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(1) importância da PI em comparação com outras temáticas
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ü quanto maior o nível de gestão, MENOR 
o destaque relativo atribuído à PI

ü 60% dos respondentes da alta 
administração NÃO atribuiu destaque 
relativo ao tema da PI

ü Entre os gestores, 1/3 NÃO atribuiu 
destaque relativo ao tema da PI

ü Cerca de ¼ dos respondentes indicaram o 
tema como extremamente importante

ü 1 respondente (de um total de 46) 
atribuiu pouca importância ao tema) 

Desenvolver ações 
de sensibilização 
específicas, 
voltados para alta 
administração dos 
ambientes 
inovadores, sobre 
a importância da 
propriedade 
intelectual

objetivos



(2) conhecimento, treinamento e experiência
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ü ½ dos respondentes tem conhecimento 
básico (com ou sem treinamento)

ü 1/3 do respondentes não tiveram 
treinamento

ü 70% dos respondentes tem experiência com 
a operação e gestão de processos 
envolvendo PI

ü ¼ dos respondentes tem experiência 
internacional

ü Cerca de 30% dos respondentes COM 
treinamento tem experiência  internacional

ü Cerca de ½ COM treinamento tem 
experiência nacional

ü Cerca de 15% dos respondentes SEM 
treinamento tem experiência  internacional

ü Cerca de ½ SEM treinamento tem 
experiência nacional

objetivos

Aumentar o nível 
médio de 
conhecimento e 
experiência 
internacional a 
partir de ações de 
treinamento



(3) Serviços de apoio em relação à PI

ü 1/3 dos respondentes oferecem apoio 
direto e indireto em PI

ü 30% oferecem exclusivamente apoio 
indireto ou não oferecem o serviço

ü Cerca ¼ dos respondente NÃO 
oferecem qualquer serviço na área de 
PI

ü 1/5 dos respondentes oferecem 
serviços em marcas, patentes, 
softwares, desenhos e contratos.
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serviços prestados 

objetivos

Diversificar os 
serviços na área de 
PI e promover a 
integração entre 
serviços internos e 
externos.



(4) Estrutura e processos

ü 1/5  dos respondentes contavam com mais de 
2 pessoas envolvidas com o tema PI

ü 80% contavam com equipes de até 2 pessoas 
ou não contam pessoas dedicadas

ü Mais da ½ dos respondentes se relacionam 
com prestadores de serviços na área de 
propriedade intelectual

ü Cerca de ½ dos respondentes NÃO gerencia o 
serviços de PI prestados por terceiros. 

ü Entre os respondentes que gerenciam os 
serviços na área de PI, ½ não tem 
procedimentos  para a gestão.
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objetivos

Desenvolver 
estrutura e 
processos internos 
e de gestão de 
serviços de apoio 
junto à terceiros



(5) Comentários dos respondentes

ü "A realidade dos ambientes de inovação que atuam no campo da PI, destacadamente, os 
NIT's precisam de estrutura (recursos humanos, equipamentos, softwares), além de 
capacitação em gestão da inovação e Propriedade Intelectual. “

ü " A partir de 2022 teremos a gestora da Incubadora fazendo mestrado em transferência de 
tecnologia pelo PROFNIT. E deve ajudar a incubadora e incubados"

Temas de 
discussão latentes

Articulação do 
processo de 
estruturação com 
os programas de 
formação

ü "Em Uberaba, o Parque é gerido pela prefeitura estando a UFTM, na figura da Agência 
UFTM de Inovação como uma parceira. Dessa forma, o parque não realiza qualquer 
iniciativa direta sobre propriedade intelectual, para a comunidade acadêmica da UFTM 
são realizados registro de PI e, para a comunidade externa, é dado apoio e oferecidos os 
eventos e cursos"

ü "Por ter uma formação em PI, sei da importância da temática para o fomento da inovação 
e desenvolvimento do ecossistema. No entanto, me parece que o conhecimento raso 
(especialmente sobre patentes) acaba causando alguns entraves"

Impactos nas 
rotinas de 
negócios

Relação ambiente 
de inovação/ NIT

ü "como tem sido a devolutiva do INPI quando dos pedidos impetrados ao mesmo (prazos e 
critérios)."

ü "Atualmente o Parque Tecnológico da FURG possui uma relação forte com o INPI no RS, 
espero que possa ser ampliada".

ü "Atualmente (...) encaminhamos todas as questões relativas para o INPI PE. Mas 
gostaríamos de capacitar a equipe"

Articulação com as 
atividades locais 
do INPI

Performance do 
INPI



Observações metodológicas

• Número inicial de respondentes foi de 54. O número 
final de respondentes qualificados foi de 46. Foram 
excluídas mais de uma resposta por instituição. O 
critério para escolha do respondente, nos casos de 
mais de um respondente por instituição foi o maior 
nível hierárquico. Foi excluídos resposta de empresa –
1 caso - e os analistas do SEBRAE, por não serem 
ambientes inovadores.

• Não foi considerado a prestação de serviço de 
topografia de circuito integrado para efeito de 
elaboração dos dados
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