organizá-la 

gerencialmente, de  modo a melhorar suas chances de sucesso e permanência no mercado. 

Para Andino et al (2004, p. 3), três etapas são essenciais no processo de incubação: a 

fase de implantação representada por todo o processo de seleção, a fase de crescimento e 

consolidação no qual a empresa recebe todo o assessoramento administrativo necessário para 

seu desenvolvimento e ingresso no mercado por seus próprios meios, e por último a fase de 

maturação que é a saída da empresa da incubadora. 

Silva (2019, p. 34) também explica o processo de incubação em 3 fases, quais sejam: 

  

-Etapa de pré-incubação: nesta etapa as ideias são amadurecidas, os 

empreendedores contam com apoio tecnológico e aportes de recursos para 

desenvolver ideias de projetos com alto potencial de sucesso, recebendo orientação 

especializada para testar a viabilidade técnica e econômica de geração de uma 

empresa. Algumas incubadoras estipulam prazo para que no final o projeto seja 

reavaliado e a empresa passe a etapa seguinte na condição de incubada;  

- Etapa de incubação: é a fase de crescimento em que a empresa se consolida como 

incubada, obtendo uma série de auxílios como infraestrutura com instalações físicas, 

espaços compartilhados, consultorias, apoio técnico, gerencial e financeiro. Na 

incubação, as empresas podem ser classificadas como residentes (dispõe das 

instalações físicas da incubadora) e não- residentes (sem direito às instalações físicas). 
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Para esta etapa, geralmente estipula-se um prazo de três anos até a empresa incubada 

atingir a fase de graduação ou pós-incubação;  

- Etapa de graduação ou pós-incubação: terminada a fase de incubação, a empresa 

é reavaliada recebendo feedback se está apta para deixar a incubadora e enfrentar o 

mercado concorrencial 

 

Azevedo e Teixeira (2016, p. 23) ao realizar um estudo denominado alinhamento 

conceitual das incubadoras também explicam como se dá o processo de incubação, sendo 

basicamente 3 fases: 

 

1) Seleção: Para participar do processo de incubação é necessário fazer a inscrição 

em edital, que na maioria dos casos se divide em três etapas: inscrição no site da 

incubadora, análise do negócio, e, entrevista relacionada ao negócio. Nesta etapa 

geralmente os critérios analisados são: capital, empreendedores, tecnologia (produto, 

serviço, processo) e gestão. 

2) Processo de incubação: No processo de incubação são oferecidos, além de espaço 

físico por período limitado dentro da incubadora, serviços administrativos e 

assistenciais nas áreas como marketing, finanças, recursos humanos, entre outros. 

Inclui acesso a uma rede de provedores de serviços especializados, instituições 

financeiras, instituições de pesquisa e órgãos governamentais assim como networking. 

Nessa fase, o prazo de permanência da empresa selecionada na Incubadora é 

geralmente 2 a 4 anos prorrogáveis (ou não) de acordo com o tempo estipulado pela 

própria Incubadora. O período de incubação também é definido pelas avaliações 

periódicas realizadas junto aos empreendedores. 

3) Graduação: Última fase do processo de incubação quando a empresa sai da 

incubadora. Após o período de incubação a empresa já estará pronta para ser inserida 

no mercado. 
 

Independente das denominações e fases, o processo de incubação ocorre de acordo 

com a gestão da incubadora, sendo a maturação do negócio incubado o objetivo final. 

Entretanto, há uma preocupação com o alinhamento conceitual da terceira geração das 

incubadoras que foi explicado anteriormente, bem como para definir as melhores práticas no 

processo de incubação. Diante disso, a ANPROTEC e o SEBRAE propuseram a criação de um 

modelo que sirva de referência para a gestão das incubadoras, denominado CERNE - Centro de 

Referência para Apoio a Novos Empreendimentos.  

A plataforma CERNE visa promover a melhoria expressiva nos resultados das 

incubadoras de diferentes setores de atuação, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos. 

Esse modelo de incubação de empresas busca suprir a necessidade das incubadoras em ampliar 

a capacidade de geração sistemática de empreendimentos de sucesso. Com a implantação do 

CERNE, a incubadora passa a atuar de forma proativa na promoção do desenvolvimento 

sustentável, com base na inovação (ANPROTEC, 2021, np). 
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 Engelman (2010, p. 47) esclarece que o modelo CERNE foi baseado em um 

benchmarking1 internacional das melhores práticas de incubação de empresas. Foi discutido e 

melhorado juntamente com cerca de 400 gestores de incubadoras do Brasil, buscando a criação 

de um modelo e padrão de operação, a fim de aumentar a capacidade da incubada. 

 O modelo CERNE foi idealizado para propor tanto os processos genéricos a serem 

implantados por uma incubadora de empresas quanto as práticas que devem ser executadas por 

ela para que cumpra seu papel no ecossistema de inovação local. Para isso, o modelo foi 

estruturado em três partes: incubadora, processo e empreendimento (ANPROTEC; SEBRAE, 

2016, p. 9).  

 A explicação dessa divisão em camadas e qual o foco em cada uma delas estão 

demonstrado na Figura 4. 

 

Figura 4- Estruturas em camadas do modelo CERNE 

 
Fonte: ANPROTEC; SEBRAE, 2016, p. 9. 

 

A partir disso, para que tais camadas sejam padronizadas nas incubadoras, o CERNE 

foi dividido em 4 fases de acordo com o grau de maturidade. Cada nível contém uma série de 

práticas a serem adotadas em diversos processos-chave e constitui um passo da incubadora para 

alcançar a certificação em cada um deles. A ANPROTEC e o SEBRAE (2016, p. 10) assim 

explicam cada nível:  

 

Cerne 1: trata do empreendimento, e está relacionado com todos os processos e 

práticas que estão diretamente relacionados ao desenvolvimento dos 

 
1 De acordo com o Manual da World Intellectual Property Organization (WIPO) (2016, p.25) benchmarking é o 

processo de identificação, aprendizado e adaptação de boas práticas e melhores práticas em organizações 

semelhantes, a fim de melhorar o desempenho. Tem como objetivo melhorar a eficiência e a eficácia comparando 

procedimentos e / ou processos com procedimentos ou processos idênticos ou semelhantes realizados por outros 

órgãos e, em seguida, identificando e implementando as melhores práticas. 
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empreendimentos. Nesse sentido, além de processos como planejamento, 

qualificação, assessoria, seleção e monitoramento, foram incluídas práticas 

diretamente ligadas à gestão da incubadora. Ao implantar esse nível, a incubadora 

demonstra que tem capacidade para prospectar e para selecionar boas ideias e 

transformá-las em negócios inovadores bem-sucedidos. 

Cerne 2: dedica-se a incubadora, sendo o foco deste nível garantir uma gestão efetiva 

da incubadora como uma organização. Assim, a incubadora deve implantar processos 

que viabilizem sua gestão estratégica, a ampliação dos serviços prestados e do 

público-alvo, além da avaliação dos seus resultados e impactos. 

Cerne 3:  tem o foco na rede de parceiros, o objetivo deste nível é consolidar uma 

rede de parceiros para ampliar a atuação da incubadora, criando instrumentos efetivos 

para atender empresas não-residentes. Assim, neste nível, a incubadora reforça sua 

atuação como um dos atores envolvidos no processo de promoção da inovação. 

Cerne 4: trata da atuação internacional, neste nível, a partir da estrutura implantada 

nos níveis anteriores, a incubadora possui maturidade suficiente para atuar 

internacionalmente e promover sistematicamente a globalização dos 

empreendimentos incubados. 

 

Conforme visto, cada nível de maturidade atingido pela incubadora demonstra os 

resultados alcançados, o que também melhora o processo de incubação, e consequentemente, 

impacta positivamente nas empresas incubadas. 

O modelo CERNE foi lançado em 2011, e formalizado em 2015. Assim, em 

levantamento recente, verificou-se que após 5 anos foram realizadas 75 certificações e que tem 

ocorrido maior interesse pela certificação por parte das incubadoras. Esse estudo também 

apontou que a certificação garante algumas vantagens para as incubadoras, especialmente com 

relação à gestão de suas estratégias e de seus processos (ANPROTEC, SEBRAE; FIA, 2021, p. 

69).  

A criação desses mecanismos que contribuem para o fortalecimento das incubadoras 

é importante para fomentar o ecossistema de inovação, pois aumenta a relação de credibilidade 

entre os empreendimentos, investidores, instituições científicas, tecnológicas e de inovação – 

ICT’s, entre outros.  

Conforme visto, as incubadoras e as startups nelas incubadas estão relacionadas a 

pesquisa e desenvolvimento de ideias inovadoras. Portanto, faz-se necessário que seja realizada 

a gestão da inovação nesses ambientes, de maneira que se tenha conhecimento do que é 

desenvolvido e possibilitar o aumento dos resultados alcançados pelas incubadoras. Diante 

disso, na próxima seção será abordada a gestão da inovação. 

 

 

2.4  GESTÃO DA INOVAÇÃO 

  

A gestão é um processo baseado em escolhas, planejamento e estratégias que alcancem 

os melhores resultados. Para tanto é preciso ter conhecimento específico na área de atuação. Na 
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sociedade do conhecimento a inovação tem lugar de destaque, pois é essencial para a 

competitividade das organizações, sendo que o progresso econômico depende da capacidade 

contínua da criatividade na formulação de produtos, processos e serviços que sejam 

diferenciados no mercado.  

A velocidade que a sociedade constrói e destrói seus modelos em busca de aprimorar 

tecnologias e promover avanços faz com que a inovação seja um elemento central nas 

discussões sobre a maneira como as pessoas lidam e participam de um cenário no qual os 

resultados se colocam como desafios das organizações (SANTOS et al, 2019, p. 3). 

Com o aumento da competitividade, a busca pela combinação correta de aspectos da 

gestão da inovação orientados para os processos e para as pessoas, tornou-se uma das maiores 

prioridades das empresas (SOLAIMINI; TALAB; RHEE, 2019, np). Quando se trata de gestão 

da inovação, há três variáveis que devem ser consideradas, conforme explicam Rabechini Jr., 

Carvalho e Laurindo (2002, p. 30): 

 

Há pelo menos três variáveis a serem consideradas na gerência da inovação: 

informação, tempo e pessoas. As empresas que melhor gerenciam a inovação são 

aquelas que disponibilizam a informação certa para a pessoa certa na hora certa. Esta 

capacidade só é conseguida através de um processo de gerência do sistema de 

comunicação que no seu estágio de maior abrangência constitui-se no que é hoje 

chamado de gestão do conhecimento. 

 

A gestão da inovação exige uma ampla gama de qualidades e capacidades, que vão 

além dos gastos com P&D, e requer visão e estratégia de processos adequados para implementar 

a inovação, bem como condições e cultura organizacional que facilitem o surgimento de ideias 

e sua implementação (SOLAIMINI; TALAB; RHEE, 2019, np). 

A estratégia de gestão é um processo continuado de decisões, é o que conduz as ações 

determinando as direções que devem ser seguidas. Para otimizar a contribuição da inovação 

nos resultados da empresa, é necessário alinhar estratégia de negócios com estratégia de 

inovação, pois a decisão de como a empresa pretende usar a inovação como instrumento 

estratégico é o início, mas não é o suficiente (SCHERER; CARLOMAGNO, 2016, p. 34).  

Zen et al. (2017, np) explicam que gerir a inovação compreende planejamento, 

organização e coordenação dos fatores essenciais para o desenvolvimento e a obtenção de 

resultados inovadores. Caracteriza-se como um processo que deverá fazer parte diversos níveis 

hierárquicos e de conhecimento, devendo perpassar toda a organização e ser incorporada nas 

suas diversas dimensões organizacionais. Ainda, Mattos (2008, p. 63) complementa, que a 
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gestão aborda todos os aspectos de planejamento, organização, execução e controle de 

atividades empresariais desenvolvidas em ambientes intensivos em tecnologia. 

A gestão da inovação faz-se necessária para que se tenha o máximo de aproveitamento 

dos recursos despendidos nas criações. Para Tidd e Bessant (2015, p. 79) “a gestão eficaz da 

inovação resulta da concepção e do incremento de rotinas efetivas que com o passar do tempo 

acumulam recursos técnicos e habilidades gerenciais.” 

De acordo com Mattos (2008, p. 64) a gestão da inovação em uma organização terá 

cinco funções, quais sejam: 

 

1) identificar as demandas tecnológicas internas e externas – mercado – à organização; 

2) as ofertas tecnológicas internas e externas à organização;  

3) fazer com que as ofertas existentes efetivamente satisfaçam às demandas 

identificadas;  

4) fomentar interna e/ou externamente o desenvolvimento de ofertas para as demandas 

não atendidas;  

5) fomentar interna e/ou externamente demandas para ofertas que ainda não tem 

aplicações, mas que tem potencial de difusão. 

 

O objeto da gestão da inovação está em melhorar a capacidade da empresa para lançar 

novos produtos no mercado, reduzindo os custos e prezando pela credibilidade do consumidor. 

Para tanto, faz-se necessário um leque de atividades gerenciais que iniciem na geração da ideia, 

passe pelo desenvolvimento, lançamento ao mercado e após na manutenção (LAPPE, 2017, p. 

34). 

A competitividade será de quem formular as melhores estratégias para aumentar ou se 

manter no mercado, assim, a gestão da inovação requer métodos que visem o sucesso da 

inovação. Para isso Tidd e Bessant (2015, p. 598), apontam três requisitos essenciais: 

 

1) A posição da empresa, no que diz respeito a seus produtos, processos, tecnologias, 

e em qual sistema de inovação está inserido; 

2) Os diferentes caminhos tecnológicos que se abrem à empresa devido as 

competências acumuladas; e, 

3) Os processos organizacionais seguidos pela empresa a fim de integrar a 

aprendizagem estratégica além dos limites funcionais. 

 

Silva, Bagno e Salerno (2014, np) explicam que os modelos para a gestão da inovação 

englobam um conjunto de estágios e decisões formatado de maneira flexível diante do contexto 

do projeto ou da organização, desde a formatação da ideia até o desenvolvimento completo de 

uma oportunidade. 

