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Resumo 
 

Esta pesquisa tem como objetivo oferecer uma análise sobre o relacionamento de cooperação em 

projetos de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) dentro do contexto da Lei de 

Informática entre os agentes da Hélice Tríplice. Estes agentes são representados pelo Governo, 

Industria e Institutos de Ciência e Tecnologia (ICT), privados e públicos. Uma das motivações 

para a realização desta pesquisa foi influenciada por constatações do relatório da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), encomendado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e 

Inovação (MCTI), no período de 1998 a 2008. Este relatório indicou que ICT´s públicos 

receberam 1/20 do valor total disponível de investimento de Lei de Informática e 30% das 

empresas beneficiárias consideram muito pouco relevantes a parceria com os ICT´s. Outra 

motivação foi a oportunidade de entender os pontos positivos e negativos dos mecanismos da Lei 

de Informática para minimizar problemas no relacionamento entre as empresas e os ICT´s. Foi 

realizado um estudo empírico com agentes da Hélice Tríplice envolvidos em projetos de 

cooperação através da Lei de Informática. Para realizar a coleta de dados foram aplicados os 

métodos de questionário e entrevista semiestruturada. O questionário foi aplicado a 28 

representantes de empresas beneficiárias da Lei de Informática e as entrevistas semiestruturadas 

foram realizadas com quatro representantes de ICT´s, públicos e privados, quatro representantes 

da Industria e um do Governo com cargo no MCTI. Esta pesquisa contribuiu com 

esclarecimentos sobre os mecanismos da Lei de Informática, objetivando apoiar ICT´s e 

empresas novatas que desejem se habilitar ou mesmo aqueles que já se beneficiam da Lei, 

obtendo um conhecimento atual e mais específico sobre as principais facilidades e dificuldades 

da Lei de Informática. Além disso, este estudo poderá dar oportunidade de aperfeiçoar o 

conhecimento mútuo dos atores de modo a fomentar relacionamentos comerciais porvir. Por fim, 

o trabalho propões contribuir com a academia, gerando nova literatura com informações 

relacionadas à Lei de Informática. 

 

 

 
Palavras-chave: Cooperação, Hélice Tríplice, Lei de Informática, Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação (P,D&I). 
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Abstract 
 

The goal of this research is to provide an analysis of the cooperation relationship in Research, 

Development and Innovation (RDI) Projects that are executed in the context of the Informatics 

law and involve Triple Helix agents. Such agents are represented by the Government, Industry, 

and Science and Technology Institutes (STI), both private and public. One of the motivations for 

this research resided in the findings of the report of the State University of Campinas 

(UNICAMP), commissioned by the Science, Technology and Innovation Ministry between 

1998-2008. This report indicated that public STI had received 1/20 of the total amount available 

for investment pertaining to the Informatics Law. Moreover, 30 % of the beneficiary companies 

consider their partnership with STI's to be not very relevant. Another motivation was the 

opportunity to understand the positive and negative factors of the mechanisms of the Informatics 

Law with respect to minimizing problems in the relationship between Industry and STI´s. This 

research conducted an empirical study with Triple Helix actors involved in cooperation projects 

executed within the scope of the Informatics Law. To collect data, questionnaire and semi-

structured interviews were applied. The questionnaire was administered to 28 representatives of 

companies benefiting from the Informatics Law and semi-structured interviews were conducted 

with four representatives of STI´s, four representatives of the Industry and one Government 

agent that works in Science, Technology and Innovation Government. The results obtained in 

this research have helped to clarify the mechanisms of Informatics Law, aiming to support STI's 

and startups wishing to benefit from the Law or even those companies and STI´s that have 

already done so. The research here presented brings current, specific knowledge about the main 

benefits and difficulties of the Informatics Law. It will also can provide an opportunity to 

improve mutual knowledge of actors to foster future business relationships. Finally, the research  

proposes to contribute to academy, generating new literature about the Informatics Law. 

 

 

 

 

Keywords: Cooperation, Triple Helix, Informatics Law, Research, Development and Innovation 

(RDI). 
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Capítulo 1 

1. Introdução 
 

Este capítulo oferece uma contextualização sobre o estudo e as principais motivações 

para a realização desta pesquisa. Ele apresenta as questões de pesquisa a serem investigadas e 

como está estruturada a presente dissertação.   
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1.1. Contextualização 

O termo “Hélice Tríplice” foi criado em meados dos anos 1990 por Henry Etzkovitz, 

diretor do Instituto de Política Científica da Universidade do Estado de Nova Iorque e professor 

da Universidade de Stanford. Este termo que remete a três hélices, representadas pelo governo-

universidade-empresa, descreve o modelo de inovação com base na interação desses três atores, 

possibilitando criar um sistema de inovação sustentável e durável na era da Economia do 

Conhecimento. Este modelo surgiu através da observação da atuação do Massachussetts Institute 

of Technology (MIT) e de seu relacionamento com o polo de industrias de alta tecnologia ao seu 

redor. Nesse ambiente, a inovação é observada como resultado de um processo contínuo e 

complexo, impulsionado pelas experiências vividas na relação entre cada uma das hélices 

(governo-universidade-empresa) no âmbito da ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento. 

O modelo da Hélice tríplice busca estimular o surgimento de núcleos de incubadoras e de 

inovação, escritórios de transferência de tecnologia, novas leis e mecanismos de fomento em 

diversos países no mundo, incluindo o Brasil (VALENTE, 2010). 

Segundo Etzkowitz (2009), nas sociedades baseadas em conhecimento, a Hélice Tríplice 

das interações entre universidade, industria e governo é a chave para uma cooperação que tem 

como principal insumo, a inovação. A universidade é responsável pelas sociedades do 

conhecimento, a industria retrata-se como o ator-chave na sociedade empresarial e o governo 

subsidia a relação contratual entre estas instituições. 

Cada integrante da Hélice Tríplice assume o papel do outro, mantendo seus papéis 

originais e individualidades distintas. Neste cenário, a academia desempenha o papel da industria 

ao incentivar o desenvolvimento de novos negócios a partir da pesquisa. Por sua vez, as 

empresas agem com similaridade às universidades, uma vez que se capacitam internamente e 

compartilham conhecimento através de joint ventures, ou alianças, e o governo atua como 

empresas a partir dessa postura de capitalização pública das joint ventures (ETZKOWITZ, 

2009). 

Tradicionalmente, a academia é reconhecida como centro de pesquisas e formadora de 

capital humano, porém existe uma tendência de que ela passe a exercer um papel mais ativo na 

sociedade, contribuindo de forma mais intensa com a industria, sociedade e governo. Essa 

consolidação da interação entre a Hélice Tríplice tem gerado interesse de pesquisadores que 
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buscam compreender os diversos modelos de transferência de conhecimento, com o objetivo de 

fomentar a cultura de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) com o apoio da industria e 

do governo.  

Em recente estudo sobre investimentos em P,D&I no mundo, identificou-se que a maioria 

das empresas com atuação global faz importantes investimentos em inovação fora de seu país de 

origem. Desta forma, observa-se que as fronteiras de P,D&I foram ampliadas em nível global. 

Por outro lado, vê-se, no mesmo estudo, que a área de P,D&I das multinacionais nos países em 

desenvolvimento se concentra, muitas vezes, em poucos países-chaves como China, Índia, 

Cingapura, África do Sul e Brasil (How to do business in Brazil 2009, AMCHAM, 2009). De 

acordo com a pesquisa realizada em 2004 pela Economist Intelligence Unit (EIU), os fatores de 

globalização de P,D&I apontou o Brasil como o 6º país de maior preferência pelas empresas 

estrangeiras para investimentos futuros em P,D&I. 

Outro estudo realizado em 2012, sobre investimentos em P,D&I, desenvolvido pela 

consultoria Booz & Company e apresentado na 8ª edição do Global Innovation 1000, apontou 

que os investimentos totais em P,D&I entre as 1000 empresas que mais gastam em inovação no 

mundo cresceram de forma acelerada a partir de 2009. No Brasil, o investimento em inovação 

cresceu de R$ 4 bilhões em 2010 para R$ 6,2 bilhões em 2011. Isso fez com que o país quase 

duplicasse sua participação nos gastos globais com P,D&I, pois a parcela do Brasil, que foi de 

0,39% em 2010, ficou em 0,63% em 2011 (BOOZ & COMPANY, 2012)  

De acordo a Pesquisa de Inovação Tecnológica – PINTEC (IBGE, 2005), o Governo 

Brasileiro reconhece a relevância do setor de Ciência e Tecnologia (C&T), que tem ampliado a 

concessão de incentivos à realização de pesquisas, como a disponibilização de recursos 

financeiros e a aprovação de leis que fomentam o desenvolvimento tecnológico nas empresas e 

no setor público. Uma dessas leis que tem destaque é a Lei de Informática. Ela consiste em 

prover incentivo às empresas através da redução do valor recolhido a título de Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI) do setor de Tecnologia da Informação, particularmente aqueles 

estabelecidos na legislação, desde que o valor advindo do benefício seja aplicado em projetos de 

P,D&I. A legislação prevê que este benefício esteja ativo até 2019. 

Tendo como base relatórios do Ministério de Ciência e Tecnologia do Brasil (MCTI), no 

ano de 2007, mais de 300 empresas utilizaram a Lei de Informática, envolvendo um incentivo 

fiscal total na ordem de bilhões de reais. Segundo os resultados dos relatórios anuais do MCTI 

entre 2004 e 2009, o Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco (CIn-UFPE) 
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vem ocupando a liderança dentre as Instituições de Ensino Superior (IES) na captação dos 

recursos oriundos desse incentivo do governo, como é demonstrado no Gráfico 1, com base nos 

resultados de investimentos realizados no ano de 2009. O  Gráfico 2 apresenta o comparativo 

entre os institutos públicos e privados com base nos resultados de investimentos realizados 

também no ano de 2009. Não foi possível apresentar este mesmo comparativo para os anos 

subsequentes, uma vez que esses dados não foram disponibilizados pelo MCTI, a pedido de 

alguns dos ICT´s credenciados pelo Comitê CATI, que pediram sigilo sobre seus dados. 

