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CONCEITOS BÁSICOS - TECNOLOGIA 

 Tecnologia industrial: Conjunto de conhecimentos, informações e técnicas 
destinados à produção e comercialização de bens e serviços. Compreende também 
as funções de metrologia, normalização, regulamentação técnica, avaliação de 
conformidade e tecnologias de gestão da qualidade. 

 

 Formas de tecnologia industrial: marcas, patentes, modelos de utilidade, desenhos 
industriais, segredos industriais (know-how), serviços de assistência técnica e 
franquias empresariais. 

 

 Transferência de Tecnologia é o meio através do qual, um conjunto de 
conhecimentos, habilidades e procedimentos aplicáveis aos problemas da produção 
são transferidos, por transação de caráter econômico ou não, de uma organização a 
outra, ampliando a capacidade de inovação da organização receptora 

 

Fonte: Curso Básico em Propriedade Industrial, Nível Básico, Transferência de Tecnologia. Disponível em: unesp.br/nit/mostra_arq_4706  
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ESTRATÉGIAS PARA OBTENÇÃO DE TECNOLOGIA 

Diversos métodos de acesso à tecnologia industrial e fomento da atividades de P&D 
devem ser considerados para a definição da estratégia de gerenciamento de 
conhecimentos tecnológicos de uma empresa: 

 

 Convênios (públicos x privados) 

 Contratos de Transferência de Tecnologia 

 Contratos de Cooperação Técnica ou Científica ( ICTs, NITs, iniciativa privada) 

 M&As (aquisições corporativas, spin-out e spin-in, etc.) 

 Visitas Técnicas a parceiros tecnológicos e concorrentes (inovação aberta) 

 Implantação de centros de controle de qualidade para identificação de soluções 
aplicadas a problemas técnicos e desenvolvimento de inovações tecnológicas de 
menor porte 

 Aquisição de Bens de capital: máquinas e equipamentos 
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CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

Licença de Exploração de Patentes (LEP) / Licença de Uso de Marcas (LUM) 
 
Especificidades: 

 

 Pagamento apenas para ativos registrados perante INPI (marcas/patentes) 

 Prazo da licença (prazo de validade acompanhará o termo de vigência do ativo) 

 Data inicial (retroage à data do protocolo do requerimento de averbação no INPI) 

 Limitações na remessa e adequação do transfer pricing (objetivo político de controle) 

 Impossibilidade de pagamento por diferentes tipos de licenças (entre empresas do 
mesmo grupo) 

 Enquadramento e percepção de valores de mercado 
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Contratos de Assistência Técnica e Científica (SAT) 
  

Prestação de serviços técnicos ligados à área de produção industrial e, geralmente, 
correspondem a serviços de engenharia. 
 
Especificidades:  

 

 Detalhamento dos serviços e cronograma 

 Caráter Pré-Operacional – ausência de limite  

 Formato específico: detalhamento do corpo técnico (valor homem/hora ou 
homem/dia; nº de técnicos; nº de horas ou dias) e remuneração 

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 
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CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

 
Contratos de Fornecimento de Tecnologia (FT) 

 
Informações técnicas necessárias para a fabricação de determinado produto, cuja 
tecnologia não é protegida por patente.  
 
Especificidades:  

 

 Análise criteriosa e restritiva do INPI 

 Proibição de cláusulas de retorno de tecnologia 

 Prazo máximo de 10 anos (5 + 5) – art. 12 da Lei 4.131/62 

 Limites de dedutibilidade fiscal: Portaria 436/58 – 1% a 5% do preço líquido de 
venda, dependendo da essencialidade da atividade 
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CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 

 
Contratos de Franquia 

 

Especificidades: 

 

 Lei n 8.955 de 15.12.1994 – definição legal e tratamento jurídico aplicável 

 Recibo da Circular de Oferta 

 Marcas – podem ser pedidos ou registros 

 Licenciamento de diversos direitos de PI (pool de direitos, know-how) 