A gestão da inovação depende da flexibilidade da empresa para melhorar ou conceber  

novos produtos e serviços, de maneira a gerar vantagem competitiva, por meio da coordenação 
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de competências individuais de equipes pela busca de resultados a longo prazo. É preciso aderir 

a diferentes práticas de gestão com o passar do tempo para acompanhar as demandas do 

mercado (UBEDA; SANTOS; NAGANO, 2017, np). 

Na gestão da inovação é preciso analisar os processos que são realizados pela empresa 

e quais desses são capazes de gerar resultados e criar condições de manutenção das inovações. 

Conto, Antunes Júnior e Vaccaro (2016, p. 397) relatam que a dinâmica dos mercados é afetada 

por diversos fatores, que vão desde as condições socioeconômicas dos consumidores, até a 

capacidade de uma empresa apresentar um produto inovador, tornando a inovação o principal 

fator de competitividade das firmas para ampliar e manter a sua atuação. 

A gestão da inovação depende do bom desempenho em todas as direções, não apenas 

do resultado de uma ou duas atividades que compõem o processo. Entretanto, deve-se 

reconhecer que não haverá uma gestão da inovação perfeita, por se tratar de um processo 

complexo e incerto, o que será possível é aperfeiçoamento (TIDD; BESSANT, 2015, p. 615). 

O que deve ser levado em consideração é o fato de que quando a empresa adota práticas 

de gestão da inovação aumenta suas chances de se tornar inovadora de forma sistemática e 

contínua. Dentre essas práticas, pode-se citar algumas recomendadas, são elas: análise de 

mercado, prospecção tecnológica, benchmarking, análise de patentes, criatividade, gestão dos 

direitos de propriedade intelectual, gestão de projetos, gestão financeira e de riscos, etc. 

(CARVALHO; REIS; CAVALCANTE, 2011, p. 77). 

Assim, no próximo capítulo será apresentada a gestão da propriedade intelectual como 

prática de gestão da inovação com aplicação nas incubadoras de base tecnológica, 

demonstrando quais são as formas de proteção dos direitos de PI que podem ser gerados nos 

empreendimentos incubados. 



 

3 A GESTÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

A gestão dos direitos de propriedade intelectual é uma das formas de gerir a inovação 

e aumentar a competitividade das empresas e startups, pois será por meio da proteção dos ativos 

intangíveis que os criadores garantem a titularidade e a segurança jurídica.  

 Este capítulo objetiva apresentar as formas de proteção dos direitos de propriedade 

intelectual que podem ser utilizados por empreendimentos incubados e qual a função de tal 

direito na gestão da inovação.  

Inicialmente, discorre-se sobre a função dos direitos de propriedade intelectual na 

gestão da inovação. Transita-se em conceitos que fundamentam a noção desses direitos, para, 

após adentrar-se nos instrumentos normativos que promovem o reconhecimento formal desses 

direitos no Brasil.  Por fim, é apresentada a importância da proteção dos ativos intangíveis que 

podem ser produzidos nas incubadoras de base tecnológica. 

 

3.1 OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E A GESTÃO DA INOVAÇÃO 

 

Os direitos de propriedade intelectual são uma importante ferramenta para o 

desenvolvimento socioeconômico de um país, já que a proteção do conhecimento é um ativo 

intangível decorrente da capacidade criativa. Além dos ativos intangíveis, os tangíveis também 

são considerados propriedade de quem desenvolveu, e, portanto, o titular tem o direito de usar, 

dispor e fruir do objeto protegido. Jungmann e Bonetti (2010, p. 19) afirmam que o “direito à 

propriedade intelectual está relacionado à informação ou ao conhecimento que pode ser 

incorporado, sendo, portanto, um ativo intangível.” 

A WIPO em sua convenção, assinada em Estocolmo em 14 de julho de 1967, e 

modificada em 28 de setembro de 1979, assim definiu a propriedade intelectual: 

 

São as criações intelectuais, tais como os direitos relativos às obras literárias, artísticas 

e científicas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas 

executantes, às invenções em todos os domínios da atividade humana, às descobertas 

científicas, aos desenhos e modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de 

serviço, às firmas comerciais e denominações comerciais, à proteção contra a 

concorrência desleal e todos os direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios 

industrial, científico, literário e artístico (WIPO, 2002, p. 4). 

  

Os Direitos de propriedade intelectual desempenham um papel significativo para o 

desenvolvimento, esse que está associado ao progresso tecnológico e a capacidade criadora, 

inovadora e empreendedora dos indivíduos e das empresas. Garantem a titularidade e a 
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exclusividade de exploração do bem protegido, possibilitando retorno financeiro de seus 

investimentos com pesquisas e desenvolvimento, com o objetivo de melhorar a produção, 

aplicar novas tecnologias e tornar o negócio mais competitivo.  

Buainain e Souza (2018, p. 32) afirmam que a propriedade intelectual delimita a 

propriedade de ativos que assumem importância crescente como forma de riqueza na sociedade 

de hoje e que são estratégicos para a organização e controle da produção social de riqueza e 

para o desenvolvimento em geral. 

A proteção da PI tem importantes funções jurídicas, informacionais e em matéria de 

políticas públicas, servem como instrumento para favorecer a inovação, estimular o 

desenvolvimento de novos mercados e divulgar tecnologias e outros conhecimentos ao público, 

oferecendo-lhes benefícios. 

Quanto ao arcabouço jurídico que regula a atividade inventiva e de inovação, podem-

se enumerar algumas iniciativas legislativas, desde a década de 1990 até o novo marco legal 

das startups e do empreendedorismo inovador brasileiro do ano de 2021.  

Em maio de 1996 foi publicada a Lei nº 9.279 que passou a regular direitos e 

obrigações relativos à propriedade industrial. Nessa, estão previstas algumas formas de 

proteção à criação, como patentes, desenho industrial, marcas e indicações geográficas. 

Após, em 1998, foi publicada a Lei nº 9.609, também conhecida como Lei dos 

Softwares Essa, dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual dos programas de 

computadores.  Lei nº9.610 – Lei de Direito Autoral, protege os direitos do autor e os que lhes 

são conexos. 

Outro marco legal de grande relevância é a Lei nº 10.973 de 2004, denominada como 

a Política Nacional de Inovação e que dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica 

e tecnológica no ambiente produtivo. Conceitua como incubadora de empresa a organização ou 

estrutura que objetiva estimular ou prestar apoio logístico, gerencial e tecnológico ao 

empreendedorismo inovador e intensivo em conhecimento, com o objetivo de facilitar a criação 

e o desenvolvimento de empresas que tenham como diferencial a realização de atividades 

voltadas à inovação. 

Em 2005, dois marcos legais foram importantes, primeiramente a nº Lei 11.105, da 

Biossegurança e que estabeleceu normas de segurança e mecanismos para a fiscalização das 

atividades que envolvam organismos geneticamente modificados. Após, publicou-se a Lei nº 

11.196, que ficou conhecida como Lei do Bem, pois prevê a concessão de benefícios fiscais 

para empresas que façam aportes em projetos de pesquisa e desenvolvimento de inovação.  
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Em 2015, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 85 que estabelece diretrizes 

constitucionais para a ciência, tecnologia e inovação. Em janeiro de 2016, o Marco Legal de 

Ciência e Tecnologia do Brasil foi alterado com a publicação da Lei nº 13.243. A nova Lei 

promoveu mudanças significativas na anterior (Lei nº 10.973 de 2004).  

O intuito principal da Lei nº 13.243/2016 é facilitar a aproximação de empresas e 

universidades, incentivando mais pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico e a 

inovação no País. Essa lei impactou, ainda, em outras leis federais que estão direta e 

indiretamente relacionadas aos processos de inovação e transferência de tecnologia no Brasil.  

Ainda, recentemente, entrou em vigor a Lei Complementar nº 182/2021 que instituiu 

o marco legal das startups e do empreendedorismo inovador, com o objetivo de facilitar a 

atração de investidores, além de abrir novas oportunidades e incentivar o empreendedorismo 

inovador. 

Diante disso, percebe-se que o Brasil conta com um sistema de proteção à atividade 

inventiva, contudo, esse sistema não parece estar respondendo às mudanças que ocorreram na 

economia nacional e global. Com o passar dos anos, e a evolução da tecnologia, o movimento 

do empreendedorismo inovador requer novas formas de atuação dos atores, indicadores e 

formas de atuação dos mecanismos que estimulam o surgimento de empresas inovadoras. Nesse 

sentido, Aranha (2016, p. 10) lista alguns exemplos dessa nova dinâmica do movimento: 

 

a) O capital empreendedor, com interesse no retorno do capital investido; 

b) Os direitos de propriedade intelectual das agências ou núcleos de interação e 

transferência do conhecimento das instituições de pesquisa;  

c) A busca por resultados de impacto econômico, social e ambiental; 

d) Os novos processos de inovação aberta, por meio da ação conjunta com grandes 

corporações; 

e) O surgimento de comunidades inovadoras e cidades inteligentes; 

 

Para contribuir com o fortalecimento do sistema de propriedade intelectual brasileiro, 

foi publicado, na data de 07 de dezembro de 2021, o Decreto nº 10.886, que instituiu a Estratégia 

Nacional de Propriedade Intelectual (ENPI).  

A Estratégia conta com um planejamento com metas e diretrizes para serem realizadas 

no período de 2021 a 2030, com o objetivo de alcançar um Sistema Nacional de Propriedade 

Intelectual (SNPI) efetivo e equilibrado que seja amplamente conhecido, utilizado e observado, 

que incentive a criatividade, os investimentos em inovação e o acesso ao conhecimento, visando 

o aumento da competitividade e do desenvolvimento econômico e social (BRASIL, 2021). 

Para alcançar esse objetivo, foram definidos sete eixos estratégicos de atuação da 

ENPI, conforme disposto no Anexo do Decreto nº 10.886 de 2021: 
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1) Propriedade intelectual para a competitividade e o desenvolvimento. 2) 

Disseminação, formação e capacitação em propriedade intelectual. 3) Governança e 

fortalecimento institucional. 4) Modernização dos marcos legais e infralegais. 5) 

Observância e segurança jurídica. 6) Inteligência e visão de futuro. 7) Inserção do 

Brasil no sistema global de PI. 

  

O eixo 1 aborda a propriedade intelectual para a competitividade e o desenvolvimento. 

Será utilizado para fomentar a geração e o uso estratégico da propriedade intelectual. As ações 

desse eixo são direcionadas à geração e à agregação de valor de PI aos bens, serviços e 

processos, que serão transformados em maior geração de renda (BRASIL, 2021).   

No eixo 2, a disseminação, formação e capacitação em propriedade intelectual, será 

desenvolvida por meio da promoção de ações para a disseminação da cultura da PI entre os 

agentes econômicos, consumidores, comunidade acadêmica e sociedade em geral, com o 

objetivo de formar e capacitar profissionais nessa área. (BRASIL, 2021). 

O eixo 3 buscará garantir o alinhamento das ações da ENPI com as diretrizes da 

política de inovação, criando medidas para a reestruturação e fortalecimento das instâncias 

administrativas nos serviços de propriedade intelectual. 

De acordo com o Decreto nº 10.886 de dezembro de 2021, o eixo 4 tem como objetivo 

“tornar o ambiente regulatório de PI mais transparente, seguro e previsível em relação às 

demandas de um mercado global dinâmico e inovador”. Nesse mesmo sentido, o eixo 5 busca 

“conscientizar e esclarecer a sociedade a respeito da relevância dos direitos de PI; fortalecer o 

ambiente de negócios e a segurança jurídica no Brasil, e coordenar ações de repressão às 

infrações administrativas e penais contra a propriedade intelectual.” 

O eixo 6 está voltado para a criação de uma visão de futuro em relação à propriedade 

intelectual e irá fomentar a produção de análises prospectivas no uso da PI, para que seja 

possível identificar tendências tecnológicas e desenvolver estímulos no uso dessa base de dados 

que apoia a economia criativa (BRASIL, 2021). 

Por fim, o eixo 7 aborda a inserção do Brasil no sistema global de propriedade 

intelectual, buscando fortalecer a inserção estratégica do país nos foros internacionais, e 

estimulando a presença de inovações brasileiras no exterior, além de promover condições 

favoráveis para a atração de investimento estrangeiro (BRASIL, 2021).  

A partir desses eixos de atuação e observando as diretrizes previstas no Decreto 

Legislativo, percebe-se que o governo passará a investir para auxiliar na resolução desses 
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problemas que até então não foram solucionados pela própria sociedade e que impactam a 

economia criativa do país.  

Será por meio de ações estruturantes, integradas e pragmáticas, que a ENPI se propõe 

a criar condições e ferramentas que possam contribuir com o avanço do Brasil rumo a novos 

patamares de atratividade de investimento, competitividade e geração de empregos, pois é 

estratégico para o país que a criatividade e a inventividade se transformem em geração de 

riqueza, favorecendo o desenvolvimento econômico e sociocultural (BRASIL, 2020, p. 37).  

Mesmo diante de um conjunto normativo robusto no que se refere à inovação, ainda é 

necessário que além de ser melhorada, seja desenvolvida a cultura empreendedora brasileira 

para a gestão da inovação, com o que a ENPI deverá contribuir. Uma das formas de realizar a 

gestão é por intermédio da proteção dos direitos de propriedade intelectual, pois uma parte 

relevante do processo de inovação é a gestão do esforço intelectual. 

Para Jungmann e Bonetti (2010a, p. 13) a gestão da PI compreende um conjunto de 

atividades que demandam expertise específica e por vezes complexa por parte das empresas. 

Para tanto, é necessário conhecimento para identificar as tecnologias passíveis de 

patenteamento, a negociação e contratação de licenças e a utilização de marcas, desenhos 

industriais e patentes para aumentar o valor agregado e promover a diferenciação competitiva 

e o aumento das exportações. 

Assim, na próxima seção serão apresentadas algumas formas de proteção dos direitos 

de propriedade intelectual, detalhando as características e implicações legais relacionadas, 

levando em consideração aquelas aplicáveis às startups que podem ser incubadas nas 

incubadoras de base tecnológica.  