 
Gráfico 1 - Comparativo Investimento entre Instituições de Ensino Superior (IES) 

 
Fonte: MCTI - Relatório Estatístico de Resultados da Lei de Informática – Ano Base 2009 
 
 
Gráfico 2 - Comparativo Investimento entre ICT´s Públicos e Privados 

 
Fonte: MCTI - Relatório Estatístico de Resultados da Lei de Informática – Ano Base 2009 
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1.2. Motivações 

Alguns dos fatores motivadores para realização desta dissertação foram constatações do 

relatório da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), encomendado pelo MCTI, no 

período de 1998 a 2008 (Relatório com Resultados da Avaliação da Lei de Informática 

SEPIN/MCTI-CGEE-GEOPI/UNICAMP, 2011). Segundo o relatório, ICT´s públicos receberam 

1/20 do valor total disponível de investimento de Lei de Informática, como pode ser evidenciado 

no Gráfico 3. Nele é apresentado o resultado da aplicação dos recursos financeiros em ICT´s 

públicos e privados durante o período de 1998 até 2008. Além disso, o relatório também citou 

que 30% das empresas beneficiárias consideram muito pouco relevante a parceria com ICT´s 

públicos e privados. 

 
Gráfico 3 - Investimento em P,D&I – Recursos de Lei de Informática entre ICT´s Públicos e Privados 

 
Fonte: Relatório com Resultados da Avaliação da Lei de Informática  SEPIN/MCTI-CGEE-GEOPI/UNICAMP 2011 

Sendo assim, apesar da crescente importância da cooperação entre industria, universidade 

e governo para o desenvolvimento de inovações, os resultados apresentados pelo relatório 

descrito acima não demonstram tal relevância, suscitando assim, este estudo. Ademais, a 

dispersão da literatura sobre o assunto no Brasil contribuiu como outro um fator de motivação 

para a realização da presente pesquisa de mestrado. 

Por fim, os resultados deste estudo empírico forneceram contribuições para fomentar as 

relações comerciais dos ICT´s com as empresas beneficiárias da Lei de Informática, uma vez que 

a escolha deste tema também foi influenciada pelo histórico profissional da pesquisadora, que 

atua como Gerente de Negócios do Centro de Informática da UFPE desde 2010, vivenciando 

processos de pré-venda, que envolve o enfrentamento de entraves da própria legislação, a 

exemplo da aplicação de regras e controles rígidos e o entendimento sobre a propriedade 
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compartilhada. Portanto foi uma oportunidade de entender os pontos positivos e negativos dos 

mecanismos da Lei de Informática para minimizar problemas no relacionamento entre as 

empresas e os ICT´s. Além disso, a pesquisadora também acompanha processos de execução de 

alguns projetos de Lei de Informática no Centro de Informática.  

O processo de pré-venda dos projetos consiste no estabelecimento da relação desde o 

primeiro contato, a negociação do escopo, prazo e custo do plano de trabalho, a capacidade de 

proposição de inovação, as discussões jurídicas sobre as cláusulas do termo de convênio até a 

instância da assinatura e início da parceria com a execução do projeto. Em outras palavras, no 

contexto desta dissertação, a pré-venda é o processo que inicia a formação da relação entre uma 

empresa e um ICT, visando a execução de um projeto.  

O processo de execução consiste em executar o trabalho definido no plano de projeto 

para satisfazer as especificações do mesmo; ou seja, trata-se da realização do projeto que, no 

âmbito deste trabalho, é o processo pelo qual se desenvolve a relação entre ICT e empresa. 

1.3. Questões de Pesquisa 

As questões de pesquisa foram definidas a partir do objetivo principal deste estudo que é 

oferecer uma análise sobre a relação de cooperação entre os atores envolvidos na Hélice Tríplice, 

sendo eles, os ICT´s, tanto público como privados, as empresas beneficiárias da Lei de 

Informática e o governo brasileiro no contexto da Lei de Informática. A definição de questões é 

essencial na condução de uma pesquisa, pois orienta o trabalho para obtenção de respostas a 

estas questões (YIN, 2010).  

Em função do contexto apresentado, foram formuladas as seguintes questões de pesquisa: 

§ QP1 – Quais são os principais aspectos percebidos pelas empresas beneficiárias no 

relacionamento com ICT´s durante os processos de pré-venda e execução dos projetos 

de Lei de Informática? 

§ QP2 – Quais são as barreiras e facilitadores comumente enfrentados pelos ICT´s 

públicos para o estabelecimento de uma cooperação com uma empresa beneficiária? 

§ QP3 - Quais são as principais facilidades e dificuldades da Lei de Informática 

envolvidas na cooperação entre empresas beneficiárias, ICT´s e governo? 
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Para atingir as respostas às questões de pesquisa expostas, este estudo utilizou dois 

métodos de coleta de dados, questionário e entrevistas semiestruturadas que, sob a perspectiva 

dos três agentes da Hélice Tríplice, serviram para fornecer resultados originais e ainda não 

tratados com essa amplitude em outros estudos. 

1.4. Estrutura da Dissertação 

Esta dissertação está dividida em cinco capítulos. Além deste capítulo introdutório, que 

apresenta uma contextualização sobre o estudo, as motivações para a pesquisa e as questões de 

pesquisa que nortearão os resultados alcançados através do estudo empírico, a presente 

dissertação está estruturada em mais quatro capítulos, a saber:  

Capítulo 2 – Revisão da Literatura: Apresenta o referencial teórico, introduzindo 

conceitos e informações necessárias para o melhor entendimento dos assuntos abordados na 

pesquisa em relação ao cenário e importância de P,D&I aplicada nas empresas, o processo de 

cooperação à luz da Hélice Tríplice e a Lei de Informática, objeto principal do presente estudo. 

Capítulo 3 – Método de Pesquisa: Descreve o método de pesquisa adotado e os 

instrumentos de pesquisa utilizados para realização do estudo. São descritos os procedimentos 

metodológicos e etapas da pesquisa. 

Capítulo 4 – Resultados do Questionário: Apresenta o primeiro método utilizado para 

coleta de dados e uma análise crítica dos resultados do questionário.  

Capítulo 5 – Resultados das Entrevistas Semiestruturadas: Apresenta o segundo 

método utilizado para coleta de dados, entrevistas semiestruturadas, além de uma análise crítica 

dos resultados das entrevistas com os atores da Hélice Tríplice.  

Capítulo 6 – Conclusões: Apresenta considerações finais com sugestões de contribuição 

aos ICTs e empresas beneficiadas pela Lei de Informática, relata as limitações identificadas 

durante a pesquisa e propõe futuros trabalhos, buscando aprimorar e dar continuidade ao estudo 

empírico. 
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Capítulo 2 

2. Revisão da Literatura 
 

Este capítulo apresenta o referencial teórico sobre o estudo, destacando a importância da 

aplicação de P,D&I para a industria, o processo de cooperação à luz da Hélice Tríplice, como vem 

ocorrendo esse processo com a participação dos agentes empresariais, acadêmicos e tecnológicos. 

Também são apresentados os princípios, aplicações e principais resultados da Lei de Informática. 
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2.1. A importância da Aplicação de P,D&I para a Industria  

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (P,D&I) são fatores fomentadores do crescimento de 

uma empresa, uma vez que podem agregar aos seus produtos e processos, valores científicos e 

tecnológicos inovadores, trazendo diferenciais e competitividade ao seu negócio e podendo 

alavancar a economia produtiva do país. Essa explícita relevância da função de P,D&I na 

industria é fomentada pelo crescente apoio do governo federal através da criação de políticas 

públicas que promovam a sustentabilidade da inovação, termo este definido, segundo Manual de 

Oslo (OECD, 2005), como “a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 

significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de marketing, ou um novo 

método organizacional nas práticas de negócios, na organização do local de trabalho ou nas 

relações externas”.  

O arcabouço jurídico de incentivo à inovação nas empresas contempla diversas leis que se 

configuram como incentivos fiscais e investimento de recursos públicos para estimular a 

industria a realizar investimentos em projetos de P,D&I, além de criar um mecanismo de 

aproximação das empresas junto às universidades e instituições científicas no país. O objetivo 

não é apresentar detalhes sobre essas leis, mas apenas elencar as principais, detalhando a Lei de 

Informática, que é protagonista desse estudo e que será discutida na seção 2.3.  

Além da Lei de Informática, duas outras bastante difundidas são a Lei de Inovação que 

objetiva a cooperação entre empresas brasileiras, ICT´s e órgãos de direito privado sem fins 

lucrativos com foco em atividades de P,D&I. Esta lei normatiza aspectos regulamentais da 

participação das universidades como questões relacionadas à propriedade intelectual e 

transferência de tecnologia, além de prover concessões de subvenção econômica às empresas. A 

outra é a Lei do Bem que beneficia diretamente as empresas, oferecendo formas de reduzir sua 

base de cálculo para o Imposto de Renda, desconto na Contribuição Social sobre o Lucro 

Líquido e desconto de 50% no IPI para equipamentos adquiridos para P,D&I e pela qual a Lei 

Rouanet da Pesquisa está embasada. 

Supostamente, será que as empresas que recebem maior incentivo fiscal do governo 

deveriam ser aquelas que investem mais em parcerias com ICT´s? Em 2010, a utilização dos 

incentivos fiscais através da Lei do Bem pelas 875 empresas habilitadas junto ao MCTI foi na 

ordem dos R$ 2 bilhões. Se restringirmos às 64 empresas que usufruíram mais de R$ 5 milhões 
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desse benefício, isto representou 7% do total de empresas em 2010. Somados todos os valores 

usufruídos pelas 64 empresas, na ordem de 1,4 bilhão de reais, pode-se concluir que 70% do 

valor total dos incentivos do governo para ser aplicado em inovação está concentrado em apenas 

7% das empresas. Dessas 64 empresas, 45% apenas ou 29 deste total de empresas firmaram 

acordos de cooperação com ICT´s. Portanto, sob essa ótica, o incentivo fiscal para esse grupo de 

empresas pode ser apenas uma ferramenta para reduzir a carga de tributos do país, não sendo 

atingido o objetivo do governo que é estimular a inovação através de parcerias com ICT’s. 