 Análise mais liberal do INPI - tratamento privilegiado 
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PANORAMA NACIONAL (2002 a 2013) 
 

Remuneração de CTT – Remessas ao exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco Central do Brasil 
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DESAFIOS INSTITUCIONAIS 

Para a construção de um ambiente pró-inovação e de intercâmbio de conhecimento 
tecnológico: 

 

 Identificação dos produtos de maior valor agregado para a empresa 

 Identificação de tendências de mercado (inovação radical x incremental) e áreas 
estratégicas de desenvolvimento 

 Identificação de tecnologia mais adequada, haja vista os limites práticos do processo 
de absorção da tecnologia 

 Seleção de fontes tecnológicas: fornecedores, universidades, institutos de pesquisa, 
consultores independentes, concorrentes do mesmo segmento industrial; e o 
formato deste relacionamento (vínculos contratuais – vantagens e limitações) 

 Seleção dos melhores modelos de exploração econômica de ativos 
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DESAFIOS NACIONAIS 
 

Desenvolvimento de inovação e transferência de tecnologia 
 

 Dificuldades na captação de recursos para investimento em atividades de P&D 
visando o  desenvolvimento de inovação tecnológica: alto risco 

 Falta de políticas eficazes para o desenvolvimento institucional da inovação, até em 
setores estratégicos 

 Dificuldades na obtenção de recursos humanos qualificados 

 Insegurança jurídica decorrentes de (i) falta de conhecimento mínimo sobre a 
importância e as regras de propriedade intelectual; (ii) incertezas quanto ao 
enquadramento das atividades tecnológicas para o aproveitamento de benefícios 
introduzidos pelas Lei de Inovação e “Lei do Bem”; (iii) práticas restritivas do INPI na 
área de contratos; (iv) burocracia exagerada, ex.: backlog do INPI na análise de 
processos, participação da Anvisa (anuência prévia de patentes na área 
farmacêutica), projetos de lei pendentes. 
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CONSIDERAÇÕES PRÉ-CONTRATUAIS 

Conhecer o segmento de negócio e suas demandas 

 

 Realizar auditoria preliminar sobre o conhecimento já existente, ativos intangíveis 
detidos por cada parte e seu status 

 Levantamento do estado da técnica e eventuais contratos anteriormente firmados 
envolvendo a tecnologia 

 Reflexão sobre as expectativas da sua empresa e as de seu parceiro tecnológico 

 Definição dos pontos de negociação (vantagens e “deal breakers”) 

 Compreensão do arcabouço jurídico aplicável 

 Compreensão dos incentivos financeiros disponíveis ao desenvolvimento de 
atividades de P&D e possíveis limitações (Lei de Inovação e “Lei do Bem”) 
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LEI DE INOVAÇÃO – LEI 10.973/2004 

Art. 1º: estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica 
no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao alcance da autonomia 
tecnológica e ao desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional do País (...) 
 
Segundo o jurista Denis Borges Barbosa, a Lei de Inovação tem o objetivo de:  
 

 incentivar a pesquisa científica e tecnológica e a inovação 

 Incentivar a cooperação entre os agentes de inovação 

 facilitar a transferência de tecnologia 

 aperfeiçoar a gestão das instituições acadêmicas  

 estimular os pesquisadores e incentivar sua mobilidade  

 estimular a formação de empresas de base tecnológica 

 ampliar o investimento em empresas inovadoras 
 

Fonte: A apropriação das tecnologias em favor do setor produtivo nacional e a Lei de Inovação (IX Repict, Junho de 2006)  
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PANORAMA NACIONAL 
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LEI DE INOVAÇÃO – LEI 10.973/2004 

 
Dentre os aspectos positivos, destacamos aqueles introduzidos pelas recentes modificações: 
   
 A atribuição de "tratamento prioritário" e "simplificado" para bens, insumos, peças e 

componentes importados nas aduanas brasileiras e isenção de impostos de importação 
destes produtos para órgãos públicos  