 

3.2  FORMAS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

  

No Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI é a instituição do 

governo federal responsável pela análise dos pedidos de Patentes, Marcas, Desenho Industrial, 

Indicação Geográfica, Programa de Computador e Topografia de Circuito Integrado. Além 

disso, emite decisões sobre o pedido de averbação/registro de contratos de licenciamento de 

direitos de propriedade industrial, transferência de tecnologia e franquia (WIPO; INPI, 2015a, 

p. 12). 

Em relação ao direito de autor, o registro será feito em órgãos distintos, dependendo 

do tipo de obra. As obras literárias, científicas e artísticas serão registradas na Fundação 

Biblioteca Nacional. Já as composições musicais na Escola de Música da Universidade Federal 
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do Rio de Janeiro. Por fim, as obras de desenho, pintura, escultura, litografia e artes cinéticas 

podem ser registradas na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(WIPO; INPI, 2015a, p. 12). 

Quanto à análise de pedidos de novas variedades de plantas, a responsabilidade é do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 

A propriedade intelectual brasileira é composta por vários sistemas regulatórios 

divididas em três grandes áreas, quais sejam: direito de propriedade industrial, direito autoral e 

proteção sui generis, conforme esquematizada na Figura 5. 

 

Figura 5 - Categorias que envolvem os direitos de propriedade intelectual 

Fonte: JUNGMANN; BONETTI, 2010b, p. 21. 

 

 Dentro dessas três categorias estão previstas as modalidades de proteção. O direito 

autoral trata de direitos morais e patrimoniais do criador da obra literária, artística e científica, 

e refere-se a todas as criações que não possuem requisitos de novidade absoluta e aplicação 

industrial. Por sua vez, o direito de propriedade industrial é um conjunto de direitos e obrigações 

relacionados a bens intelectuais, objeto de atividade industrial de empresas ou indivíduos, que 

assegura ao titular a exclusividade pela criação. Por fim, a proteção Sui Generis, está ligada à 

topografia de circuito integrado, cultivares, conhecimentos tradicionais e ao acesso ao 

patrimônio genético (JUNGMANN; BONETTI, 2010b, p. 21-22). Essa divisão também foi 

esquematizada, conforme Figura 6. 

 



41 

 

Figura 6- Modalidades de direitos de propriedade intelectual 

 
Fonte: (JUNGMANN; BONETTI, 2010a, p. 20) 

  

Na figura acima estão demonstradas as várias possibilidades de proteção da criação. 

Os direitos de propriedade intelectual são protegidos por três tipos de títulos que são concedidos 

de acordo com o objetivo da proteção. Cadori (2013, p. 132) explica a utilização de cada um 

deles: 

 
A Patente é o título que representa a propriedade de invenção para o modelo de 

utilidade de produtos e processos.  O Registro é o título que representa a propriedade 

das obras protegidas pelo direito autoral como o programa de computador, bem como 

das marcas, desenho industrial, indicação geográfica e topografia de circuito 

integrado. Por fim, o Certificado que representa o título de propriedade concedido a 

uma cultivar. 

 

A seguir será realizada uma abordagem acerca das principais definições de cada 

instituto que compõem os direitos de propriedade intelectual de acordo com a legislação 

brasileira. 

 

3.2.1 Direito Autoral  

 

O direito autoral regula direitos do autor e direitos conexos pela Lei nº 9.610/1998, e 

a proteção aos programas de computadores com a Lei nº 9.609/98. Esse ramo do direito objetiva 
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a regulação das relações jurídicas que provém da criação e utilização econômica de obras 

intelectuais, compreendidas na literatura, nas artes e nas ciências. 

Para Cadori (2013, p. 140) o que é protegido é “a expressão da ideia e como ela é 

demonstrada nas criações”. O objetivo é encontrar o equilíbrio entre os interesses do conteúdo 

de criadores, desenvolvedores e investidores e o interesse do público em acessar e usar o 

conteúdo criativo (WIPO, 2021, p. 20). 

De acordo com a Lei, no direito do autor, o tempo de proteção é de 70 anos para obras 

literárias, musicais e artísticas, que são contados a partir do dia 01 de janeiro do ano subsequente 

ao do falecimento do autor. Para as obras audiovisuais e fotográficas são contados a partir de 

01 de janeiro do ano subsequente da divulgação (BRASIL, 1998b).  

Os direitos conexos visam proteger os interesses jurídicos de pessoas (físicas e 

jurídicas) que contribuem para tornar as obras acessíveis ao público e acrescentam criatividade 

e habilidade técnica ou organizacional/empresarial criativa ao processo de tornar uma obra 

conhecida do público (WIPO; INPI, 2019b, p. 26). Quanto ao prazo de proteção ao se tratar de 

direitos conexos, também é de 70 anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à 

fixação (BRASIL, 1998b).  

A proteção dos programas de computadores é regulada pela Lei nº 9.609/1998, tal 

regramento também é popularmente conhecida como Lei do Software. No art. 1º, a legislação 

assim define programa de computador: 

 

Expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou 

codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em 

máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou 

equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los 

funcionar de modo e para fins determinados (BRASIL, 1998a). 

  

O programa é um conjunto organizado de instruções necessárias para o funcionamento 

de máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou 

equipamentos periféricos. Em outras palavras, é o que faz o Hardware funcionar para 

determinado fim, como por exemplo, um programa de desenho 3D, um processador de texto ou 

um sistema operacional (JUNGMANN; BONETTI, 2010b, p. 67). 

Quanto ao tempo de proteção aos programas de computadores, de acordo com a Lei é 

assegurada a tutela dos direitos pelo prazo de cinquenta anos, contados a partir de 1º de janeiro 

do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência dessa, da sua criação. Ainda, 

Jungmann e Bonetti (2010b, p. 68) destacam que a validade do registro é internacional em todos 

os países signatários da Convenção de Berna, assim, os programas registrados no INPI não 
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precisam ser registrados em outros países, desde que concedam aos titulares estrangeiros 

direitos equivalentes.  

É importante destacar que o registro de um programa de computador não é obrigatório, 

ou seja, não é um requisito para que possa ser comercializado. Entretanto, se for realizado 

apresenta algumas vantagens. Nesse sentido, Branco et al. (2011, p. 60), aponta as seguintes: 

 

- Presunção de autoria daquele que efetuou o registro; 

- Obtenção de lucro com a transferência dos direitos a terceiros; 

-  Segurança jurídica em ações de abstenção de uso e indenização por perdas e danos 

contra concorrentes desleais; 

- Garantia de uso e exploração exclusivos pelo titular. 

 

Ainda, em alguns casos, o programa de computador tem aspecto funcional, de modo 

que se preenchidos os requisitos básicos de patenteabilidade, poderá ser protegido com base na 

Lei de Propriedade industrial por meio da concessão da patente. Nesses casos, o direito 

concedido é para impedir terceiros de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar a 

invenção sem o consentimento do desenvolvedor. Além disso, o tempo de proteção é de 20 anos 

a partir do depósito do pedido de patente, e o objeto da proteção é a aplicação prática da ideia. 

Outro ponto importante é que em programas de computador patenteáveis o registro é 

obrigatório para a proteção, sendo que essa é territorial (WIPO; INPI, 2020a, p. 41). 

Assim, percebe-se que independente da forma de proteção do programa de 

computador, o registro é importante para garantir o investimento de pesquisa e 

desenvolvimento, bem como para a proteção contra a pirataria, sendo a forma apta a garantir a 

exclusividade na produção e comercialização do programa de computador. 

 

3.2.2 Direito de propriedade industrial  

 

O direito de propriedade industrial regula patentes, marcas, desenho industrial, 

indicações geográficas, segredo industrial e repressão à concorrência desleal e é regulamentado 

pela Lei nº 9.279/1996, conhecida como a Lei da Propriedade Industrial (LPI).  

A propriedade industrial aborda direitos e obrigações e tem como objetivo conceder 

direitos para promover a criatividade pela proteção, disseminação e aplicação industrial de seus 

resultados, considerando o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico do país 

(RUSSO; SILVA, 2018, p. 96).  

Aqui, nesta modalidade, tem-se várias formas de ativos que merecem ser cuidados e 

valorizados por indivíduos e pessoas jurídicas que decidam empreender, uma vez que possuem 
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regras específicas quanto ao reconhecimento de sua titularidade, conforme será apresentado a 

seguir. 

 

3.2.2.1 Patentes 

 

A patente é um título de propriedade sobre uma invenção ou um modelo de utilidade. 

No Brasil, o pedido de patente é depositado no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – 

INPI, que é o órgão responsável pela análise, gestão e concessão dos atos protetivos. 

O sistema de patentes é baseado no princípio da territorialidade, ou seja, quando 

preenchido os requisitos legais, a patente terá validade no território nacional em que foi 

requerido, sendo consequência natural que ao deixar de depositar em um determinado Estado, 

estará o objeto em domínio público (SICHEL; MAGALHÃES, 2021, p. 5). 

Diante dessa particularidade, bem como a globalização da economia mundial, foi 

criado o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT). Esse, foi assinado, ratificado e 

operacionalizado pela WIPO e do qual vários países são signatários. Nesse caso, é realizado o 

depósito de apenas um pedido internacional, que pode se transformar em vários pedidos 

nacionais. Os pedidos são então examinados em cada um dos países escolhidos pelo 

depositante, facilitando o procedimento (WIPO; INPI, 2016b, p. 38).   

É importante destacar que quando as patentes são concedidas em vários países e se 

relacionam entre si, sendo referente a uma mesma invenção, será formada uma família de 

patentes, cuja prioridade será a do depósito mais antigo (CATIVELLI; PINTO; VARVAKIS, 

2018, p. 2638). 

  De acordo com a WIPO (2021, p. 4), o sistema de patentes visa beneficiar a todos, 

ou seja, as empresas e inventores que maximizam os seus lucros com as invenções durante o 

período de proteção da patente; os consumidores que utilizam das patentes e a comunidade 

científica que com a divulgação da invenção, disponibiliza conhecimento e inspira pesquisas e 

invenções futuras.  

Grande parte do conhecimento do mundo está nos bancos de patentes. Estima-se que 

cerca de 70% das tecnologias têm sua divulgação exclusiva em documentos de patente, o que 

torna essa documentação uma das mais ricas fontes de informações tecnológicas 

(JUNGMANN; BONETTI, 2010b, p. 38).  

São essas ideias inovadoras e criativas transformadas em produtos ou serviços que são 

a base das empresas de maior sucesso. Para obter as vantagens dessas criações a WIPO e o INPI 

(2016b, p. 5-6) citam algumas razões para o inventor depositar o pedido de patente, quais sejam: 
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a) confere direitos exclusivos que normalmente permitem que o titular do direito a 

utilize e explore; b) permite o estabelecimento de uma forte posição no mercado, uma 

vez que concede ao titular direitos de impedir que outras pessoas utilizem 

comercialmente a sua invenção patenteada, reduzindo a concorrência e marcando 

posição no mercado; c) permite maior rentabilidade do capital investido, pois, sob a 

proteção destes direitos exclusivos, o titular do direito pode comercializar, licenciar 

ou ceder a patente de modo a obter um retorno mais elevado sobre o investimento 

realizado; d) recompensa o inventor, estimulando o desenvolvimento de novas 

invenções, sem que tenha os frutos de sua pesquisa usurpados por terceiros;  

 

A concessão de uma patente aumenta o valor de mercado e proporciona uma imagem 

positiva para a empresa, com isso atrai investidores e parceiros comerciais, pois demonstra o 

alto nível de conhecimento técnico e capacidade tecnológica (WIPO; INPI, 2016b, p. 6). As 

patentes contribuem com o desenvolvimento tecnológico da sociedade, uma vez que o inventor 

precisa divulgar sua criação. Nesse sentido Denis Barbosa (2010, p. 295) apresenta seus 

ensinamentos: 

 

A patente, na sua formulação clássica, é um direito, conferido pelo Estado, que dá ao 

seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia. Como contrapartida pelo 

acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei dá ao titular 

da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais 

produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da 

tecnologia) pela exclusividade temporária de direito. 

 

 Ainda, é importante destacar que não é toda invenção que poderá ser patenteada. Para 

tanto, é necessário que além de ser algo novo, também tenha utilidade prática e que não seja 

deduzida por alguém dotado de conhecimentos medianos sobre a área técnica (WIPO, 2021, p. 

5). As patentes são divididas em modelo de utilidade e patentes de invenção, e são territoriais, 

ou seja, a proteção é concedida dentro do país em que for depositado o pedido.  

 De acordo com o art. 8º da LPI, o modelo de invenção será patenteável quando preencher 

os requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (BRASIL, 1996). Com isso, 

a invenção desenvolvida deverá resolver um problema, ter aplicação industrial, prática e 

comercial.  Já o modelo de utilidade, está previsto no art. 9º, como o objeto de uso prático, ou 

parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, 

envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação 

(BRASIL, 1996).  

 Além disso, quanto ao tempo de exclusividade da patente, o período de vigência para a 

patente de invenção é de 20 anos, e, para o modelo de utilidade, 15 anos contados da data do 

depósito (BRASIL, 1996). 
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Conforme o art. 42 da Lei nº 9.279/96, durante o período citado, a patente outorga ao 

titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, 

vender ou importar com esses propósitos: produto objeto de patente; processo ou produto obtido 

diretamente por processo patenteado.  

 As patentes são o instrumento de proteção mais utilizado quando se trata de inovação 

tecnológica, mas é preciso destacar que muitas invenções são resultado de consideráveis 

esforços e altos investimentos em P&D. Porém, há ainda muitas melhorias incrementais, 

simples e tecnicamente não onerosas que são legalmente protegidas por patentes de grande 

valor comercial e que são altamente rentáveis para as empresas e seus inventores 

(JUNGMANN; BONETTI, 2010b, p. 27). 

O retorno financeiro que a exploração comercial de uma patente proporciona para o 

inventor é inegável. Entretanto, sempre deverá ser realizada uma análise se a tecnologia ou 

produto será comercialmente viável, pois devido ao procedimento de depósito, obtenção e 

manutenção ser oneroso, nem sempre essa será a melhor opção de proteção. 