(SACRAMENTO, 2012).  

Mesmo com essa deficiência no entendimento do processo de inovação e seu impacto 

econômico no país, inovar é um caminho sem volta. Essa é uma afirmação verdadeira, se a 

empresa desejar se manter renovada e competitiva, obtendo e aplicando conhecimentos novos de 

todos os tipos, não apenas tecnológicos. Há uma relevante diversificação nas definições do termo 

inovar. Isto resultou em uma ambiguidade na forma como o termo é utilizado, mesmo sendo 

classificado como uma expressão que “todos sabem o significado”, assim como o termo 

inovatividade, mais frequentemente conhecido como uma “medida do grau de novidade de uma 

inovação”. 

Ferreira (1999) define o termo inovar como o ato de “criar algo novo, tornar novo, renovar, 

introduzir novidade”. Garcia e Calantone (2002) reiteram que há diversas possibilidades de 

inovar, podendo ser através do relacionamento com novos mercados, novos modelos de negócio, 

novos processos e métodos organizacionais. Eles destacam a classificação de duas formas de 

inovar: quanto ao objetivo focal da inovação e quanto ao impacto. Sob a visão do objetivo focal 

da inovação, destacam-se as inovações de produto ou de processo que são conhecidas como 

inovações tecnológicas e as inovações de modelo de negócio (UTTERBACK apud GARCIA E 

CALANTONE, 2002, p.04).  

Muitos pesquisadores têm rotulado graus variados de inovatividade de produto como sendo 

diferentes tipologias (ETTLIE, BRIDGES, O’KEEFE apud GARCIA E CALANTONE, 2002, 

p.04).  Inicialmente, eles enfatizam que inovatividade de produto não é igual a inovatividade da 

empresa. A inovatividade organizacional, tem sido definida como a propensão da empresa em 

inovar ou desenvolver novos produtos ou, ainda, adotar inovações. Dessa forma, a inovatividade 

de um produto que uma empresa coloca no mercado ou adota não é uma medida de 

inovatividade organizacional.  



Capítulo 2 – Revisão da Literatura  11

Por fim, uma empresa que adota uma estratégia de inovação de imitar e melhorar produtos ou 

tecnologias existentes pode ser considerada inovadora, assim como, a criação de um produto 

inovador não implica que seja gerado em uma organização altamente inovadora (DAMANPOUR 

e ROGERS apud GARCIA E CALANTONE, 2002, p.04).  

A industria brasileira é pouco norteada pela inovatividade organizacional, portanto é preciso 

que haja uma maior sinergia entre os instrumentos de incentivo à inovação oferecidos pelo 

governo entre as empresas e ICT´s, para caracterizar-se como uma sociedade realmente 

inovadora e não coadjuvante no processo de inovação.  

Segundo artigo publicado na Gazeta Mercantil, Paradoxo Tecnológico (CAVALCANTI, 

1999), o autor apontou o reconhecimento pela Comunidade Européia no tocante à deficiência de 

sua própria comunidade em desenvolver novos produtos e criar novas empresas baseadas em 

tecnologia, mesmo tendo excelente reputação junto à sociedade como uma relevante comunidade 

de pesquisa, mas que estas pesquisas tinham reduzidas consequencias no âmbito comercial, e que 

foi denominado pelos europeus como Paradoxo Tecnológico Europeu. No Brasil, havia essa 

mesma percepção pelos agentes do governo e da sociedade, mas não com a humildade 

igualmente pronunciada pelos europeus. Em 2009, o autor retomou essa análise, buscando 

entender se o Brasil havia superado esse paradoxo tecnológico. A resposta foi negativa. Foi 

demonstrado que, ao longo dessa década, houve um importante progresso na capacitação 

científica com grande quantidade de mestres e doutores formados no país e artigos publicados, 

porém isso não se refletiu proporcionalmente no avanço da cooperação com as empresas, 

gerando o êxito tecnológico e comercial esperado pela economia e sociedade.  

A validade da percepção do Paradoxo Tecnológico Brasileiro não deve ser atribuída somente 

pelo dimensionamento de recursos humanos (maior número de professores, por exemplo) nem 

pelo dimensionamento de recursos financeiros (através dos incentivos fiscais concedidos pelo 

governo), mas, sim, pela gestão da inovação, que é um processo estruturado, contínuo e 

facilitador para que uma instituição gere mais inovação (CAVALCANTI, 2009). Silvio Meira, 

cientista chefe do Instituto de Pesquisa Privado, C.E.S.A.R. e professor titular do Centro de 

Informática da UFPE, reitera que “inovação envolve também a mudança de processos, métodos, 

formas de vendas, articulação de negócios, entre outros fatores”. Portanto é muito importante 

investir no modelo de gestão das empresas, o que corrobora com a gestão da inovação (O Brasil 

na Infoera, Impactos da Lei de Informática no País, 2013). 
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Por fim, para um país como o Brasil que em 2012 esteve como a 7ª maior economia do 

mundo com grande número de cientistas e uma infraestrutura tecnocientífica respeitável, para ser 

uma potência tecnológica é necessário que a industria aprimore sua competência em ganhar 

eficiência, qualidade, flexibilidade e, principalmente, inovação. Esta melhoria pode ser obtida 

com diretrizes focadas na gestão empresarial, na articulação com a academia e centros de 

pesquisa e na aplicação das políticas governamentais promotoras da inovação tecnológica, 

garantindo uma efetiva gestão da inovação. 

2.2. Processo de Cooperação à Luz da Hélice Tríplice 

O argumento da Hélice Tríplice ganhou força no início dos anos 1990 em debates com foco 

na relação Universidade – Indústria, onde foram apresentadas duas correntes que caracterizam 

adequadamente esse argumento.  

A primeira corrente foca, exclusivamente, na relação destes dois agentes e aponta para a 

existência de um processo sinérgico de ampliação quantitativa e qualitativa na sua dinâmica de 

interação, na qual o papel da Universidade é participar mais ativamente do processo de 

desenvolvimento econômico do seu país de origem.  

Segundo Webster & Etzkowitz (1991 apud DAGNINO, 2009, p.06), entre as motivações que 

explicam esta ampliação da interação Universidade-Indústria, podem ser citados do ponto de 

vista de cada um: 

Universidade 

§ obstáculos enfrentados para obtenção de recursos públicos para a pesquisa acadêmica 

e a expectativa de que estes possam ser financiados pelo setor privado em função do 

maior potencial de aplicação de seus resultados na produção; 

§ interesse da comunidade universitária em comprovar seu trabalho junto à sociedade 

que é, em sua grande maioria, a responsável pela manutenção das universitárias. 

Indústria 

§ alto custo oriundo da pesquisa associada ao desenvolvimento de produtos e serviços 

inovadores para se manter como uma empresa competitiva; 

§ a necessidade de compartilhar o custo e o risco de suas pesquisas chaves com outras 

instituições que dispõem de suporte financeiro governamental; 
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§ alto ritmo de introdução de inovações no setor produtivo e a redução do intervalo de 

tempo que decorre entre a obtenção dos primeiros resultados de pesquisa e sua 

aplicação; 

§ pouco incentivo do governo para pesquisa. 

Esta corrente estaria generalizando um padrão na relação caracterizado por um maior 

impacto econômico das pesquisas realizadas nas universidades (ETZKOWITZ & PETERS apud 

DAGNINO, 2009, p.06) 

A segunda corrente tem como matriz a Teoria da Inovação. Ela defende o processo inovativo 

que ocorre na empresa e as relações que se estabelecem entre ela e seu entorno como 

determinante da competitividade dos países.  

Essa mesma corrente defende que a universidade, inserida na nova dinâmica de interação, é 

um agente privilegiado desse entorno para a promoção da competitividade das empresas e do 

país, mesmo a empresa se mantendo como o principal agente da inovação (FREEMAN apud 

DAGNINO, 2009, p.09). 

Segundo Etzkowitz (2009), a colaboração entre universidade e empresa é categorizada de 

acordo com o seu resultado: 

• a universidade é responsável pela geração do produto, mas o desenvolvimento é feito 

por uma empresa;  

• houve contribuição da pesquisa universitária para a melhoria de um produto já 

desenvolvido e comercializado por uma empresa; 

• a universidade é responsável pelo desenvolvimento e comercialização do produto, 

através de uma empresa gerada dentro da academia. 

Essas interações são resultados da aproximação da industria com a academia, muitas 

vezes por relacionamentos formais, o que leva a um aumento do número de interações informais 

e do fluxo de conhecimento. Esse fenômeno é impulsionado por duas forças: 1) a extensão da 

pesquisa universitária até o desenvolvimento de produtos; e 2) a inserção da universidade nos 

objetivos de pesquisa da industria, rotinas e desenvolvimento de modelos.  

Etzkowitz (2009) defende que a academia se destaca como recurso natural de inovação, 

devido ao relevante capital humano, representado pelos docentes e estudantes que são potenciais 

inovadores.  
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O grau de interação da academia com a industria é variado, podendo ocorrer diversos 

tipos de relações, conforme descreve a Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Tipos de Relações Academia - Industria 

Tipos de Relações Descrição 

Pessoais Informais  Consultoria individual, workshops, reuniões 

informais e publicações  

Pessoais Formais (convênio entre a 

universidade e a empresa)  

Sob a forma de convênios que formalizam a 

concessão de bolsas de estudo, estágio e 

intercâmbio de alunos e funcionários  

Envolvimento de uma instituição de 

intermediação  

Associações industriais, institutos de pesquisa 

aplicada, escritórios de assistência geral, 

consultoria institucional.  