 Professores de universidades públicas poderão dedicar até 8 horas por semana a 
atividades remuneradas no setor privado e os órgãos públicos de ciência e tecnologia 
poderão alocar recursos humanos e desenvolver atividades  no exterior 

 Instauração do Regime Diferenciado de Contratação, que agiliza compras e contratação de 
obras públicas (aumenta o peso do quesito qualidade no processo licitatório) 

 Administração pública poderá contratar diretamente projetos de pesquisa tecnológica 
para questões de interesse público (sem obrigatoriedade de licitação) 

 Institutos e fundações vinculadas às universidades poderão participar de startups 

 Possibilidade de apropriação de resultados de pesquisas conjuntas por empresas privadas 
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LEI DE INOVAÇÃO – LEI 10.973/2004 

 Aspectos negativos: 

 Restrições quanto ao alcance dos benefícios (empresas e atividades qualificadas) 

 Impossibilidade de rateio de custos de administração de projetos (convênios) 

 Falta de conhecimento e acesso aos mecanismos de proteção de inovações  

 

Impactos: 
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LEI DO BEM – LEI 11.196/2005 

Estabelece a concessão de incentivos fiscais às pessoas jurídicas que realizarem 
atividades de pesquisa e desenvolvimento (“P&D”) de inovações tecnológicas.  

 

Nos termos da Lei, será considerado inovação tecnológica “a concepção de novo 
produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades 
ou características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e 
efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no 
mercado.” 

 

Benefícios aplicáveis somente às empresas (i) sob o regime de Lucro Real; (ii) com 
apuração de lucro fiscal; (iii) com regularidade fiscal (emissão da CND ou CPD-EN); e (iv) 
que investem em atividades de P&D (definidas no Decreto 5.798/06) 
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OVERVIEW – BENEFICIOS DA “LEI DO BEM” 

 Exclusão no IRPJ do lucro líquido e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido – CSLL, do valor correspondente de até 60% da soma dos dispêndios, 
classificados como despesas operacionais pela legislação do Imposto sobre a Renda 
da Pessoa Jurídica – IRPJ, realizados com P&D no período 

 Adição de até 20%, no caso de incremento do número de pesquisadores dedicados 
exclusivamente à pesquisa e desenvolvimento contratados no ano de referência 

 Adição de até 20%, no caso de patente concedida ou cultivar registrado 

 Redução de 50% do IPI incidente sobre equipamentos máquinas, aparelhos e 
instrumentos adquiridos para pesquisa e desenvolvimento tecnológico 

 Depreciação Integral de equipamentos e bens intangíveis e Amortização Acelerada 
exclusivamente, para P&D 

 Redução a zero da alíquota do IR nas remessas efetuadas para o exterior destinadas 
ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://bgi.inventta.net/radar-inovacao/lei-do-bem/  
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PRESENÇA JAPONESA: SUPORTE AO DESENVOLVIMENTO 

 SETOR PÚBLICO: A Japan International Cooperation Agency (JICA) é o órgão do Governo 
Japonês que apoia o crescimento e a estabilidade socioeconômica dos países em 
desenvolvimento. Através de sua atuação no Brasil, JICA oferece suporte técnico e 
científico aos setores governamentais (pesquisas, estudos, consultoria, treinamento e 
etc.) para implementação de projetos em setores estratégicos, além de viabilizar 
financiamentos.  

 

 SETOR PRIVADO: Com cerca de 450 empresas com operações no Brasil, o setor privado 
japonês busca oportunidades nas áreas de infraestrutura e logística – mobilidade urbana, 
ferrovias, rodovias, portos, energia e recursos naturais. A fim de ampliar as perspectivas 
de investimento, é fundamental que o Brasil amplie a segurança jurídica, diminua os 
entraves burocráticos e econômicos. 
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FORTE INTERAÇÃO ECONÔMICO-INDUSTRIAL 



Obrigado! 
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