 

3.2.2.2 Segredo Industrial 

 

Outra forma de proteção dos ativos intangíveis é o segredo industrial, que visa garantir 

a confidencialidade de informações que garantem alguma vantagem competitiva à empresa 

criadora, é uma forma de proteger o conhecimento, optando pela não divulgação. Essa proteção 

permite a preservação da natureza confidencial da informação contra a revelação indevida e 

contra o uso por pessoas não autorizadas. 

O segredo de negócio é conceituado pela WIPO e INPI (2019a, p. 7) como um 

conhecimento relacionado à atividade comercial, industrial e de serviço que configura o modelo 

de negócio desenvolvido pela empresa. Já para Santos (2016, p. 142), o segredo é: 

 

O conjunto de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na 

indústria, comércio ou prestação de serviços, que possuem valor comercial e 

asseguram vantagem competitiva, que não devem ser divulgados, explorados ou 

utilizados sem autorização, incidindo em crime quem praticar tal ato. 

 

De acordo com a LPI, o crime de concorrência desleal, enquadra o ato de quem 

divulga, explora ou utiliza, sem autorização ou por meios ilícitos, informações ou dados 

confidenciais (segredo de negócio) empregáveis na indústria, comércio ou prestação de 

serviços. Também constitui concorrência desleal o acesso a informações mediante relação 

contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato (BRASIL, 1996).  
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Jungmann e Bonetti (2010a, p. 46) explicam que o segredo industrial é muito utilizado 

em áreas nas quais a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico são intensos, como na indústria 

de biotecnologia, de tecnologia da informação e comunicação, petroquímica, de bebidas, 

alimentos e cosmética. É também comum o uso do segredo industrial em empresas dos ramos 

automobilístico, eletroeletrônico e até mesmo do setor financeiro, onde o lançamento de novos 

produtos é frequente.  

Tidd, Bessant e Pavitt (2008, p. 173-174) destacam a importância do sigilo para 

conseguir benefícios na comercialização da tecnologia 

 

O sigilo é considerado uma forma eficiente de proteção por gestores industriais, 

especialmente no que se refere à inovação de processo. Entretanto, é improvável que 

se obtenha proteção absoluta, porque algumas características de processo podem ser 

identificadas a partir de uma análise do produto final, e porque os engenheiros de 

processo fazem parte de uma comunidade profissional, que se comunica entre si e 

passa de uma empresa para outra, de forma que a informação e o conhecimento 

inevitavelmente acabam vazando. Além disso, há evidência de que, em alguns setores, 

as empresas que compartilham conhecimento com seu sistema nacional de inovação 

superam aquelas que não o fazem, e que as que mais interagem com sistemas globais 

de inovação têm maior desempenho em inovação. Por meio de controle de nível de 

P&D, verifica-se que empresas cuja pesquisa (publicações e patentes) é bastante 

citada por concorrentes estrangeiros são mais inovadoras que as demais. Em alguns 

casos, isso ocorre porque o compartilhamento de conhecimento com o sistema global 

de inovação pode influenciar padrões e modelos dominantes e permitir atrair e manter 

equipes de pesquisa parcerias e outros recursos vitais.  

 

Flores (2006, p. 59) afirma que o segredo de uma tecnologia é capaz de proporcionar 

uma real vantagem competitiva, e é protegido mundialmente apenas por mecanismos legais 

indiretos existentes para a repressão aos delitos: concorrência desleal ou enriquecimento ilícito.  

Esse instrumento de proteção tem o risco da divulgação do segredo, pois em alguns 

casos, o produto pode ser facilmente desvendado por um técnico no assunto, o que prejudica a 

vantagem competitiva da empresa. Quando o segredo for divulgado ou explorado sem 

autorização tem-se o crime de concorrência desleal. É importante deixar claro que a divulgação 

e utilização de conhecimentos, informações e dados que sejam públicos ou evidentes para um 

técnico no assunto não constitui crime. 

Uma outra forma de ser feita a proteção por meio do segredo é o Know-how, que se 

trata de conhecimento não codificado, relacionado ao desempenho de um determinado produto 

e/ou processo produtivo. É o conhecimento técnico necessário à utilização de uma determinada 

tecnologia. 

Trata-se da reunião de experiências, conhecimentos e habilidades para produzir um 

bem. Sendo necessária a habilidade técnica do profissional, operário ou artífice, que é 
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intransmissível, inseparável da pessoa que detêm este tipo de arte, bem como a parcela da arte 

que o profissional técnico ensina ao aprendiz, e que, pela assistência pessoal, pode ser repassada 

em um contrato de transferência de tecnologia. A essência do know-how está nos conhecimentos 

técnicos somados àqueles que integram o estado da técnica (JUNGMANN; BONETTI, 2010b, 

p. 51). 

A importância do know-how está na inacessibilidade, sendo que a valoração leva em 

conta a oportunidade comercial que resulta do acesso ao conhecimento de quem o detém e 

reproduzida por quem contrata. Santos (2016, p. 108) explica que nesses casos que os ativos 

intangíveis de uma empresa são negociados por meio de contratos de fornecimento de 

tecnologia ou prestação de serviços de assistência técnica. 

 Essa forma de proteção também deverá ser analisada pela empresa se é a melhor 

estratégia de negócio, pois tem vantagens e desvantagens. A proteção do ativo intangível 

garante sem nenhum custo para registro o direito de exclusividade, aplicável imediatamente e 

sem prazo de validade da proteção. Além disso, não é necessário divulgar a tecnologia. 

Entretanto, como desvantagem, o segredo pode ser descoberto por outros, mediante a utilização 

da engenharia reversa e muitas vezes é preciso fazer acordos onerosos e de confidencialidade, 

com aqueles que realmente precisam conhecê-lo para fabricar.  

 

3.2.2.3 Marcas 

 

As marcas também são mecanismos de proteção da propriedade industrial, são sinais 

distintivos que permitem a diferenciação dos produtos, serviços e empresas. No Brasil, há 

quatro tipos de marca: marca de produto ou serviço, marca de certificação, marca coletiva, e, 

recentemente passou a ser aceita a marca de posição. Ainda, dependendo do conteúdo estético, 

as marcas podem ser nominativas, figurativas ou mistas. 

De acordo com a WIPO e INPI (2020b, p. 10) as marcas de produtos ou serviço “são 

utilizadas para identificar, conforme o caso, produtos e serviços provenientes de uma fonte 

comercial, e diferenciá-los dos demais idênticos ou assemelhados, que provenham de outras 

fontes”. 

Já as marcas de certificação demonstram que o produto e/ou serviço obedecem a 

padrões identificáveis e verificáveis. São aquelas marcas usadas para atestar a conformidade de 

um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente 

quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada (BRASIL, 1996). 

Esse tipo de marca somente poderá ser utilizado de acordo com os requisitos estabelecidos pelo 
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titular no registro da marca, sendo atestado por meio de medidas de controle previamente 

estabelecidas. 

A Lei de Propriedade Industrial (1996) define que as marcas coletivas, “são utilizadas 

para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade”. 

Para requerer o registro de marcas dessa natureza é necessário que seja realizado por entidades 

jurídicas representativas de coletividade, e sua utilização está sujeita a um regulamento de 

utilização (WIPO; INPI, 2020b, p. 11).  

Por fim, as marcas de posição foram inseridas no ordenamento jurídico em setembro 

de 2021. A Portaria n. 37 do INPI, define que “será registrável como marca de posição o 

conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e distingui-los de outros idênticos, 

semelhantes ou afins”. Mas para tanto, o regulamento coloca como requisitos que “seja formado 

pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica de um determinado suporte; e, 

a aplicação do sinal na referida posição do suporte possa ser dissociada de efeito técnico ou 

funcional.” 

A marca tem como principal função diferenciar o produto ou serviço, protegendo os 

investimentos feitos pelo empresário e também o consumidor, pois através da marca consegue 

identificar o que consome. Além disso, pode ser utilizada como propaganda, para incitar ao 

consumo, e valorizar a atividade empresarial do titular (BARBOSA, 2020, p. 698).  

De acordo com a LPI, o registro de uma marca confere o direito de propriedade sobre 

ela, assegurando ao titular seu uso exclusivo em todo território nacional. O registro da marca 

vigora pelo prazo de 10 anos, contados da data da concessão, podendo ser prorrogável por 

períodos iguais e sucessivos. Adquire, assim, característica de perpetuidade se o titular assim 

desejar (BRASIL, 1996). 

Ao ser concedido o certificado de registro da marca para o titular, esse terá o direito 

do uso exclusivo da marca, impedindo que os concorrentes possam usar sinais semelhantes que 

possam confundir o consumidor. Outro benefício de ter a marca registrada é que o proprietário 

pode autorizar, de forma onerosa ou não, outras pessoas a utilizá-la, por meio de contratos de 

licença (JUNGMANN; BONETTI, 2010b, p. 35). 

A proteção das marcas também é territorial. Contudo, para facilitar o pedido, a WIPO 

desenvolveu o Sistema de Madri, de maneira a auxiliar na obtenção do registro da marca em 

vários países, por via de um único depósito, no qual o titular do registro escolhe em quais países 

integrantes do sistema deseja realizar a proteção (WIPO, 2021, p. 15). 



50 

 

As empresas que possuem uma marca com boa imagem e reputação no mercado ficam 

em posição de vantagem em relação à concorrência.  Jungmann e Bonetti (2010b, p. 42) listam 

tais vantagens:  

a) Possibilita que os consumidores diferenciem produtos semelhantes; 

b) Permite que as empresas promovam seu portfólio de produtos e serviços; 

c)  É importante para a comercialização e é a base para o estabelecimento da imagem 

e reputação de uma linha de produtos no mercado;  

d) Pode ser licenciado e fornecer uma fonte alternativa de receita por meio de 

pagamento de royalties;  

e) É um elemento fundamental nos acordos de franquia;  

f) Pode ser um ativo comercial de valor;  

g) Incentiva os empresários a investirem na manutenção ou no aprimoramento da 

qualidade dos seus produtos; 

h) Pode ser útil para a obtenção de financiamentos. 

 

As marcas são utilizadas como estratégia de negócio para as empresas e são 

importantes para que os consumidores e investidores associem a credibilidade dos produtos e 

serviços identificados por elas. 

 

3.2.2.4 Desenho Industrial  

 

 A Lei de Propriedade Industrial, define desenho industrial como a forma plástica 

ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a 

um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa 

(BRASIL, 1996). 

A WIPO (2021, p. 8) explica que o desenho industrial abrange os elementos de um 

produto que é estético ou ornamental, levando em consideração a aparência do produto e qual 

sensação ele proporciona.  

A proteção por intermédio do registro de desenho industrial diz respeito à configuração 

do objeto e não ao funcionamento. Mas para obtenção do registro é necessário que atenda aos 

requisitos da novidade, originalidade e utilização ou aplicação industrial. Quanto à validade do 

desenho industrial, essa é de 10 anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 períodos 

sucessivos de 5 anos cada (BRASIL, 1996).  

Ainda, a proteção desse instituto também é territorial, tendo validade somente dentro 

do país concedente. Assim, se o proprietário desejar exportar, vender ou conceder licença de 

fabricação do desenho é essencial que o pedido de proteção seja depositado em cada país, sendo 

que não há exame do desenho em cada local, diferente do que acontece no sistema de patentes.  

A WIPO e o INPI (2019d, p. 2) esclarecem que a elaboração de formas novas e 

originais faz com que os produtos industriais tenham um maior apelo visual em relação aos seus 
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concorrentes, representando um acréscimo ao valor comercial, facilitando seu marketing e a 

sua comercialização.  

 A proteção do desenho industrial funciona como um estímulo para as pesquisas e 

desenvolvimento de formas originais, capazes de gerar inovação. Com isso, o titular poderá 

impedir, durante a vigência do registro, que terceiros produzam, vendam ou importem, sem o 

seu consentimento, artigos ou produtos que incorporem ou se assemelhem ao objeto registrado 

(WIPO; INPI, 2019d, p. 2).  

 Com a velocidade de novas criações que são desenvolvidas e o mercado se tornando 

cada vez mais competitivo, o desenho industrial é um importante instrumento para a economia, 

pois é utilizado para diferenciar os produtos, possibilitando ao consumidor escolher aquele que 

tenha um design mais atraente dentro de suas condições para aquisição. 

  

3.2.2.5 Indicações geográficas  

  

Por fim, as indicações geográficas (IGs) são as indicações de procedência ou 

denominações de origem, que estão sujeitas a registro no INPI, e são de natureza declaratória, 

já que o direito é preexistente à concessão do registro.  

Para a WIPO e o INPI (2019e, p. 2) as indicações geográficas, identificam produtos 

ou serviços em razão de sua origem geográfica, e que incorporam certos atributos como 

reputação e fatores naturais e humanos, proporcionando produtos ou serviços com 

características próprias, que traduzem a identidade e a cultura de um espaço geográfico. 

Portanto, para ter reconhecida a indicação é necessário fazer o requerimento de 

reconhecimento do nome geográfico associado a um determinado produto ou serviço, de acordo 

com a LPI. Após a concessão do registro de indicação geográfica, a validade é por tempo 

indeterminado, sendo necessária a manutenção dos critérios de qualidade nos casos de 

denominações de origem.   

A indicação geográfica tem como função identificar a origem de produtos ou serviços, 

e, cada vez mais, tem sido utilizadas como mecanismo de diferenciação de produtos, inserido 

nas estratégias de concorrência entre países, empresas e/ou consórcio de produtores (BRUCH, 

VIEIRA; BARBOSA, p. 243). 