Convênios formais com objetivo definido  Pesquisa contratada, desenvolvimento de 

protótipos e testes, treinamento de funcionários, 

projetos de pesquisa cooperativa ou programas 

de pesquisa conjunta  

Criação de estruturas próprias para a 

interação  

Parques tecnológicos, institutos, laboratórios, 

incubadoras de empresas, consórcio de pesquisa  
Fonte: Bonaccorsi e Piccaluga (1994 apud COSTA e CUNHA, 2000, p. 64)  

 

Rodrigues e Lacerda (2010) afirmam que o modelo da Hélice Tríplice (Figura 1) 

representa o relacionamento trilateral entre academia, industria e governo, do qual a intersecção 

entre esses agentes preconiza a ação conjunta deles para a promoção de inovação científica e 

tecnológica. 

 
Figura 1 - Modelo Hélice Tríplice 

 
Fonte: Etzkowitz e Leydesdorff (2000) 
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De acordo com Etzkowitz, Webster, Gebhardt e Terra (2000), o modelo da Hélice 

Tríplice mapeia quatro processos no desenvolvimento, troca e utilização do conhecimento. São 

eles:  

• as modificações internas que ocorrem nas empresas, bem como o desenvolvimento de 

relações interorganizacionais;  

• a influência de uma hélice provocando mudanças em outra;  

• a criação de estruturas entre as hélices que funcionam como interfaces; 

• os efeitos da interação entre as hélices sobre a sociedade.  

Segundo Tonelli e Zambalde (2007), o modelo de Hélice Tríplice apresenta a dinâmica 

da inovação a partir de redes de comunicação que remodelam permanentemente os arranjos 

institucionais a partir das expectativas que vão surgindo, sem privilégio a qualquer uma das 

partes.  

Ao enfocar as redes que se formam por meio da comunicação e expectativas que se criam 

nos arranjos institucionais criados por esses atores, Etzkowitz e Leydersdorff (2000) e Etzkowitz 

(2009) procuram destacar a constante adaptação desses agentes pela troca de informação e 

percepções. Assim, esse modelo apresenta não apenas a interação dos atores, mas sua 

transformação interna pela atuação:  

• da academia, transformando-se de instituição de ensino para instituição de ensino 

com pesquisa (básica e aplicada), envolvendo prestação de serviços;  

• do governo, beneficiando-se da ação de parcerias em nível nacional ou internacional, 

replicando modelos utilizados por empresas globais;  

• da empresa, flexibilizando seu modelo de lucratividade para uma visão mais ampla de 

valor e sustentabilidade.  

É importante frisar que a interação entre universidade e empresa possui atritos. Enquanto 

a empresa objetiva principalmente a produção e a geração direta de riqueza, a universidade busca 

formar pessoal qualificado (CRUZ, 2000 e CYERT e GOODMAN, 1997). Cruz (2000) ainda 

apresenta outros motivos que explicam os atritos entre esses dois agentes:  
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• o tempo para conclusão de um projeto. A rapidez de conclusão é uma variável 

essencial do ponto de vista empresarial;  

• o sigilo, que é essencial num projeto industrial; enquanto num acadêmico, o livre 

debate dos resultados é e precisa ser uma norma;  

• a pesquisa fundamental acontece mais frequentemente no universo acadêmico, 

enquanto a aplicação e o desenvolvimento tecnológico ocorrem mais frequentemente 

na empresa, por ser este o ambiente inserido no mercado com suas necessidades e 

demandas reais. 

Tomando como base o modelo da Hélice Tríplice, discutido por Etzkowitz (2009), que 

propõe um modelo de interação coparticipativa entre academia, industria e governo, pode-se 

destacar que esse modelo interpreta a dinâmica da inovação a partir de redes de comunicação 

que, de forma ágil e permanente, ajustam os arranjos institucionais às expectativas do mercado 

que vão surgindo, sem privilégio a qualquer um desses três agentes. Contudo, é demonstrado que 

o efeito esperado dessa interação entre governo, empresas e universidades é a promoção 

sistemática da inovação, trazendo benefícios voltados ao desenvolvimento econômico da 

sociedade (TONELLI e ZAMBALDE, 2007). 

A partir do estudo de Vaccaro, Moraes, Richter, Fink e Scherrer (2011), há três exemplos 

de casos de inovação à luz da Hélice Tríplice com sinergia entre institutos brasileiros e empresas 

internacionais, a exemplo da Coréia do Sul. O primeiro caso destaca o incentivo e a colaboração 

baseada em agentes de inovação, que possui mais sinergia com a literatura dos autores Garcia e 

Calantone (2002), visto na seção 2.1, que preconizam que há diversas possibilidades de inovar. 

Este apresenta que uma das agências de inovação relatadas possui um sistema de 

desenvolvimento global para industrias líderes da província, além de objetivar a ampliação do 

seu portfólio de produtos a partir da utilização de recursos inovativos. Tudo através de um novo 

desenho de marketing que funcione nesta região.  

O segundo caso de inovação aborda o tipo de inovação pelo modelo “2+2”, que é 

exemplificado pela parceria entre a HT Micron Semicondutores que representa o primeiro “2”: 

uma joint venture formada pela empresa sul-coreana Hana Micron Co e pela gaúcha Parit 

Participações S/A e a UFRS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul e a coreana, 

Sungkyunkwan University, que completam o segundo par do modelo.  

Além desses casos de inovação, os autores retratam um terceiro modelo de inovação 

sobre a parceria universidade-empresa-governo, que foca na pesquisa de tecnologias de 
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comunicação e semicondutores e que se destacou como o mais ativo e de grande relevância para 

o sistema econômico da Coréia do Sul. Trata-se da parceria da Sungkyunkwan University com a 

Samsung, que está entre as 10 maiores corporações da Coréia do Sul. Esta universidade 

desenvolveu projetos de formação de profissionais em áreas específicas de demandas da 

Samsung, que chegaram a representar mais da metade da receita da universidade. Isto, também, 

despertou um redirecionando dos esforços em prospectar novos projetos para a universidade 

junto a incentivos do governo para sustentar os focos de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

da empresa parceira.  

Em casos assim de cooperação à luz da Hélice Tríplice, novas oportunidades, facilidades 

e desafios surgirão em medidas proporcionais à complexidade e flexibilidade da parceria, em 

virtude das diferenças, experiências, objetivos e resultados a serem alcançados pelos agentes 

envolvidos. É preciso que num relacionamento cada um dos lados encontre no outro aquilo que 

ele julga como complemento. No estudo de Andrade R., Maia, Castro, Dantas, Andrade T. 

(2011), foram demonstrados alguns desafios enfrentados pelo Grupo de Redes de Computadores, 

Engenharia de Software e Sistemas (GREat) da Universidade Federal do Ceará em parcerias com 

a industria. Conflito de interesses e atitudes, dificuldade de comunicação, pouca habilidade em 

lidar com recursos financeiros e a velocidade na tomada de decisões foram alguns identificados, 

que potencializaram os graus de dificuldade no relacionamento durante o processo de 

cooperação. Em busca de ratificar e corroborar com esta percepção, esse estudo também busca 

identificar as barreiras e facilidades mais enfrentadas pela universidade no processo de 

cooperação com a industria.  

2.3. Lei de Informática 

2.3.1. Histórico 

Nos anos 80, a indústria brasileira de componentes eletrônicos foi contemplada pelo 

governo com um importante aparato de proteção durante o período de vigência da chamada 

“reserva de informática”. A denominada antiga “Lei de Informática”, no ano de 1984, garantiu 

reserva de mercado para empresas de capital nacional até 1992, para a quase totalidade dos 

produtos e serviços relacionados às atividades de informática. Naquela época, o desenvolvimento 

de componentes apoiava-se em uma política de proteção ao “similar nacional” para os segmentos 

voltados aos equipamentos eletrônicos de pequeno e médio porte. 
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No ano de 1990, ocorreu uma reforma administrativa na antes renomada SEI (Secretaria 

Especial de Informática) que se transformou no pouco expressivo, na época, departamento do 

MCT (Ministério de Ciência e Tecnologia). Esta mudança representou o início da flexibilização 

e da posterior desmobilização da proteção à indústria nacional. Em outubro de 1991, a “reserva 

de informática” e seu conjunto de atividades do complexo eletrônico não possuía um arcabouço 

institucional mínimo em relação à fabricação, desenvolvimento e comercialização de bens e 

serviços (TIGRE, 1993).  

Com o fim da política de reserva de mercado, sancionada a Lei 8.248 em1991, sendo 

dada a titulação “Lei de Informática” em definitivo. Sua regulamentação começou em 1993 com 

vigência até 1999. Esta legislação acabou as restrições anteriores ao capital estrangeiro e definiu 

uma nova política de incentivos fiscais vinculados à realização de esforços de P&D no país. 

Em 2001 foi editada a Lei 10.176, dando continuidade à Lei 8.248, mantendo sua 

essência, mas com pequenos aperfeiçoamentos para ter mais estabilidade e garantindo os 

incentivos até 2009. Esta Lei 10.176/2001 implementou o escalonamento de redução do IPI e 

aplicação do percentual obrigatório de investimento em P,D&I no decorrer dos anos.  

Outra adaptação relevante foi o investimento obrigatório regional das empresas para 

equalizar a distribuição de investimentos por regiões no país, contemplando as regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste. Com isso, essas empresas passariam a ter uma redução do IPI maior 

para os bens que fossem produzidos nestas regiões. Para Silvio Meira, esta obrigatoriedade de 

investir parte dos recursos financeiros para P,D&I em ICT´s do Norte e Nordeste é “um vetor de 

desenvolvimento regional relevante”, já sendo algo aplicado em outros países, a exemplo do 

Center for Disease Control and Prevention criado em Atlanta, na Georgia, Estados Unidos (O 

Brasil na Infoera, Impactos da Lei de Informática no País, 2013).  