A WIPO e o INPI (2019e, p. 3) destacam alguns benefícios são alcançados ao 

conseguir o reconhecimento de uma indicação geográfica: 

 

- Aumento do valor agregado dos produtos ou serviços, diferenciando-os dos demais;  
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- Preservação das particularidades dos produtos ou serviços, patrimônio das regiões 

específicas;  

- Estímulo aos investimentos na própria área de produção, com valorização das 

propriedades, aumento do turismo, do padrão tecnológico e da oferta de emprego;  

- Criação de vínculo de confiança com o consumidor, que, sob o sinal distintivo da 

indicação geográfica, sabe que vai encontrar um produto ou serviço com 

características típicas regionais;   

- Melhora na comercialização dos produtos ou serviços, facilitando o acesso aos 

mercados através da propriedade coletiva;  

- Alcance de maior competitividade no mercado nacional e, em determinados casos, 

no internacional, uma vez que as Indicações Geográficas vinculam uma imagem 

associada à qualidade, à tipificação do produto ou do serviço, promovem a garantia 

da origem, da reputação e da identidade do produto;  

- Propiciam interação entre os membros da cadeia produtiva e entidades de fomento, 

universidades e centros de pesquisas, seja na estruturação do pedido de registro, seja 

no controle da produção ou da prestação de serviços.  

 

O reconhecimento de um produto ou serviço com indicação geográfica promove 

cultural e economicamente o local da produção. Para Carls (2017, p. 1) as IGs são mais do que 

apenas um direito de PI, pois são vistas também como “um fator de desenvolvimento; 

ferramentas de diferenciação em estratégias de marketing; e, uma forma de preservar 

conhecimento e expressões culturais”.  

Bruch, Vieira e Barbosa (2015, p. 245) entendem que as indicações geográficas “são 

uma ferramenta de ocupação harmoniosa do espaço cultural, aliando a valorização de um 

produto típico e seus aspectos históricos e culturais, a conservação da biodiversidade e o 

desenvolvimento rural.” 

A proteção por indicação geográfica pode ser de procedência ou de origem. De acordo 

com a LPI, as indicações de procedência tratam do nome geográfico de país, cidade, região ou 

localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção 

ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço (BRASIL, 1996). 

Nesse caso, não há necessidade de comprovar que as condições ambientais da região tenham 

contribuído para as características ou qualidades do produto ou serviço, apenas que o local se 

tornou conhecido.  

Já a denominação de origem é aplicável a bens cujas qualidades ou características se 

devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos 

exigindo não apenas que o bem seja produzido na região, mas também que atenda a critérios de 

qualidade (BRASIL, 1996). 

É importante destacar que na área de inovação e tecnologia também é possível a 

proteção por meio de indicação geográfica. No Brasil, em 2012, foi reconhecido Porto Digital 

como uma indicação de procedência em serviços de tecnologia da informação e comunicação, 
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nas delimitações da Zona Especial do Patrimônio Histórico Cultural na cidade do Recife, estado 

de Pernambuco. 

A indicação geográfica é um mecanismo de proteção que contribui com o 

desenvolvimento econômico, social e cultural de um determinado local, além de promover o 

aumento de competitividade de um produto ou serviço devido à agregação de valor, 

proporcionando um diferencial ao ser inserido no mercado.  

 

3.2.3 Proteção sui generis 

 

O Brasil optou pela exclusão da concessão de patentes e adotou a proteção sui generis 

para proteger as cultivares por via da Lei nº 9.456/1997, as topografias de circuitos integrados 

pela Lei nº 11.484/2007 e o conhecimento tradicional com a Lei nº 13.123/2015. Conforme 

visto, cada uma das formas tem uma legislação específica, isso se dá pela dificuldade de 

adequação ao sistema de proteção da PI, pois são figuras jurídicas entre a propriedade industrial 

e o direito autoral. 

 

3.2.3.1 Cultivar 

 

Primeiramente é relevante apresentar o conceito de cultivar. De acordo com o art. 3º, 

inciso IV, da Lei nº 9.456/1997: 

 

Cultivar são variedades de qualquer gênero ou espécie vegetal superior, que devem 

ser claramente distinguíveis de outras cultivares conhecidas, tendo como base para 

análise dessas diferenças uma margem mínima de descritores, por sua denominação 

própria que seja homogênea e estável quanto aos descritores através de gerações 

sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em 

publicação especializada disponível e acessível ao público, bem como a linhagem 

componente de híbridos.  

   

No Brasil, além da Lei nº 9.456/1997, citada acima, a proteção dos cultivares é também 

protegida e regulamentada pelo Decreto nº 2.366, de 5 de novembro de 1997, elaborado com 

as diretrizes da Ata de 1978 da UPOV, e alguns elementos da Ata de 1991. 

Jungmann e Bonetti (2010b, p. 76) explicam que cultivar é uma nova variedade de 

planta, com características específicas resultantes de pesquisas científicas, não existente na 

natureza. Nessa forma de proteção, é obrigatória a intervenção humana na alteração das 

características de uma planta para a obtenção de uma nova variedade da espécie, que não é 

encontrada no meio ambiente.  
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Com o aumento de pesquisas e investimentos para melhorias na agricultura, novas 

variedades de plantas foram desenvolvidas, e com isso, a proteção pelo direito de propriedade 

intelectual é essencial para que o criador tenha o retorno financeiro do capital investido. 

Quanto às especificidades das cultivares, Barbosa (2016, p. 21) esclarece que há cinco 

requisitos para a concessão do certificado, sendo três técnicos: distintividade, homogeneidade 

e estabilidade; um jurídico: novidade; e, um econômico: utilidade. 

Outro ponto que merece destaque quanto às cultivares é o tempo de proteção, sendo 

que a partir da concessão do Certificado Provisório de Proteção, o prazo é de 15 anos. E, para 

as videiras, árvores frutíferas, florestais e ornamentais, a duração é de 18 anos. Ao finalizar a 

vigência da proteção, a cultivar cairá em domínio público (BRASIL, 1997). 

 A WIPO e o INPI (2019f, p. 4) explicam o motivo de ser importante proteger as 

cultivares para os três interessados: a) ao agricultor, pois a inovação de novas possibilidades 

está ligada a maior qualidade e produtividade, bem como maiores alternativas de cultivo; b) ao 

obtentor, por conseguir o retorno de investimentos na pesquisa; e, c) ao governo que atrai 

investimentos para o setor agrícola aumentando a competitividade. 

 O desenvolvimento de novas variedades de cultivares contribuem para o avanço 

tecnológico e socioeconômico, por sua vez, o estabelecimento de um sistema eficaz de proteção 

estimula a criação de novas variedades vegetais para o agronegócio. 

 

3.2.3.2 Conhecimentos tradicionais 

 

Para a WIPO (2020, p. 15), o conhecimento tradicional é um “corpo vivo de 

conhecimento que é desenvolvido, sustentado e transmitido de geração em geração dentro de 

uma comunidade, muitas vezes fazendo parte de sua identidade cultural ou espiritual.” 

Já para Boff (2015, p. 3), os conhecimentos tradicionais são as “informações e práticas 

de comunidades que vivem em estreita relação com o ambiente (indígenas, quilombolas, 

ribeirinhas, etc.), que possam se transformar em valor, associadas ao patrimônio genético.” 

O conhecimento tradicional pode ser definido de diferentes formas, como: 

conhecimento, know-how, habilidades, inovações ou práticas que são passados entre gerações, 

em um contexto tradicional e que fazem parte do estilo de vida de determinada comunidade. 

Esses conhecimentos podem ser em diferentes áreas, tais como o conhecimento agrícola, 

científico, técnico, ecológico e medicinal, bem como conhecimento relacionado à 

biodiversidade (WIPO, 2020, p. 16). 
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No Brasil a legislação que rege a proteção dos conhecimentos tradicionais é a Lei nº 

13.123/2015, que trata sobre o acesso ao patrimônio genético, proteção e acesso ao 

conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para conservação e uso 

sustentável da biodiversidade.  

Além dessa lei, há dois marcos regulatórios importantes sobre a proteção dos 

conhecimentos tradicionais. Um deles é a Conferência sobre Diversidade Biológica, realizada 

em 1992, no Rio de Janeiro, na qual ficou estabelecido como objetivo a conservação da 

diversidade biológica, a utilização durável e a justa divisão dos recursos genéticos. Isso 

levando-se em conta todos os direitos sobre esses recursos e técnicas, considerando também os 

direitos pertinentes às comunidades tradicionais e seus saberes (CDB, 1992). O outro, é o 

Protocolo de Nagoia, que trata sobre o acesso a recursos genéticos e a repartição justa e 

equitativa dos benefícios advindos de sua utilização. 

A proteção por meio dos direitos de propriedade intelectual para os conhecimentos 

tradicionais agrega valor e contribui com o desenvolvimento tecnológico, visto que tais 

conhecimentos são úteis para diversos produtos. Assim, é importante que se tenha a 

participação das comunidades tradicionais nos resultados para potencializar as inovações, bem 

como salvaguardar esses conhecimentos. 

 

3.2.3.3 Topografias de circuitos integrados 

 

As topografias de circuitos integrados são reguladas pela Lei nº 11.484/2007, que as 

conceitua da seguinte maneira: 

 
topografia de circuitos integrados significa uma série de imagens relacionadas, 

construídas ou codificadas sob qualquer meio ou forma, que represente a configuração 

tridimensional das camadas que compõem um circuito integrado, e na qual cada 

imagem represente, no todo ou em parte, a disposição geométrica ou arranjos da 

superfície do circuito integrado em qualquer estágio de sua concepção ou manufatura. 

 

Os circuitos integrados também são conhecidos como chips. A topografia de circuitos 

integrados envolve um conjunto organizado de interconexões, transistores e resistências, 

dispostos em camadas de configuração tridimensional sobre uma peça de material 

semicondutor. Com a revolução tecnológica, esses circuitos integrados são muito utilizados e, 

entre outras utilidades, são usados em memórias ou processadores de computador e visam 

realizar funções eletrônicas em equipamentos (JUNGMANN; BONETTI, 2010b, p. 73). 
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No Brasil, o pedido de registro das topografias deverá ser realizado junto ao INPI e se 

atender os requisitos e for concedida, a proteção terá duração de 10 anos contados da data do 

depósito ou da primeira exploração, dependendo de qual tenha ocorrido primeiro. 

A proteção de circuitos integrados tem uma peculiaridade, sendo o requerente do 

registro o criador. Entretanto, salvo acordo em contrário, os direitos relativos à topografia de 

circuito integrado pertencerão, exclusivamente, ao empregador ou ao contratante de serviços, 

quando a atividade criativa for decorrente da própria natureza do contrato de trabalho ou de 

prestação de serviços, ou quando houver utilização de recursos, informações tecnológicas, 

segredos industriais ou de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador ou 

do contratante de serviços (BRASIL, 2007). 

Jungmann e Bonetti (2010b, p. 75) explicam qual a importância econômica da proteção 

das topografias de circuito integrado: 

 

Dentro deste mundo há um mercado que movimenta centenas de bilhões de dólares 

anualmente. Na era cibernético-digital, é nas fábricas de semicondutores que a 

habilidade de transcender o tempo, distâncias e limitações materiais para 

armazenamento de dados acontece. É neste espaço empresarial que se dá o ponto de 

contato entre o mundo físico e o mundo eletrônico. Silício (componente básico da 

areia) é transformado em circuitos integrados, suporte físico que move o mundo 

cibernético. A soma de conhecimentos necessários para impulsionar esse segmento 

industrial passa pela incorporação de tecnologias de fronteira nos campos da ótica, 

química, metrologia e mecânica, entre outras. O desafio posto é a crescente expansão 

do mercado na área de semicondutores. A indústria eletrônica sofre constantes 

pressões para produzir componentes mais baratos, menores, mais potentes e que 

cheguem ao consumidor de maneira mais rápida.  

 

O mundo é digital e não há como negar. Com a demanda de uma sociedade que quer 

estar cada vez mais conectada, são necessários altos investimentos em capital financeiro e 

intelectual, em produtos e serviços que proporcionem experiências rápidas e eficientes. Diante 

disso, tem-se a exigência da criação de circuitos integrados, e, portanto, a proteção intelectual 

dessas criações é fundamental para assegurar a titularidade e contribuir com a manutenção da 

competitividade no mercado.  

Conforme demonstrado, várias são as possibilidades de proteção às criações e 

melhoramentos, tornando os direitos de propriedade intelectual instrumentos eficazes para 

proporcionar ao titular segurança jurídica e de exclusividade. Na seção seguinte será 

apresentado fundamentos que demonstram a importância da gestão dos direitos de propriedade 

intelectual.  
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3.3 A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL  

 

A Propriedade Intelectual abrange várias atividades e desempenha uma função 

importante na sociedade, tanto de cunho cultural como econômico. Diante dessa importância 

há um arcabouço jurídico para proteger os direitos de PI que contribui com a regulamentação e 

utilização da inovação.  

O progresso tecnológico e o bem-estar da humanidade dependem da capacidade para 

imaginar novas ideias e criações. Assim, como forma de incentivo aos criadores é preciso 

garantir que terão instrumentos para obter um retorno do investimento, bem como para proteger 

a sua propriedade intelectual (WIPO, 2021, p. 2). 

Os direitos obtidos por intermédio da propriedade intelectual são importantes, pois 

podem proporcionar retorno econômico para quem investe esforço e trabalho no 

desenvolvimento de criações intelectuais. Ao proteger os direitos de Propriedade Intelectual 

estimulam-se as atividades desse gênero e o desenvolvimento de empresas dedicadas à 

exploração dessas criações. (OMPI; INPI, 2019a, p. 11). 

Para Santos (2016, p. 107) a PI é um instrumento que pode estimular a concorrência e 

incentivar a inovação, visto que a concorrência é uma disputa benéfica ao sistema econômico 

que ocorre entre agentes econômicos produtores de um mesmo bem ou serviço no mercado, 

estimulando-os a produzir bens e serviços novos ou aperfeiçoados.  

Os direitos de propriedade intelectual são instrumentos que permitem uma posição 

jurídica de titularidade e uma posição econômica de exclusividade. Para Pimentel (2004, p. 8) 

a proteção jurídica tende a garantir ao titular o exercício do direito, auxiliando na recuperação 

dos investimentos em P&D, bem como a uma posição econômica privilegiada e lícita no 

mercado pela concorrência com exclusividade do processo industrial. 

A propriedade intelectual se caracteriza como um instrumento eficaz para gestão da 

inovação, uma vez que, por meio dos pedidos de patentes e registros de softwares, cultivares, 

direitos autorais, marcas, dentre outros, é possível se ter uma ideia de quais tecnologias estão 

sendo produzidas. É eficaz, também, no processo de controle e transferência dessas tecnologias 

para o mercado consumidor, seja pela venda de titularidade ou pelo licenciamento, por meio de 

contratos. 

Ainda, é importante destacar que muitas vezes a gestão estratégica da propriedade 

intelectual será pela opção de não utilizar apenas uma forma, e sim a combinação entre elas, 

para poder aumentar a proteção e a valoração do ativo intangível. Essa possibilidade é 

demonstrada na Figura 7. 
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Figura 7 - Proteção de produtos por diferentes combinações de direitos de propriedade 

intelectual 

 
Fonte: JUNGMANN; BONETTI, 2010a, p. 21 

 

Conforme apresentado na figura 7, a gestão da propriedade intelectual vai depender da 

estratégia da empresa, sendo possível que um produto, processo ou serviço seja protegido por 

vários tipos de proteção, conferindo ao titular a exclusividade. Nesse processo produtivo, muito 

conhecimento é gerado, se transformando em ativos intangíveis, o que torna relevante que isso 

seja passível de transferência ou comercialização.  

Para Fontanela (2016, p. 39) o controle eficaz do conhecimento se dá pela 

transformação deste em ativo intangível, por meio dos regimes jurídicos que garantem a 

exclusividade de exploração advindos dos direitos de propriedade intelectual. 

A proteção dos direitos de propriedade intelectual é um instrumento estratégico para o 

crescimento e desenvolvimento das nações, portanto a gestão desses direitos representa a 

valorização do capital intangível de uma empresa. Jungmann e Bonetti (2010a, p. 13) afirmam 

que a gestão da propriedade intelectual é um importante instrumento para promover a inovação 

na indústria e é estratégica para alcançar competitividade no mercado global. Isso, pois é por 

meio dela que dirigentes empresariais podem prospectar oportunidades, monitorar a 

concorrência e identificar, por exemplo, nível de investimentos e desenvolvimento de produtos 

e processos. 

A gestão da PI é um processo que deverá fazer parte da rotina da empresa e das pessoas 

que tenham expertise sobre o assunto, pois é preciso definir as estratégias de proteção, construir 

um portfólio de ativos intangíveis, definir como serão explorados esses ativos, além da 

manutenção e monitoramento da proteção. 
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Da mesma forma, Santos et al. (2019, p. 4849) orientam que o gerenciamento da PI 

envolve a avaliação de inovações para proteção adequada visando a transferência de tecnologia. 

Ainda, é importante que a empresa tenha uma equipe qualificada que possua conhecimento 

sobre proteção e estratégias de PI, de forma que a partir disso ocorra o aumento da 

comercialização e a pesquisa no uso de inovações. 

Gargate e Momaya (2018, np) também concordam que são necessários profissionais 

capacitados para o desenvolvimento de uma estratégia de PI, e acrescentam que as organizações 

que conhecem os seus ativos intangíveis, e realizam a gestão deles, apresentam lucros 

significativos. 

Entretanto, em organizações que não realizam a gestão de PI, ou essa for ineficiente, 

o resultado é o desperdício de recurso econômico e a empresa pode ter vários prejuízos, como 

perda de mercado e de recursos investidos em P&D (BURTET; FONTANELA; MAROCCO, 

2021, p. 31).  

Henry Chesbrough (2012, p. 79-81) lista os benefícios da gestão da propriedade 

intelectual nas empresas, são eles: 

 

a) identificação de áreas de oportunidades que auxiliem as empresas na introdução de 

produtos e serviços que se beneficiem do portfólio de PI; 

b) melhoraria nas relações como os fornecedores e consumidores; 

c) negociação com mercados secundários de inovação e suas respectivas PI´s 

associadas; 

d) administração dos fluxos de receitas advindas da inovação; 

e) enfoque às fases que obedecem ao ciclo de vida da tecnologia na empresa. 

 

A gestão da PI é uma ferramenta estratégica que contribui com o desenvolvimento 

socioeconômico, pois agrega valor aos produtos e serviços. Além disso, constitui-se em uma 

forma de estímulo à inovação, já que proporciona ao criador a proteção quanto aos riscos da 

atividade inovativa e a possibilidade de ter o retorno de seus investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento.  

Dada a importância da gestão da propriedade intelectual para o desenvolvimento 

socioeconômico, no próximo capítulo serão apresentados os resultados de uma análise realizada 

nas incubadoras tecnológicas do estado de Santa Catarina quanto a essa gestão. 



 

4 A GESTÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NAS 

INCUBADORAS DE BASE TECNOLÓGICA NO ESTADO DE SANTA 

CATARINA 

  

As incubadoras de base tecnológica são ambientes que oferecem facilidades para o 

surgimento e desenvolvimento de novos empreendimentos que utilizem a tecnologia como base 

do negócio, assim, é importante que seja realizada a proteção da propriedade intelectual gerada 

nesses ambientes.  

Após realizar a fundamentação teórica, compreender o funcionamento das incubadoras 

tecnológicas e a importância da gestão da propriedade intelectual, este capítulo tem o objetivo 

de identificar a contribuição das incubadoras de base tecnológica localizadas no estado de Santa 

Catarina com a gestão dos direitos de propriedade intelectual de seus incubados. 

Na primeira seção apresenta-se um panorama da importância da inovação e tecnologia 

para o estado de Santa Catarina. Na segunda mostram-se os resultados dos dados coletados nas 

entrevistas, apresentando as incubadoras de base tecnológica localizadas no estado de Santa 

Catarina. Ainda, são expostos os  dados referentes ao ano de criação e cidade, bem como aqueles 

que se referem à gestão da propriedade intelectual realizada pelas incubadoras.  

 

4.1 SANTA CATARINA: TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM NÚMEROS   

    

O estado de Santa Catarina com apenas 1,1% do território nacional e 3,4% da 

população apresenta-se no cenário nacional como um dos mais inovadores. A Federação das 

Indústrias do Estado do Ceará – FIEC, publica um relatório anual com o índice de inovação dos 

estados, com o objetivo de demonstrar os principais pontos relacionados à inovação, o patamar 

de cada estado e munição informacional para o desenvolvimento de políticas públicas que 

fomentem um ecossistema inovador no Brasil. 

O Índice FIEC de Inovação dos Estados compreende que a inovação consiste em um 

conjunto de complexidades, com características, causas e consequências próprias de cada 

ambiente. Portanto, é construído um índice composto de capacidades e resultados, sendo 

analisado vários indicadores, conforme explicado pela FIEC (2021, p. 15): 

 

A dimensão Capacidades busca capturar a estrutura de promoção à inovação nos 

estados, na forma de disponibilidade de recursos que potencializam a produtividade 

na criação de produtos, processos e negócios inovadores. São sete os indicadores 

dessa dimensão: i) Investimentos Públicos em Ciência e Tecnologia; ii) Capital 

Humano – Graduação; iii) Capital Humano – Pós-Graduação; iv) Inserção de Mestres 
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e Doutores; v) Instituições; vi) Infraestrutura; e vii) Cooperação. Já a dimensão 

Resultados visa ilustrar o desempenho que reflete a inovação em si nos estados. São 

cinco os indicadores dessa dimensão: i) Competitividade Global; ii) Intensidade 

Tecnológica; iii) Propriedade Intelectual; iv) Produção Científica; e v) 

Empreendedorismo. 

 

Esses indicadores são aspectos relevantes para fortalecer a produtividade e 

competitividade, identificando a situação de cada estado. Nesse contexto, pelo índice de 

inovação FIEC, o estado de Santa Catarina está em destaque nacional, ficando em segundo 

lugar geral. Na dimensão de capacidades ocupa o quinto lugar e na de resultados o segundo 

lugar (FIEC, 2021, p. 17). Esse ranking pode ser melhor visualizado nas Figuras 8 e 9. A Figura 

8 apresenta o índice geral.  

 

Figura 8- Índice de Inovação dos Estados 

 
Fonte: FIEC, 2021, p. 20. 

 

E, a Figura 9 indica o índice de acordo com a dimensão das capacidades e resultados, 

demonstrando a colocação de Santa Catarina em cada um dos indicadores. 

 

Figura 9 - Índice de Santa Catarina de acordo com a dimensão das capacidades e resultados. 

 
Fonte: FIEC, 2021, p. 72. 
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Conforme apresentado, Santa Catarina tem índices relevantes que contribuem com o 

desenvolvimento socioeconômico do estado. O estudo realizado pela FIEC apresenta 

indicadores que vêm ao encontro dos objetivos deste trabalho, demonstrando que inovação 

tecnológica, empreendedorismo e propriedade intelectual são importantes para a 

competitividade. 

Outro estudo no qual os resultados são relevantes é o Tech Report: panorama do setor 

de tecnologia catarinense, realizado no ano de 2020 pela Associação Catarinense de Tecnologia 

– ACATE.  Segundo a ACATE (2020, p. 19) Santa Catarina é referência nacional em inovação 

e soluções tecnológicas, classificado como o quarto maior polo de tecnologia do país em 

faturamento, com mais de R$17,7 bilhões faturados. Isso representa 7,4% do faturamento do 

setor de tecnologia do Brasil. 

São mais de 12 mil empresas que fazem parte do setor de tecnologia catarinense, sendo 

esse ecossistema o sexto maior do país em número de empresas. Conta com 56,5 mil 

colaboradores, com faturamento de R$ 80 mil por colaborador, demonstrando que a eficiência 

produtiva colabora com o destaque que o setor de tecnologia exerce no estado (ACATE, 2020, 

p. 12). 

Assim, demonstrada a situação de Santa Catarina quando o assunto é inovação e 

tecnologia, na próxima seção será realizada a análise dos dados quanto à gestão da propriedade 

intelectual nas incubadoras de base tecnológicas catarinenses. 

 

4.2 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Esta etapa apresenta os resultados obtidos com a pesquisa e está dividida em duas 

subseções. Na primeira apresentam-se as incubadoras de base tecnológica no estado de Santa 

Catarina que compuseram a pesquisa. Na segunda são apresentados os resultados quanto à 

gestão da propriedade intelectual naqueles ambientes de inovação, bem como as análises feitas 

com a discussão das questões abordadas na entrevista, contextualizando-as com os relatos dos 

entrevistados e a teoria abordada na pesquisa. 

 

4.2.1 Incubadoras de base tecnológicas no estado de Santa Catarina 

 

De acordo com a ANPROTEC (2019, p. 20), em estudo realizado pela Agência e em 

Cooperação Técnica entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

(MCTIC) e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), foi 
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identificado que naquela data havia no Brasil 363 incubadoras ativas, das quais 100 delas 

estavam localizadas na região sul do país.   

Nesse contexto, de acordo com o objetivo da pesquisa, era necessário conferir quais e 

quantas incubadoras estavam localizadas em Santa Catarina, e, quais incubavam negócios de 

base tecnológica. Assim, para viabilizar a análise e identificar como as incubadoras de base 

tecnológica localizadas no estado de Santa Catarina estão contribuindo com a gestão dos 

direitos de propriedade intelectual de seus incubados. Para tanto, foi realizado o estudo de caso 

que terá os dados apresentados a seguir. 

Inicialmente, para definir quais seriam as incubadoras que seriam entrevistadas, 

realizou-se um mapeamento por meio de contato com a Rede Catarinense de Inovação, 

pesquisas em sites da Internet, outros estudos sobre as incubadoras e ligações telefônicas. 

Diante disso, verificou-se que em Santa Catarina há dezenove incubadoras com negócios de 

base tecnológica incubados que estão em funcionamento. Neste ponto é importante esclarecer 

que as pré-incubadoras e incubadoras tradicionais não foram selecionadas para a pesquisa. 

Das dezenove incubadoras de base tecnológica e mistas mapeadas, dezesseis dessas 

participaram da entrevista, o que corresponde a um total de 84 % da população, demonstrando 

que esta pesquisa é confiável no que se refere à gestão da propriedade intelectual nesses 

ambientes. A Tabela 1 informa o nome da incubadora participante, a cidade que está localizada 

e seu ano de fundação. 

 

Tabela 1- Dados das incubadoras de base tecnológica 
NOME DA INCUBADORA CIDADE  ANO DE 

FUNDAÇÃO 

Centro Empresarial para Laboração de Tecnologias 

Avançadas (CELTA) 

Florianópolis 1986 

MIDITEC Florianópolis 1998 

Incubadora Tecnológica (SOFTVILLE) Joinville 2001 

Instituto Gene Blumenau Blumenau 2002 

Incubadora Tecnológica da UNOCHAPECÓ (INCTECh) Chapecó 2003 

Centro de Inovação e Pesquisas Tecnológicas 

(JARAGUATEC) 

Jaraguá do Sul 2004 

Núcleo Gerador de Desenvolvimento Integrado de 

Incubação (GTEC-UNIDAVI) 

Rio do Sul 2005 

Micro Distrito de Base Tecnológica de Lages - Incubadora 

(MIDILages) 

Lages 2005 
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Incubadora Tecnológica de São Bento do Sul (ITFETEP) São Bento do 

Sul 

2005 

Fundação Centro de Inovação e Tecnologia de Biguaçu – 

Citeb  

Biguaçu 2005 

IBT INOVAPARQ Joinville 2010 

 Instituto de Apoio à Inovação, Incubação e Tecnologia - 

INAITEC 

Palhoça 2010 

Incubadora Tecnológica de Ideias e Negócios - ITEC.in Criciúma 2013 

Centro de Incubação, Tecnologia e Inovação – Citi  Brusque 2019 

Colearning SATC Criciúma 2019 

Incubadora Fraiburgo - Terra da Maçã Fraiburgo 2020 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Em Santa Catarina, as incubadoras tecnológicas estão distribuídas em diferentes 

regiões, e em várias cidades, sendo que apenas três cidades têm duas incubadoras: Criciúma, 

Florianópolis e Joinville. A Figura 10 apresenta a distribuição das incubadoras por 

mesorregiões. 