Já no ano de 2004, o governo sancionou a Lei 11.077, mantendo o embasamento das leis 

8.248 e 10.176, mas prorrogando sua vigência até 2019. Outro aperfeiçoamento foi a alteração 

da base de cálculo para efeito de aplicação do percentual a ser investido em P,D&I, que era com 

base no faturamento total da empresa e que passou a ser com base no faturamento obtido 

somente com a comercialização dos bens incentivados. A atual regulamentação da Lei de 

Informática é disciplinada pelo Decreto 5.906/2006, pelo Decreto 6.405/2008 e mais 

recentemente pelo Decreto 7.010/2009 (MCTI, 2013). 

A Lei da Informática trata fundamentalmente de tecnologia. Ela concede incentivos 

fiscais para empresas de tecnologia no setor de hardware e automação, através da diminuição do 
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IPI, fornecendo mecanismos para um aumento da atratividade industrial. Em contrapartida, as 

empresas devem investir um percentual de seu faturamento decorrente dos produtos incentivados 

em atividades de pesquisa e desenvolvimento dos seus produtos. Portanto, a Lei de Informática 

objetiva estimular a industria nacional numa maior capacitação tecnológica, com inovação e 

competitividade, através de investimentos em P,D&I. 

2.3.2. Benefícios da Lei de Informática 

A Lei de Informática possui alguns princípios fundamentais. Esses princípios são a 

formação e capacitação de recursos humanos, criação de laboratórios e ambientes de P,D&I, 

investimentos em projetos e fortalecimento das atividades de P,D&I na industria em colaboração 

com ICT´s públicos e privados. Porém, para conceber esses princípios é necessária uma 

arquitetura que garanta o investimento privado interno em projetos de P,D&I, a participação das 

Instituições de Ensino e Pesquisa, Centros de Pesquisa e Desenvolvimento e Incubadoras através 

de projetos conveniados com as empresas, o investimento do Governo em Projetos Estratégicos, 

como o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) e investimento 

em Programas Prioritários. Isso configura um modelo tripartite com a participação da industria, 

universidades e centros de pesquisa e governo para fomentar a inovação da industria nacional de 

hardware e componentes eletrônicos. 

Para que o pleito de uma empresa tenha êxito em obter a concessão desses incentivos 

junto ao MCTI é necessário que ela atenda aos seguintes requisitos que serão analisados pelo 

governo: 1) ser fabricante de hardware e componentes eletrônicos; 2) investir em pesquisa e 

desenvolvimento, apresentando um Plano de P,D&I com detalhes do projeto de pesquisa que a 

empresa pretende conduzir como contrapartida; 3) atender ao Processo Produtivo Básico (PPB), 

que determina o nível de nacionalização necessário para cada tipo de produto, incentivando os 

produtos produzidos localmente; 4) comprovar regularidade fiscal com a União; 5) atender ao 

Programa de Qualidade, na forma definida em portaria conjunta dos Ministérios da Ciência, 

Tecnologia e Inovação e do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior e 6) atender ao 

Programa de Participação dos Trabalhadores nos Lucros ou Resultados da Empresa, do ponto de 

vista social e nos termos da legislação vigente aplicável (MCTI, 2013). 

Uma vez atendido esse pleito da empresa pelo governo, à medida que os produtos são 

fabricados e vendidos, paralelamente, ela pode iniciar seu investimento em projetos de P,D&I. 

Contudo, as empresas podem ter a concessão dos benefícios suspensa ou cancelada se deixarem 

de atender às exigências estabelecidas no decreto Decreto 5.906/06, como a não-aprovação dos 
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relatórios demonstrativos do cumprimento das obrigações estabelecidas e a caracterização do 

inadimplemento das obrigações de aplicação em pesquisa e desenvolvimento. Esses relatórios 

demonstrativos de resultados devem ser enviados, anualmente, ao MCTI, contendo todas as 

informações referentes ao faturamento da empresa e investimentos conduzidos em P,D&I 

(GEOSYNC, 2013).  

O modo como o investimento deve ser feito varia em função do faturamento da empresa.  

Para empresas cujo faturamento bruto anual dos bens incentivados é superior a R$15 milhões, o 

percentual de investimento para aplicar em projetos de P,D&I em tecnologia da informação, até 

o ano de 2014 é de, no mínimo, 4% do faturamento anual dos bens incentivados a ser aplicado 

nas regiões Sul e Sudeste e 4,35% nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, descontados os 

impostos de comercialização. 

Conforme descrito na Tabela 2, para as regiões Sul e Sudeste devem ser aplicados, no 

mínimo, 1,44% em convênios com instituições credenciadas pelo Comitê da Área de Tecnologia 

da Informação (CATI), do qual, destes, no mínimo, 0,4%, com Instituições de Ensino e Pesquisa 

ou Centros de Pesquisa e Desenvolvimento. Dos 4% do faturamento anual dos produtos 

incentivados, no mínimo, 0,4% deverão ser aplicados no FNDCT, 2,16% em aplicação livre, e os 

0,8% restantes podem ser realizados com instituições credenciadas de qualquer região do país. 

Caso a empresa tenha dificuldades para realizar os investimentos externos, ela pode optar por 

aportar no FNDCT,  o valor integral das aplicações externas. 

 

Tabela 2 - Resumo dos investimentos a serem realizados por regiões e por períodos 

 
Fonte: Geosync (2013)  
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Para a aplicação em projetos conveniados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, o 

mínimo a ser investido é de 0,69% dos 1,56%, sendo no mínimo 30% dos 0,69% com 

instituições públicas federais ou estaduais. O restante dos 1,56%, ou seja 0,87%, deve ser 

investido em instituições credenciadas de qualquer região do país. Para empresas cujo 

faturamento bruto anual dos bens incentivados é inferior a R$ 15 milhões, não há 

obrigatoriedade na distribuição dos investimentos. A empresa fica livre para escolher o ICT, 

independente de sua localização geográfica, para desenvolver uma parceria ou investir dentro da 

própria empresa (MCTI, 2013). 

As atividades que podem ser consideradas de natureza de P,D&I em tecnologias da 

informação são: 1) pesquisa fundamental ou trabalho teórico; 2) pesquisa aplicada ou trabalho 

prático; 3) desenvolvimento experimental ou serviços científicos e tecnológicos associados; e 4) 

capacitação profissional de níveis médio e superior (GEOSYNC, 2013). 

No que se refere aos trabalhos teóricos, estes visam alcançar um objetivo específico ou 

descobrir novas aplicações e é realizado de forma sistemática para adquirir novos 

conhecimentos. Sobre os trabalhos práticos, estes usam o conhecimento adquirido na pesquisa ou 

prática, para criar novos produtos, dispositivos ou programas de computador, para implementar 

novos processos, sistemas ou serviços ou mesmo, para aperfeiçoar com características 

inovadoras, os que já foram produzidos. Serviços científicos e tecnológicos associados são 

aquelas atividades de natureza de P,D&I de assessoria, consultoria, estudos, ensaios, gestão 

tecnológica, fomento à invenção e inovação, gestão e controle da Propriedade Intelectual (PI) 

gerada dentro das atividades de pesquisa e desenvolvimento, além da implantação e operação de 

incubadoras de base tecnológica da informação. E, por fim, capacitação profissional de níveis 

médio e superior, que são relacionadas à formação profissional na área de tecnologia da 

informação.  

Com base nos quatro tipos de atividades de natureza de P,D&I em TIC, os gastos 

admitidos e enquadrados como dispêndios de pesquisa e desenvolvimento, podem ser 

classificados pelas seguintes rubricas: equipamentos, softwares, laboratórios, recursos humanos 

diretos e indiretos, aquisições de livros e periódicos técnicos, materiais de consumo, viagens, 

treinamento, serviços técnicos de terceiros e outros correlatos (GEOSYNC, 2013).  
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2.3.3. Principais Resultados da Lei de Informática 

Cerca de 500 empresas se beneficiam, atualmente, de isenção ou redução de IPI por 

investir em atividades de pesquisa e desenvolvimento em Tecnologia da Informação e 

Comunicação (TIC). Desse total de 500 empresas, há 100 delas com 450 produtos reconhecidos 

que se caracterizam como bens ou produtos desenvolvidos no país. Há 20 anos, quando a Lei de 

Informática iniciou sua operação, eram 150 empresas beneficiadas que faturavam juntas cerca de 

R$ 19,6 bilhões, anualmente. Em 2011, o faturamento foi de R$70 bilhões, dos quais foram 

aplicados investimentos cinco vezes maiores, se comparado ao ano de sua criação em 1993 

(MCTI, 2013). 

Outras estatísticas coletadas nos relatórios demonstrativos das empresas incentivadas no 

ano de 2011 são os valores da renúncia fiscal em IPI de R$ 3,8 bilhões e a arrecadação com os 

impostos pagos de produtos incentivados que alcançou R$ 5,5 bilhões com um crescimento de 

10% em relação ao ano de 2010 (R$ 5 bilhões). As obrigações de P,D&I foram de quase R$ 1 

bilhão, dos quais cerca de R$400 milhões foram aplicados em projetos conveniados com ICT´s 

públicos e privados em diferentes regiões do país. Estes dados coletados também apontaram que 

foram gerados 126 mil empregos diretos em 2011, 12% a mais que em 2010 (112 mil) e o 

número de vagas para profissionais de nível superior foi de 34 mil, dos quais 8 mil atuavam 

diretamente em P,D&I. 