 

Figura 10- Distribuição das incubadoras de base tecnológica por mesorregiões 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Conforme identificado no mapa acima, a região da Grande Florianópolis é a que 

concentra maior número de incubadoras, resultado esse que está em consonância com o Tech 
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Report da ACATE, que demonstra que aquela região é a que tem mais empresas do setor de 

tecnologia, conforme demonstrado na Figura 11.  

 

Figura 11- Empresas do setor de tecnologia por mesorregião 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base em ACATE, 2020, p.23. 

 

Consequentemente, também é na mesorregião da Grande Florianópolis que está o 

maior faturamento no setor de tecnologia, sendo responsável por mais da metade de toda 

arrecadação, conforme demonstrado na Figura 12.  

 

Figura 12- Faturamento do setor de tecnologia por mesorregião 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base no em ACATE, 2020, p. 26. 

 

 Esse dado pode ser associado ao fato de que a cultura da inovação, tecnologia e 

empreendedorismo tenha iniciado nessa região, pois em 1986, foi fundada a incubadora CELTA 
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em Santa Catarina. Conforme apresentado no primeiro capítulo desta pesquisa, foi uma das 

primeiras do país. Foi a partir de então que outras incubadoras de base tecnológica passaram a 

ser fundadas em Santa Catarina. A Figura 13 apresenta o número de incubadoras de base 

tecnológica criadas a cada década no estado.   

 

Figura 13- Criação de Incubadoras de base tecnológica (em décadas) 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

De acordo com as informações acima, percebe-se que nos anos de 2001 a 2010, foram 

fundadas 10 incubadoras de base tecnológica. Dentro desse período, também foi criada a Lei 

de Inovação Catarinense, Lei nº 14.328/2008, que dispõe sobre incentivos à pesquisa científica 

e tecnológica e a inovação no ambiente produtivo de Santa Catarina. A criação da quantia 

significativa de incubadoras e de uma Lei de incentivos para o setor, contribuíram com o 

fortalecimento do ecossistema de inovação catarinense. 

Em relação à personalidade jurídica das incubadoras, verificou-se que apenas 19% 

possuem personalidade jurídica própria, sendo de caráter privado. As demais estão vinculadas 

com as organizações mantenedoras, de modo que 75% são mantidas por fundações ou institutos 

e 6% por associações comerciais, conforme Figura 14. 
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Figura 14- Personalidade jurídica das incubadoras 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A maioria das incubadoras são mantidas por fundações ou institutos. Esse é um dado 

que impacta diretamente a governança, o acesso de recursos, infraestrutura física dos 

mecanismos e de quem faz a gestão e operação dos ambientes (ANPROTEC, 2019a, p. 7). As 

incubadoras que são geridas por organizações mantenedoras devem seguir os trâmites 

estabelecidos por essas entidades, enquanto nas incubadoras privadas isso não ocorre.  

Ao tratar sobre a área de atuação das incubadoras, nenhuma delas relatou atuar voltada 

apenas para um setor. O que se verificou é que 56% têm como requisito para ingressar no 

processo de incubação que a empresa seja de base tecnológica, e 44% além de empresas de base 

tecnológica também incubam negócios tradicionais, portanto são, incubadoras mistas, 

conforme pode ser visualizado na Figura 15. 
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Figura 15- Área de atuação das incubadoras 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

As incubadoras de base tecnológicas e mistas são um setor muito importante para o 

fortalecimento do empreendedorismo inovador, exemplo disso são os números de empresas que 

já foram incubadas e graduadas no estado de Santa Catarina ao longo desses 35 anos. Contudo, 

vale ressaltar, que neste ponto da pesquisa foi encontrado um entrave, pois nem todas as 

incubadoras tinham dados precisos desses números. Muitos gestores justificaram que esse 

controle do número de empresas não foi realizado principalmente nos primeiros anos de 

atividade.   

A Figura 16 demonstra o panorama da gestão de informação das incubadoras quanto 

ao número de empresas que já passaram pelo processo de incubação.  

 

Figura 16- Controle de processo de incubação 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 
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Quanto aos dados apresentados acima, é válido explicar que o número de empresas 

incubadas é bem maior do que as que já foram graduadas, pois naquele estão incluídos os 

processos de incubação que estão em andamento. A seguir são analisados alguns pontos sobre 

a gestão da propriedade intelectual nas incubadoras de base tecnológica.  

 

4.2.2 Gestão da propriedade intelectual nas incubadoras de base tecnológica 

 

A gestão da propriedade intelectual é um mecanismo para melhorar a competitividade 

e incentivar a produtividade, e para tanto, são necessários investimentos em Pesquisa, 

Desenvolvimento e Inovação (PD&I), para contribuir com a capacidade de geração de inovação 

do sistema produtivo e de ambientes de inovação que contribuam com a gestão. 

Diante disso, analisou-se como era a formação das equipes de profissionais que atuam 

diretamente nas incubadoras de base tecnológica, sendo que 75% delas, contam com no máximo 

até quatro funcionários. Importante destacar que das dezesseis incubadoras entrevistadas, 

apenas duas delas têm profissionais com atuação na área de propriedade intelectual, o que 

corresponde a 12,5%.  

Além disso, um questionamento complementar era que se não houvesse profissional 

capacitado em PI se esse serviço era prestado por terceiro. Assim, das catorze incubadoras 

restantes, dez delas informaram que na maioria das vezes esse tipo de serviço é prestado por 

escritório particulares especializados em PI, que teriam algum tipo de parceria com a 

incubadora.  

Entretanto, é importante esclarecer que durante o período de incubação esses 

escritórios terceirizados apenas fazem orientações pontuais aos empreendedores que 

apresentam a demanda. Além disso, realizam orientações em forma de palestra para todos os 

incubados sobre propriedade intelectual de maneira generalizada.  

Importante também apresentar o apoio dos Núcleos de Inovação Tecnológica – NIT’s 

às incubadoras. Da amostra total, 62 % delas contam com o apoio e orientação desses núcleos, 

representado graficamente na Figura 17. 
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Figura 17-Apoio de Núcleos de Inovação Tecnológica 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora 
 

 

Os NIT’s foram criados a partir da Lei nº 10.973/2004, conhecida como Lei da 

Inovação. Mas sua definição foi alterada pela Lei nº 13.243/2016, sendo uma “estrutura 

instituída por uma ou mais ICTs, com ou sem personalidade jurídica própria, que tenha por 

finalidade a gestão de política institucional de inovação e por competências mínimas as 

atribuições previstas em Lei”.  

Segundo Fontanela (2017, p. 21) “os NIT’s são importantes instrumentos para o 

fomento à inovação e a gestão da propriedade intelectual”. Ainda, Pires et al. (2019, p.740) 

enfatizam a qualidade dos profissionais que fazem parte das equipes dos NIT’s e que procuram 

promover a cultura da propriedade intelectual.  

Com isso, percebe-se a importância de que as incubadoras de base tecnológica se 

aproximem desses núcleos que detém o conhecimento e a práxis da gestão de propriedade 

intelectual, pois, da mesma forma que ocorre com os escritórios terceirizados, os NIT’s atuam 

nas incubadoras quando a demanda é apresentada.  

Dentre as 16 incubadoras, apenas uma não possuía profissional com conhecimento na 

área de PI, nem serviços prestados por terceiros e nem apoio do Núcleo de Inovação 

Tecnológica. Isso porque, entende que a proteção dos direitos de propriedade intelectual não é 

relevante para os negócios incubados, e que a gestão deverá ser preocupação da empresa. 

Foi também analisado por meio da entrevista se os regimentos e/ou regulamentos das 

incubadoras previam a política de proteção da propriedade intelectual, e em 50% delas estava 

Apoio de NITs

62%

Sem apoio

38%
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previsto. Diante desse dado, percebe-se que é necessário que o tema propriedade intelectual 

seja mais debatido nas IBTS’s, pois é de grande relevância para o desenvolvimento do 

empreendedorismo inovador.  

Por outro lado, comparando à análise que será demonstrada a seguir, percebe-se que 

há algumas incubadoras que mesmo não tendo previsto o tema PI em seus regimentos adotam 

alguma prática de gestão da propriedade intelectual. 

Ao tratar sobre o processo de incubação e analisar se era prestada alguma orientação, 

mentoria ou formação sobre propriedade intelectual para as empresas incubadas, 13 delas 

responderam que sim. Esclareceram que na maioria das vezes os escritórios especializados, 

instituições de ensino parceiras e os NIT’s realizam orientações explicando a importância da 

proteção da propriedade intelectual e de maneira generalizada as formas de proteção. Ainda, 

identificou-se que quando a empresa percebe a necessidade de proteção e decide dar os 

encaminhamentos necessários, é direcionada ao NIT ou ao escritório especializado para que 

seja realizado o pedido.  

Quanto aos números de títulos de propriedade intelectual das empresas incubadas e 

graduadas, nenhuma das incubadoras tinha informações precisas sobre esses dados. Nesse 

ponto foi possível perceber duas particularidades. A primeira delas é que muitos gestores 

confundem a propriedade intelectual com a concessão da patente, pois em várias entrevistas 

referem-se apenas a esse instituto, e quando eram inquiridos sobre marca por exemplo, então, 

relataram sobre alguns pedidos. A segunda é a justificativa de que esses dados são de interesse 

apenas das empresas e, portanto, a incubadora não precisa ter conhecimento. 

Importante destacar que ao analisar tal resposta, percebe-se que a gestão da 

propriedade intelectual não é considerada um fator importante para as incubadoras de base 

tecnológica em Santa Catarina. Entretanto, esse é um ponto que deverá ser revisto pelas 

incubadoras, pois conforme apresentado ao longo da pesquisa, a gestão da PI é de extrema 

relevância. Isso porque trata dos ativos intangíveis das empresas incubadas, o que está 

diretamente ligada com a competitividade delas.  

Assim, é fundamental para o fortalecimento do empreendedorismo inovador que as 

empresas bem como os profissionais que atuam nos ambientes de inovação compreendam sobre 

a pertinência da proteção dos direitos de propriedade intelectual.  

A gestão da propriedade intelectual passa por vários processos, e um deles é a 

manutenção dos ativos intangíveis protegidos. Assim, foi analisado se durante o processo de 

incubação já tinha ocorrido algum litígio envolvendo a violação de certo ativo intangível. Aqui, 
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três incubadoras relataram que as empresas incubadas já tiveram algum problema, sendo que 

em dois casos as empresas precisaram inclusive mudar o nome comercial. 

Também foi averiguado se as incubadoras possuem participação na propriedade dos 

ativos intangíveis gerados pelas empresas incubadas, e se teria alguma tecnologia gerada em 

cooperação entre as empresas e a incubadora. Nesse caso, apenas uma incubadora relatou que 

a fundação mantenedora tem participação nos ativos da empresa incubada.   

O viés tecnológico e inovador da maioria dos negócios incubados requer 

investimentos, pesquisas e testes. Diante disso, foi analisado como acontece a aproximação das 

instituições de ensino com as empresas incubadas. Todas as incubadoras explicaram que existe 

a cooperação das empresas, sendo que isso ocorre por meio de utilização dos laboratórios das 

instituições, consultoria dos professores, descontos em cursos, entre outros. Essa interação 

demonstra a relevância da cooperação nas instituições, para a construção e fortalecimento de 

um ecossistema inovador. 

A proteção da propriedade intelectual tem custos, e como as empresas incubadas estão 

no início de seus negócios, muitas vezes acreditam não ser importante investir nessa área. 

Todavia, devido à relevância do tema, o Governo, as agências de fomento e algumas instituições 

têm demonstrado preocupação com isso. Dessa forma, lançam iniciativas para fomentar essa 

proteção, por meio de editais.  

Assim, é importante a participação das empresas incubadas para captar recursos e 

proteger seus ativos intangíveis. Contudo, percebe-se que essa não é uma prática tradicional nas 

incubadoras de base tecnológica catarinense, pois apenas três delas já auxiliaram as empresas 

incubadas. Conforme demonstrado na Figura 18. 

 

Figura 18- Orientação para captação de recursos para proteção da PI 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

É imprescindível que a cultura da propriedade intelectual seja aprimorada nas 

incubadoras, pois as empresas incubadas muitas vezes não têm o conhecimento sobre a 

necessidade de proteger o ativo intangível. Por isso, é importante que a incubadora oriente sobre 

essa prática, bem como auxilie na participação de projetos que incentivem a proteção da PI. 
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Vem ao encontro dessa ideia, o acordo de cooperação técnica firmado entre a FAPESC 

e o INPI no mês de dezembro de 2021. O acordo busca disseminar a cultura e uso do sistema 

da propriedade industrial em Santa Catarina, promovendo a capacitação dos empreendedores e 

pesquisadores (FAPESC, 2021). As IBT’s catarinenses poderão aproveitar essa excelente 

oportunidade para aprimorar a formação dos profissionais atuantes nas incubadoras, bem como 

das empresas incubadas para melhorar a gestão da propriedade intelectual nesses ambientes. 

Corroborando com o assunto, verificou-se que a maioria das incubadoras não analisam 

a tecnologia que está sendo incubada, no que se refere à propriedade intelectual, sendo que 

apenas três relataram fazer. A primeira informou que essa análise faz parte dos primeiros 

procedimentos do processo de incubação para iniciar a proteção logo no início. A segunda, que 

tal análise faz parte inclusive do processo de seleção das empresas. A terceira, por sua vez, 

realiza conforme a validação do negócio durante o processo de incubação. 

É importante relatar que a primeira incubadora também explicou que já no início 

identificam as possíveis formas de proteção da propriedade intelectual e orientam as empresas 

a realizarem o registro da marca desde o começo. Pontuou também que para se tornar uma 

“empresa global”, faz-se necessária a proteção dos ativos.  

Por fim, a última análise foi sobre quais os procedimentos de gestão da propriedade 

intelectual que as incubadoras adotam para as empresas incubadas. Duas relataram não ter 

nenhuma prática, seis explicaram que há algum tipo de orientação ou mentoria durante o 

processo de incubação, cinco informaram que quando a empresa apresenta a demanda ela é 

encaminhada para os escritórios especializados ou os NIT’s, três fazem a análise, orientação e 

os encaminhamentos necessários para o pedido de proteção. Conforme pode ser visualizado na 

Figura 19. 
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Figura 19- Adoção de procedimentos de gestão de propriedade intelectual nas incubadoras. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Os resultados permitiram identificar que a gestão da propriedade intelectual nas 

incubadoras de base tecnológica catarinenses ainda é incipiente e precisa de ajustes, iniciando 

com a criação de uma política de proteção da PI nesses ambientes. Além disso, a gestão da 

propriedade intelectual precisa ser disseminada nas IBT’s por meio da capacitação dos 

profissionais desses ambientes, para que, durante o processo de incubação, possam explicar aos 

empreendedores sobre a importância da proteção dos ativos intangíveis, bem como quais as 

estratégias que cada negócio pode seguir.  

 Quanto à gestão da PI nas incubadoras, de forma geral, conclui-se que melhorias no 

processo de seleção, nas especificidades dos cargos, nos processos e práticas da gestão precisam 

ser implantados. Isso com vistas ao desenvolvimento contínuo, para o fortalecimento da cultura 

de proteção da propriedade intelectual. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Esta pesquisa abordou o tema a gestão da propriedade intelectual nas incubadoras de 

base tecnológica no estado de Santa Catarina. Nesses ambientes, são oferecidas orientações 

para que uma ideia inovadora se torne um empreendimento de sucesso, e, além disso, gere 

empregos, rendas e contribua com o fortalecimento do empreendedorismo inovador. 

Santa Catarina é um estado referência nacional quando o assunto é tecnologia e 

inovação. As incubadoras de base tecnológicas fazem parte desse ecossistema inovador 

catarinense, e dentro delas muitas criações inovadoras são desenvolvidas. Portanto, geram 

ativos intangíveis que demandam a proteção por meio dos mecanismos de direito de 

propriedade intelectual. 

Tendo em vista o contexto apresentado, o problema de pesquisa foi a seguinte 

indagação: No desenvolvimento de suas atribuições junto aos empreendedores e startups, como 

as incubadoras de base tecnológica no estado de Santa Catarina contribuem para a gestão dos 

direitos de propriedade intelectual?  

A partir da definição do problema, o objetivo geral foi assim definido: Analisar como 

as incubadoras de base tecnológica em Santa Catarina contribuem com a gestão da propriedade 

intelectual dos empreendimentos incubados. Para responder o problema de pesquisa 

estabeleceu-se o método dedutivo, com abordagem qualitativa e exploratória, além da utilização 

de pesquisa documental e estudo de caso. 

Assim, este trabalho visou contribuir com a percepção de como as incubadoras de base 

tecnológica catarinenses contribuem com a gestão dos direitos de propriedade intelectual. Para 

tanto, o segundo capítulo buscou responder o primeiro objetivo específico: identificar o papel 

das incubadoras de base tecnológicas para a gestão da inovação. Com a construção do 

referencial teórico, por meio da pesquisa documental, esclareceu-se a atuação das incubadoras 

de base tecnológica. Restou constatado que quando a empresa adota práticas de gestão da 

inovação aumentam suas chances de se tornar inovadora de forma sistemática e contínua. 

O terceiro capítulo resolveu o segundo objetivo específico: apresentar as formas de 

proteção dos direitos de propriedade intelectual que podem ser gerados por empreendimentos 

incubados. Assim, utilizando-se da pesquisa documental, foi apresentada a proteção da 

propriedade intelectual como uma das possibilidades para fazer a gestão de inovação. Além 

disso, mostraram-se os vários instrumentos de proteção da propriedade intelectual de acordo 

com a legislação brasileira, fato que assegura que as empresas incubadas podem escolher qual 
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a melhor estratégia de proteção de acordo com a sua necessidade. Ainda, reitera-se a 

importância da proteção dos ativos intangíveis que são decorrentes da capacidade criativa. 

O quarto capítulo buscou responder o terceiro e último objetivo específico: identificar 

a contribuição das incubadoras de base tecnológica localizadas no estado de Santa Catarina com 

a gestão dos direitos de propriedade intelectual de seus incubados. Para tanto, a pesquisa 

documental demonstrou o potencial do estado de Santa Catarina no que se refere ao setor de 

tecnologia e inovação. Após, considerando todo o referencial teórico desenvolvido, foi 

realizada a análise do estudo de caso com 16 incubadoras de base tecnológica localizadas no 

estado. 

Constatou-se, por meio dos resultados da pesquisa, que a gestão da propriedade 

intelectual nas incubadoras de base tecnológica catarinenses ainda é incipiente. Percebeu-se que 

na metade das IBT’s não há política de proteção da propriedade intelectual prevista em seus 

regimentos e/ou regulamentos, e portanto, é necessária a revisão de tais documentos em virtude 

da relevância do tema para o empreendedorismo inovador.  

Também identificou-se que na maioria das IBT’s a equipe de colaboradores não conta 

com um profissional com conhecimento e atuação na área de proteção da propriedade 

intelectual. Esse importante assunto fica sob responsabilidade de escritórios especializados que 

fazem parceria com a incubadora, para, durante o processo de incubação prestar algumas 

orientações sobre o tema. Em alguns casos as IBT’s também contam com o apoio dos NIT’s 

para orientação e encaminhamentos de pedido de proteção da propriedade intelectual. 

Esse é um aspecto que demanda mais atenção, pois nas incubadoras de base 

tecnológica em que a orientação é prestada por terceiros, ela ocorre de forma pontual, de 

maneira que informam apenas alguns tópicos sobre a gestão da PI e atendendo demandas 

específicas das empresas. Por outro lado, percebeu-se que naquelas IBT’s em que os 

profissionais atuavam diretamente com as empresas incubadas, a gestão da propriedade 

intelectual era vista como um fator de desenvolvimento para as empresas incubadas.  

As IBT’s não fazem o controle dos números de títulos de PI que as empresas incubadas 

ou que já foram graduadas são titulares. Com isso, é possível identificar que a gestão da PI não 

é um fator importante para esses ambientes. Entretanto, conforme apresentado ao longo da 

pesquisa, a proteção dos ativos intangíveis das empresas é importante para alavancar a 

competitividade e contribui para o fortalecimento do empreendedorismo inovador.  

Constatou-se também que algumas empresas incubadas já tiveram litígio envolvendo 

violação de certo ativo intangível, o que demonstra a relevância de que as empresas realizem a 

gestão dos seus ativos de propriedade intelectual.  
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Também se verificou que apenas uma incubadora de base tecnológica possui 

participação em alguns ativos intangíveis dos quais as empresas incubadas são titulares. 

Quanto à orientação pelas IBT’s para que as empresas incubadas participem de editais 

para captação de recurso específicos para a proteção da PI, apenas três relataram realizar tal 

prática. A pouca aderência dos empreendedores, bem como pelas incubadoras de base 

tecnológica na participação desses editais, se dá pelo fato de que a cultura da proteção da 

propriedade intelectual não faz parte dos serviços oferecidos por tais ambientes.  

A maioria das IBT’s não possuem a conduta de analisar a tecnologia que está sendo 

desenvolvida pela empresa incubada e, assim, indicar a proteção da PI. Por fim, constatou-se 

que são poucas as práticas utilizadas para estimular a proteção da propriedade intelectual. Isso 

porque grande parte das incubadoras relatou que encaminha para terceiros prestarem a 

orientação e realizar o procedimento de requerimento da PI.  

A gestão da propriedade intelectual precisa ser disseminada nas IBT’s por meio da 

capacitação dos profissionais desses ambientes, para que, durante o processo de incubação, 

possam explicar aos empreendedores sobre a importância da proteção dos ativos intangíveis, 

bem como quais as estratégias que cada negócio pode seguir.  

Uma limitação imposta à pesquisa foi o fato de que três incubadoras não participaram 

das entrevistas, sendo que uma delas não respondeu e-mail e nem atendeu ao contato telefônico. 

Outras duas, mesmo agendando e remarcando duas vezes, não participaram da entrevista. 

Por fim, sugere-se que outros estudos sejam realizados, considerando-se a viabilidade 

de atuação de um profissional com conhecimentos em PI junto às incubadoras, e, também que 

a gestão da PI das empresas incubadas faça parte do processo de incubação, pois a gestão da 

inovação é um ponto estratégico para o desenvolvimento científico e econômico do país.
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APÊNDICE A - Roteiro da entrevista semi-estruturada 

 

1- Qual o nome e data de fundação da Incubadora? 

2- Qual a área de atuação da Incubadora?  

3- A Incubadora possui personalidade jurídica própria? Caso negativa, a incubadora é mantida 

por quem? 

4- Quantas empresas foram incubadas até o presente momento? E quantas foram graduadas?  

5- Como é formada a equipe da Incubadora? Ela é suficiente para atender as demandas? 

6- Na equipe da incubadora existem pessoas com atuação na área de Proteção da Propriedade 

Intelectual? Caso negativo, esse serviço é prestado por terceiros?  

7- As normas/regulamento da incubadora contemplam o tema Propriedade Intelectual? 

8- Há orientação da incubadora quanto a proteção dos direitos de propriedade intelectual? É 

prestado algum tipo de mentoria ou formação em Propriedade intelectual para as empresas 

incubadas?  

9-  Alguma das empresas incubadas já possui algum título de Propriedade Intelectual? Caso 

positivo, quantas patentes foram depositadas? E concedidas? Quantas marcas? Quantos 

softwares? Esses títulos são resultantes desse trabalho de orientação da incubadora?  

10- Já teve algum litígio de propriedade intelectual envolvendo alguma incubada? Teve 

violação de algum tipo de ativo intangível?  E como se resolveu?  

11- A Incubadora possui participação nos ativos intangíveis das empresas? 

12- Atualmente há alguma tecnologia gerada em cooperação com empresa incubada e que 

esteja sendo avaliada, protegida, valorada ou comercializada pela Incubadora? 

13- A Incubadora já auxiliou na captação de recursos para registros dos ativos de propriedade 

intelectual das empresas incubadas?  

14- A incubadora analisa as tecnologias desenvolvidas pelas empresas incubadas para indicar a 

proteção de Propriedade Intelectual?  

15- A Incubadora possui apoio de algum núcleo de inovação e transferência de tecnologia?  

16- Em relação à gestão, quais são os procedimentos, práticas, adotados pela Incubadora no que 

se refere à avaliação e proteção da propriedade intelectual gerada aqui? 

17- Durante a incubação de empresas a Incubadora estimula a interação entre essas empresas e 

os laboratórios e departamentos de pesquisa das ICT’s? Como isso acontece



 

APÊNDICE B – Termo de consentimento 

 

 Esta entrevista faz parte da etapa da pesquisa para realização da dissertação do mestrado 

em Direito da Unochapecó, desenvolvido pela estudante Giani Burtet orientada pela Dra. 

Cristiani Fontanela.  

 O estudo tem o objetivo de analisar se as incubadoras de base tecnológica em Santa 

Catarina contribuem com a gestão da propriedade intelectual dos empreendimentos incubados.  

 As informações serão utilizadas única e exclusivamente para a elaboração deste 

trabalho.  Sua contribuição é muito importante e levará cerca de 40 minutos. 

 Estamos à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos (e-mail: 

giani@unochapeco.edu.br). 

 

Título da pesquisa: A GESTÃO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL: 

ANÁLISE DAS INCUBADORAS DE BASE TECNOLÓGICA NO ESTADO DE SANTA 

CATARINA 

 

Pesquisadora responsável: Giani Burtet.  

Endereço: Rua das Orquídeas, 16, Centro, Caxambu do Sul – SC.   

Telefone para contato: (49) 9 9951-8664. 

 

Convite para participar da pesquisa: ao aceitar o convite para participar desse estudo, o(a) 

Sr(a) permitirá que o pesquisador lhe faça perguntas acerca da gestão dos direitos de 

propriedade intelectual, e quais as práticas adotadas na incubadora. 

Sobre as entrevistas: serão aplicadas, no total, aproximadamente vinte entrevistas (por 

tecnologia remota que serão gravadas), realizadas individualmente, com cada entrevistado 

selecionado para a pesquisa, pré-agendadas em horário, local e data convenientes para o(a) 

Sr(a). O(a) Sr(a) tem liberdade de se recusar a participar da pesquisa e, sobretudo, se recusar a 

continuar participando em qualquer fase da mesma, sem qualquer prejuízo pessoal. Sempre que 

sentir necessidade, poderá solicitar mais informações a respeito da pesquisa, durante a aplicação 

das entrevistas ou mesmo, por telefone ou e-mail do pesquisador e, se necessário, do orientador 

responsável pelo estudo. 

 

Riscos e desconforto: a participação nesta pesquisa não traz complicações legais. Os 

procedimentos adotados obedecem aos Critérios da Ética em Pesquisa com Seres Humanos. 
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Nenhum dos procedimentos usados para a coleta de conteúdos oferece riscos à sua dignidade, 

moral, bem–estar e qualquer tipo de constrangimento pessoal. 

Confidencialidade: os conteúdos coletados nesta pesquisa são confidenciais, utilizados apenas 

na divulgação dos resultados da pesquisa para a dissertação, atividades de ensino, publicações 

de caráter acadêmico e será preservada a identidade do participante e o nome da instituição. 

Benefícios: ao participar dessa pesquisa o(a) Sr(a) não terá nenhum benefício direto. Entretanto, 

esperamos que o estudo traga informações relevantes para a gestão adequada dos direitos de 

propriedade intelectual nas incubadoras de base tecnológicas de Santa Catarina.  O(A) Sr(a) 

não terá nenhum tipo de despesa para participar da pesquisa, bem como, nada receberá por sua 

participação. 

Após tais esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento, de forma livre, para participar 

dessa pesquisa, preenchendo os campos a seguir: 

 

E-mail: 

Nome completo: 

Nome da Incubadora: 

CONCORDO em participar da pesquisa e AUTORIZO o uso do conteúdo sonoro gravado que 

posteriormente será utilizado, para fins de uso acadêmico, atividades de ensino e na divulgação 

dos resultados da pesquisa para a dissertação, preservando, no entanto, minha identidade. 

 