Em julho de 2009, a Secretaria de Política de Informática (SEPIN) encomendou à 

UNICAMP um estudo de avaliação da Lei de Informática no período de 1998 a 2008,  buscando 

entender o quanto esta Lei vem sendo responsável pelo crescimento da densidade da cadeia 

produtiva e tecnológica na industria brasileira de TIC (Relatório com Resultados da Avaliação da 

Lei de Informática SEPIN/MCTI-CGEE-GEOPI/UNICAMP, 2011). A partir desses resultados, 

as principais conclusões referentes ao desempenho das empresas beneficiárias e dos ICT´s 

foram: 

 

Para as Empresas Beneficiárias 
• ampliação do mercado nacional de TIC´s, porém sem impactar as exportações; 

• aumento do investimento em P,D&I no país, mas pouco representativo se 

comparado com o início da década de 2000; 

• desenvolvimento é o foco das atividades de P,D&I; 

• estímulo maior da produção local de bens finais com efeitos limitados na soma de 

valores; 
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• aumento da capacidade de inovação, mas com densidade científica e tecnológica 

relativamente baixa; 

• aumento pequeno da capacidade produtiva das regiões Nordeste e Centro-Oeste; 

• médias empresas de capital nacional apresentaram maior potencial de crescimento 

se comparado às de grande e pequeno porte; 

• segmentos de telecomunicações e automação industrial apresentaram maior 

destaque no usufruto da Lei de Informática.  

 
Para os ICT´s 

• há forte concentração dos convênios em poucos ICT´s, mas com certo equilíbrio 

entre as regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste; 

• a região Nordeste apresenta crescente estruturação dos ICT´s, porém com foco em 

desenvolvimento; 

• há uma importante concentração dos investimentos de P,D&I nos ICT´s privados, 

mas os resultados tecnológicos ainda são considerados principiantes; 

• desenvolvimento de produtos e software são as atividades mais demandadas aos 

ICT´s. 

 

Fica evidente que a Lei de Informática vem obtendo resultados positivos, mas sem muita 

força na indução da competitividade da industria nacional, trazendo riscos de perda competitiva 

junto às empresas internacionais em função de outros incentivos aplicados em outros países. Para 

minimizar esse cenário é preciso criar mecanismos para manutenção da capacidade de 

manufatura de produtos nacionais de TICs, incentivando o aumento da densidade tecnológica 

com o aproveitamento das competências acumuladas, aumentando o valor de tudo relacionado ao 

que é produzido no país (Relatório com Resultados da Avaliação da Lei de Informática 

SEPIN/MCTI-CGEE-GEOPI/UNICAMP, 2011).  

2.4. Considerações Finais 

Este capítulo forneceu um referencial teórico sobre o presente estudo. Foram abordados 

temas relacionados à P,D&I e sua importância nas esferas governamental, que abre caminho à 

inovação com incentivos fiscais e financiamentos de pesquisa acadêmica, cria conhecimento 

através de pesquisas científicas e industrial, que faz uso do conhecimento gerado pela 

universidade e que cria produtos.  
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Além disso, foi apresentado o modelo de cooperação entre esses três agentes através dos 

conceitos da Hélice Tríplice, a partir de exemplos de parcerias com resultados de teor inovativo. 

Por fim, o objeto que norteia o estudo que é a Lei de Informática com a história de sua criação e 

aprimoramento ao longo dos últimos 20 anos de existência, seus princípios e resultados mais 

importantes a partir de outros estudos.  

No próximo capítulo serão apresentados o método de pesquisa usado para a realização do 

estudo e as ferramentas usadas para o desenvolvimento da pesquisa. 
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Capítulo 3 

3. Método de Pesquisa 
 

Este capítulo visa apresentar o método de pesquisa utilizado para a realização do 

estudo empírico e os procedimentos adotados para o desenvolvimento da pesquisa. 
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3.1. Caracterização da pesquisa 

Pesquisas acadêmicas podem ser classificadas de diversas formas. Segundo Silva e 

Menezes (2001), algumas das formas mais conhecidas de classificação consideram os seguintes 

pontos de vista: objetivos e abordagem metodológica. Desta forma, nas próximas seções, será 

realizada a caracterização da pesquisa segundo estes critérios. 

3.1.1. Objetivo 

O objetivo desta pesquisa de mestrado é oferecer uma análise sobre a relação de 

cooperação entre os atores envolvidos na Hélice Tríplice, sendo eles, os ICT´s, tanto público 

como privados, as empresas beneficiárias da Lei de Informática e o governo brasileiro no 

contexto da Lei de Informática.   

De acordo com o objetivo descrito acima, podemos caracterizar esta pesquisa como 

descritiva e exploratória. Uma pesquisa descritiva busca sumarizar os dados de maneira 

adequada, sem descaracterizar as informações obtidas durante a pesquisa. A elaboração de 

tabelas de freqüência, a representação gráfica dos resultados processados é um dos exemplos de 

procedimentos adotados por este ramo descritivo da estatística (GIL, 2009). 

Conforme Gil (2009), uma pesquisa exploratória visa proporcionar um maior 

entendimento de um dado problema com o objetivo de torná-lo explícito ou de construir 

hipóteses, para tanto, utiliza-se análise de exemplos que estimulem o entendimento.  

3.1.2. Abordagem Metodológica 

A escolha da abordagem metodológica está ligada ao tipo de estudo e aos objetivos que 

se pretende alcançar. Os métodos quantitativos são utilizados para descobrir e classificar relações 

entre variáveis, bem como, para investigar relações de causa e efeito entre fenômenos. Por outro 

lado, os métodos qualitativos são usados quando se deseja alcançar um maior nível de 

entendimento do fenômeno. Os dois métodos não são mutuamente excludentes, podendo haver 

complementaridade dos métodos no planejamento, na coleta e na análise dos dados da pesquisa 

(RICHARDSON, 2008).  
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Durante o processo de tratamento dos dados coletados, foi realizada a análise de 

conteúdo. Segundo Laville e Dionne (1999), a análise de conteúdo consiste em desagregar o 

texto em palavras e frases com a finalidade de esclarecer suas características e extrair seus 

significados. Segundo os referidos autores há cinco tipos de análises de conteúdo:  

• Quantitativa, que trata a ocorrência dos elementos de análise estatisticamente;  

• Qualitativa, na qual a atenção se volta para as relações de sentido que existem 

entre as unidades de análise;  

• Emparelhamento, que associa os dados coletados com uma teoria existente;  

• Análise histórica, que é uma aplicação específica do emparelhamento;  

• Construção interativa de uma explicação, em que se analisam as unidades de 

análise, suas interrelações e as suas categorias analíticas.  

Sendo assim, do ponto de vista de abordagem metodológica, pode-se classificar este 

estudo como uma pesquisa quanti-qualitativa, pois serão utilizados métodos estatísticos de 

análise de dados para identificar as características mais relevantes dos processos de pré-venda e 

execução dos projetos. Também foram adotados métodos qualitativos, sobretudo análise de 

conteúdo, buscando relacionar as respostas do questionário às categorias criadas, conforme 

apresentado no Apêndice B e as categorias criadas para análise das respostas das entrevistas 

apresentadas no Apêndice C. 

Os métodos utilizados para a análise dos dados foram definidos, conforme as questões de 

pesquisa, como detalhado na Tabela 3. 

Tabela 3 – Questões de Pesquisa, Instrumento de Coleta dos Dados, Método de Análise 

Questões de Pesquisa Instrumento de 
Coleta dos Dados Método de Análise 

QP1 – Quais são os principais aspectos 
percebidos pelas empresas beneficiárias no 
relacionamento com ICT´s durante os 
processos de pré-venda e execução dos 
projetos de Lei de Informática? 

Questionário 
 

Análise quantitativa, com a utilização 
de recursos e técnicas de estatística 
descritiva e exploratória. 
Análise qualitativa, com a utilização da 
técnica de análise de conteúdo. 

QP2 – Quais são as barreiras e facilitadores 
comumente enfrentados pelos ICT´s 
públicos para o estabelecimento de uma 
cooperação com uma empresa beneficiária? 

Entrevista Análise qualitativa, com a utilização da 
técnica de análise de conteúdo. 

QP3 - Quais são as principais facilidades e 
dificuldades da Lei de Informática 
envolvidas na cooperação entre empresas 
beneficiárias, ICT´s e governo? 

Entrevista Análise qualitativa, com a utilização da 
técnica de análise de conteúdo. 
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3.2. Etapas da Pesquisa 

Foram estabelecidas duas etapas para a pesquisa através da adoção dos métodos de coleta 

de dados, questionário e entrevistas semiestruturadas. A primeira etapa buscou entender a 

relação entre ICT´s e empresas nos âmbito comercial e de gestão dos projetos, aprofundando nos 

aspectos relacionados ao processo de pré-venda e execução dos projetos, respectivamente. A 

segunda etapa é mais ampla e tem relação com a primeira etapa, pois busca entender de forma 

abrangente características da legislação que envolvem possíveis entraves no relacionamento 

entre ICT´s, empresas e governo. 

Segundo dados recentes do MCTI, há cerca de 500 empresas habilitadas e 130 ICT´s 

credenciados junto ao MCTI que se beneficiam da Lei de Informática. O questionário foi 

aplicado a 28 representantes de empresas beneficiárias da Lei de Informática. As entrevistas 

semiestruturadas foram realizadas com um total de nove atores. 

Destes nove atores entrevistados, quatro representaram empresas beneficiárias, onde uma 

delas tem sua sede na região Nordeste e as três demais na região Sudeste. Outros quatro 

representaram os ICT´s, sendo dois públicos e dois privados, dos quais três estão localizados na 

região Nordeste e o quarto na região Sudeste. E, por fim, um representante do governo, que 

possui cargo no MCTI, conforme apresentado na Figura 2.  

 

 

 

Figura 2 – Etapas da Pesquisa 



Capítulo 3  – Método de Pesquisa  29

 

3.2.1. Questionário 
 

A primeira etapa da pesquisa consistiu da elaboração e aplicação de um questionário com 

perguntas objetivas e subjetivas, através da ferramenta SurveyMonkey, com o objetivo de 

investigar a primeira questão de pesquisa que busca entender como as empresas beneficiárias 

avaliam os fatores que envolvem os processos de pré-venda e execução dos projetos de Lei de 

Informática. 

O questionário foi construído em conjunto com a orientadora, o coorientador e a 

pesquisadora deste estudo com base na experiência acumulada de cada um nos processos de pré-

venda e acompanhamento da execução de projetos de Lei de Informática. Sua estrutura e 

conteúdo podem ser observados no Apêndice A. 

Este questionário ficou disponível na web, por um período de dois meses, entre os meses 

de janeiro e fevereiro de 2013, e foi aplicado a profissionais de empresas beneficiárias que já 

atuaram ou atuam em projetos de Lei de Informática, os quais receberam o convite para 

participar da pesquisa através de email. Finalizada essa fase, os dados dos questionários foram 

analisados. Em seguida, a partir dos resultados dos questionários foram levantadas informações e 

questionamentos necessários para a elaboração do roteiro da entrevista com quatro empresas 

beneficiárias, quatro ICT´s e um representante do governo. 

3.2.2. Entrevistas Semiestruturadas  

A segunda etapa da pesquisa consistiu na realização de entrevistas. As questões de 

entrevistas foram semiestruturadas com o intuito de permitir ao entrevistado liberdade de 

descrever sua experiência no assunto abordado, mantendo as perguntas na linha das questões de 

pesquisa. Neste tipo de entrevista, as questões são previamente planejadas em um roteiro de 

entrevista, onde estas questões foram elaboradas com base na análise dos resultados do 

questionário aplicado e nas QP2 e QP3.  

Estas questões de pesquisa buscam, respectivamente, identificar quais são as principais 

facilidades e dificuldades da Lei de Informática enfrentadas pelas empresas beneficiárias e ICT´s 

e conhecer as principais barreiras e facilidades mais enfrentadas pelos ICT´s públicos para o 

estabelecimento de uma cooperação com uma empresa beneficiária. 
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Foram convidados a participar das entrevistas nove atores envolvidos em convênios de 

Lei de Informática, compostos por três grupos: o 1º grupo por quatro empresas beneficiárias, o 2º 

grupo por dois ICT´s públicos e dois ICT´s privados e o 3º grupo, por um representante do 

governo, profissional renomado do MCTI e com ampla experiência na Lei de Informática. O 

objetivo da participação do governo foi obter uma opinião a respeito dos resultados das 

entrevistas com os outros dois vértices da Hélice Tríplice, industria e ICT´s, sobre as principais 

facilidades e dificuldades enfrentadas com a aplicação da Lei de Informática. Ainda nesta etapa, 

o governo ponderou sobre se esses resultados já eram previstos, conhecidos ou já relatados, quais 

desses resultados obtidos na pesquisa foram considerados mais relevantes ou divergentes sob a 

ótica deste agente governamental e se há uma política futura de avanço e refinamento da Lei de 

Informática em desenvolvimento. 

Todas as entrevistas foram realizadas num período de três meses, entre junho e agosto de 

2013, através de reuniões via ferramenta skype, telefone e email com duração entre 30 e 90 

minutos para as entrevistas gravadas em áudio. O roteiro de entrevista foi enviado 

antecipadamente aos entrevistados para reflexão prévia. Os roteiros de entrevista estão 

apresentados nos Apêndices D, E e F. No Apêndice D consta o roteiro de entrevista para as 

empresas beneficiárias, no Apêndice E, o roteiro de entrevista para os ICT´s e o Apêndice F 

apresenta o roteiro de entrevista para o governo.  

Estes roteiros das entrevistas foram definidos e validados através de uma pré-entrevista 

com um agente acadêmico com bastante experiência em convênios de Lei de Informática. O 

contato prévio com os entrevistados foi, inicialmente, por email quando a pesquisadora explicou 

o assunto do estudo, a forma de participação e as condições de confidencialidade quanto às 

organizações envolvidas bem com os nomes dos entrevistados. Esta estratégia proporcionou o 

conforto e a segurança para marcação da data da entrevista e o meio de comunicação.  

A condução da entrevista foi de forma pautada. Foram realizadas poucas perguntas 

diretas, deixando que o entrevistado expusesse livremente seus pensamentos, à medida que se 

referia às questões. Quando o assunto, eventualmente, foi se afastando da pauta, houve a 

intervenção de maneira sutil, inserindo uma nova questão das perguntas pré-definidas. O intuito 

desta estratégia de entrevista foi investigar a experiência vivida pelo entrevistado sem perder o 

foco do tema da pesquisa.  
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Após cada entrevista, a pesquisadora transcreveu as informações coletadas em documento 

word, refletindo sobre as respostas dos entrevistados, classificando-as por categorias e 

registrando sua interpretação com suas considerações. Além disso, a pesquisadora transcreveu 

trechos de parte das entrevistas, fomentando suas considerações. 

3.3. Considerações Finais  

O método de pesquisa adotado para a realização do estudo empírico foi quanti-

qualitativo. Para a análise dos resultados obtidos pelo questionário foi aplicado o método de 

análise quantitativa, com a utilização de recursos e técnicas de estatística descritiva e 

exploratória, além da análise qualitativa, que utilizou da técnica de análise de conteúdo. O 

método utilizado para análise dos resultados das entrevistas foi somente o qualitativo. 

No próximo capítulo serão apresentados os resultados do estudo empírico. Os resultados 

foram obtidos através da aplicação de questionários e realização de entrevistas com atores de 

empresas, ICT’s e governos envolvidos em projetos de Lei de Informática.  
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Capítulo 4 

4. Resultados do Questionário 
 

 

Neste capítulo é apresentado o primeiro método utilizado para coleta de dados e uma 

análise crítica dos resultados do questionário.  
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4.1. Coleta de Dados do Questionário  

Os primeiro utilizado para coleta de dados usado foi o questionário. O questionário foi 

composto por nove perguntas, conforme descrito no Apêndice A e o roteiros das entrevistas 

semiestruturadas são apresentados nos Apêndices D, E e F.  

Sobre o questionário, a pergunta 1 solicita a identificação do participante, tendo sido 

aplicado sigilo sobre os dados dos respondentes. As demais perguntas foram agrupadas por 

processo, onde a 2, 3, 4 e 5 retratam o processo de pré-venda e a 6, 7, 8 e 9, o processo de 

execução de projetos. 

As perguntas 2, 3, 6, 7 e 8 foram abertas, ficando o entrevistado à vontade para responder 

o que desejasse a partir de sua experiência no assunto. As perguntas 4, 5 e 9 foram fechadas, 

sendo já elencado um conjunto de respostas possíveis numa escala de 1 a 5. Para analisar as 

respostas dos participantes às perguntas abertas do questionário, foram criadas categorias que 

representam o agrupamento de respostas com semelhanças entre si para cada pergunta. Estas 

categorias são apresentadas no Apêndice B.  

4.2. Tratamento dos Dados do Questionário 
 

Nos gráficos 4 e 5, são apresentadas a distribuição percentual do perfil geográfico e de 

obrigações de investimentos das empresas pesquisadas representadas por profissionais que 

acompanham ou acompanharam projetos de Lei de Informática. Esta relação de atores foi obtida 

a partir da base de dados da Área de Cooperação do CIn/UFPE e também solicitada a parceiros e 

ao MCTI, contemplando somente empresas habilitadas pelo MCTI/SEPIN.  
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Gráfico 4 - Percentual por Obrigação de Investimento das Empresas Pesquisadas 

 
  

Gráfico 5 - Percentual por Localização Geográfica das Empresas Pesquisadas 

 
 

A quantidade de destinatários foi de 130 e o número de respostas válidas foi de 28 

empresas. Essa taxa de 22% de incidência de resposta pode ter sido em virtude da época que o 

questionário foi enviado, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2013, que são normalmente 

meses de férias e festas, além de emails desatualizados ou mesmo de profissionais da área que já 

não trabalhavam mais na empresa. A distribuição percentual por cargo que os profissionais 

assumiam na empresa beneficiária na ocasião da resposta fornecida é demostrada no Gráfico 6. 
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Gráfico 6 - Percentual pelo Cargo dos Profissionais das Empresas Pesquisadas 

 
  

O questionário contém nove perguntas, porém como a pergunta 1 é referente à 

identificação do participante, somente as respostas das outras oito perguntas foram analisadas. É 

importante frisar que 28 profissionais responderam ao questionário, porém cada um forneceu 

uma ou mais respostas às perguntas, por isso serão analisados totais de respostas superiores a 28 

ocorrências nas perguntas abertas. A seguir são apresentadas as análises dos resultados de cada 

uma das perguntas. 

Processo de Pré-Venda - PERGUNTA 2 (Aberta) 

A pergunta 2 do questionário foi: “Durante o processo de PRÉ-VENDA, descreva três 

principais aspectos POSITIVOS que puderam ser observados com ICT´s públicos e 

privados que contribuiram na decisão de FIRMAR uma parceria.” 

De todas as 70 respostas obtidas, a de maior ocorrência foi a “competência técnica 

reconhecida”, tendo sido mencionada 25 vezes com frases semelhantes. Algumas respostas 

como “localização geográfica” e “custo do projeto” também tiveram uma quantidade de 

ocorrências relevante, como demonstrado no Gráfico 7. 

Utilizando a técnica de análise de conteúdo, evidenciou-se que 30% de um total de 70 

respostas apontaram para a categoria Competência do Corpo Técnico, sendo considerado um 

importante influenciador na decisão de firmar uma parceria com um ICT público ou privado, de 

acordo com o Gráfico 7. As categorias sucessoras à Competência do Corpo Técnico são 

Competência do Corpo Gerencial, Reputação, Competência do Corpo Comercial e Custos. 
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Gráfico 7- Incidências de Categorias da Pergunta 2 

 

Em resultado disso, pode-se constatar que a equipe envolvida tem bastante relevância no 

processo de pré-venda, devido à correta condução do entendimento da demanda, à elaboração e 

defesa das propostas no tocante ao escopo, prazos e custos, acarretando na valorização da 

reputação do ICT. 

Outro ponto de destaque foi a mínima incidência de respostas relacionadas às categorias 

Burocracia, Propriedade Intelectual, Incentivo Governamental e Recomendação / 

Referências, com uma citação para cada uma dessas categorias. Além disso, a categoria 

Natureza do ICT, se público ou privado, não apresentou nenhuma relevância nesta fase da pré-

venda, não tendo sido mencionada nenhuma vez entre as 70 respostas. 

 

Processo de Pré-Venda - PERGUNTA 3 (Aberta)  

A pergunta 3 do questionário foi: “Ainda sobre o processo de PRÉ-VENDA com 

ICT´s públicos e privados, cite três fatores que levaram à DESISTÊNCIA em FIRMAR 

uma parceria.” 

Ao contrário da pergunta 2, a pergunta 3 buscou entender os fatores que as empresas 

beneficiárias levaram a desistir de firmar uma parceria com um ICT. Observou-se que das 67 

respostas fornecidas pelos 28 pesquisados, não foram oferecidas respostas como o ICT ter 

experiência em projetos de Lei de Informática ou experiência com parcerias anteriores. 

Categorias como Proximidade geográfica, Reputação e Proposição de Inovação tiveram apenas 

uma resposta cada. 
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No Gráfico 8 evidencia-se que a categoria Custos é um fator importante na desistência de 

firmar uma parceria com um ICT público ou privado, seguido pelas categorias Competência do 

Corpo Técnico, Propriedade Intelectual, Competência do Corpo Comercial e Burocracia. 

  
 
Gráfico 8 - Incidências de Categorias da Pergunta 3 

 

  

Foram obtidas respostas como “pouca flexibilidade do ICT” durante a negociação de 

prazos, custos e cláusulas sobre Propriedade Intelectual e “estrutura frágil e pouco profissional 

do ICT“ que traduziu a baixa maturidade e pouca experiência profissional da equipe técnica, 

gerencial e comercial do ICT em tratar o processo de entendimento da demanda e negociação 

dos termos com a expertise necessária.  

A partir desses resultados, pode-se concluir a importância de alinhar as expectativas de 

ordem orçamentária e técnicas, assim como flexibilizar as questões de política de Propriedade 

Intelectual, através de discussões prévias com os recursos humanos devidamente competentes 

para este fim. 

 

Processo de Pré-Venda - PERGUNTA 4 (Fechada) 

A pergunta 4 foi: “Que fatores contribuiram para o interesse em fazer ou aceitar um 

PRIMEIRO CONTATO com um ICT?” 

O Gráfico 9 caracteriza que dos seis fatores elencados pela pesquisadora, 35% dos 

respondentes apontaram o fator Reputação do ICT como o principal influenciador no interesse 

em fazer ou aceitar um primeiro contato da empresa com o ICT.  
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Em seguida, vem os fatores Recomendação de terceiros representando 28% dos 

respondentes e a Obrigatoriedade de aplicação da verba de P,D&I com a representação de 24% 

do público pesquisado. Foi possível demonstrar, também, que o ICT estando presente ou não na 

mídia é irrelevante para a tomada dessa decisão. 

 
Gráfico 9 - Percentual de respostas por fatores de interesse em fazer ou aceitar um primeiro contato com um 
ICT 

 
  

Processo de Pré-Venda - PERGUNTA 5 (Fechada) 

A pergunta 5 do questionário foi “Após ter tido o primeiro contato com um ICT, qual 

IMPORTÂNCIA tiveram as características a seguir no momento da DECISÃO de 

FIRMAR uma parceria?” 

As 21 características previamente definidas e avaliadas pelos respondentes numa escala 

de 1 (Irrelevante) a 5 (Muito Importante) são apresentadas no Gráfico 10. 
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Gráfico 10 - Média de Avaliação de Importância em se DECIDIR FIRMAR uma Parceria de 1 (Irrelevante) a 5 (Muito Importante) 
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Pode-se destacar como a característica mais relevante em termos de importância no 

momento de decidir por firmar uma parceria com um ICT, Aplicar Non-Disclosure Agreement 

(NDA), garantindo o sigilo de informações sobre o projeto. 

Além da aplicação de uma política de sigilo segura e apropriada, a atuação de 

profissionais experientes no quadro funcional do projeto, a adaptabilidade da política de 

Propriedade Intelectual com a da empresa beneficiária, a atuação de uma equipe técnica 

competente para entendimento da demanda e utilização de mínima burocracia foram aspectos 

avaliados com um alto índice de importância. 

Assim como observado na análise das respostas oferecidas na pergunta 2, foi 

demonstrado que o ICT ser público ou privado tem pouca importância na avaliação dos 28 

respondentes em decidir por firmar uma parceria. 

 

Processo de Execução - PERGUNTA 6 (Aberta) 

A pergunta 6 foi: “Descreva três principais aspectos POSITIVOS e três 

NEGATIVOS que se destacaram durante a EXECUÇÃO dos projetos de Lei de 

Informática”. 

No Gráfico 11 é apresentada a incidência das 10 categorias com maior ocorrência de 

respostas semelhantes dentre os 64 aspectos positivos fornecidos pelos participantes.  

 
Gráfico 11 – Incidências de categoria da Pergunta 6 - Aspectos Positivos 
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Utilizando a técnica de análise de conteúdo, evidenciou-se que 31% das respostas 

apontam para a categoria Gerenciamento. Isto significa que um terço dos respondentes 

ressaltam como importante o efetivo controle dos custos, prazos e escopo, a fácil e ágil 

comunicação entre os stakeholders, o acesso e rapidez às informações do projeto e gestão da 

equipe técnica durante a execução de um projeto.  

Outros fatores como Competência do Corpo Técnico, Prazos, Qualidade das Entregas 

e Presteza refletem seu nível de importância, estando o sucesso ou fracasso dessas categorias 

atrelado ao desempenho do gerente do projeto. 

Dos 64 aspectos positivos citados, “entrega do projeto devidamente documentado” e 

“entrega de relatórios parciais“ foram respostas associadas à categoria Documentação com 

uma taxa de incidência de menos de 1%. Esta taxa pode ser considerada baixa para essa 

categoria em virtude da literatura especializada apontar a relevância da documentação no 

processo de execução de projetos (Guia PMBOK®, 2004). 
 
 

No Gráfico 12 é apresentado o percentual de incidência das 10 categorias com maior 

ocorrência de respostas semelhantes a partir dos 46 aspectos negativos fornecidos pelos 

participantes. 
 

Gráfico 12 - Incidências de categoria da Pergunta 6 - Aspectos Negativos 

 

 Desses 46 aspectos negativos, a partir das experiências vivenciadas pelos respondentes 

com aqueles ICT´s, demonstrou-se que o não cumprimento dos prazos de entrega acordados e 

falhas na comunicação entre os stakeholdes do projeto foram aspectos que se destacaram 



Capítulo 4 – Resultados do Questionário  42

negativamente no processo de execução dos projetos, representados pelas categorias Prazos e 

Comunicação.  

Algumas das respostas associadas à categoria Prazos são transcritas a seguir: “dificuldade 

na negociação de alterações nos prazos“, “falta de comprometimento com prazos”, “estouro de 

prazos”, “entrega fora do prazo” e “atraso no projeto”. Dentre outros aspectos citados, a 

Infraestrutura física e tecnológica foi um aspecto considerado relevante, tendo causado também 

preocupação aos agentes empresariais pelas condições do ambiente encontradas nos ICT´s. 

 

Processo de Execução - PERGUNTA 7 (Aberta) 

A pergunta 7 foi: “Após ter EXECUTADO um projeto com um ICT, cite três fatores 

que levaram à DESISTÊNCIA em CONTINUAR a parceria”. 

No Gráfico 13 é apresentada a incidência das 10 categorias com maior ocorrência de 

respostas semelhantes apresentadas pelos 28 respondentes. 
 
Gráfico 13 - Incidências de Categorias da Pergunta 7 

 
  

Das 58 respostas obtidas, a categoria Qualidade das Entregas destaca-se novamente 

como aconteceu com as respostas da pergunta 6, seguida pelo descumprimento do prazo 

acordado, representado pela categoria Prazos. Sobre a Qualidade das Entregas, esta deficiência 

foi apontada em 14 respostas, sendo transcritas algumas delas a seguir: “entregáveis não 

finalizados ou atingidos”, “falta de resultados aceitáveis”, “resultados do projeto 

ruins/ausentes” e “baixa produtividade/resultado”. Esta deficiência na qualidade das entregas do 

projeto na fase de execução levou algumas destas empresas a desistir de continuar a parceria com 

um ICT. 
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As cinco categorias mais pontuadas demonstram que a baixa qualidade das entregas, o 

não cumprimento dos prazos acordados, o baixo comprometimento com o projeto, a má gestão e 

o alto custo do projeto são considerados como fatores avaliados para se optar pela 

descontinuidade da parceria com um ICT. 

 

Processo de Execução - PERGUNTA 8 (Aberta) 

A pergunta 8 do questionário foi: “Após ter EXECUTADO um projeto com um ICT, 

cite três fatores que levaram ao desejo de MANTER a parceria com o mesmo ICT”. 

De acordo com o Gráfico 13, de um total de 69 respostas, evidenciou-se que 23% das 

respostas apontam para a categoria Qualidade das Entregas e 17% apontam para a categoria 

Gerenciamento, sendo estes considerados relevantes influenciadores na decisão de manter a 

parceria com um ICT. As categorias sucessoras a estas duas são Competência do Corpo 

Técnico, Prazos e Comprometimento.  

Pode-se constatar a partir desses resultados que os agentes empresariais primam em 

primeiro lugar pela qualidade das entregas, seguida por uma equipe experiente, comprometida e 

com habilidades, técnica e de gestão, para potencializar a decisão de manter a parceria com o 

mesmo ICT. 
 
Gráfico 13 - Incidências de categoria da Pergunta 8 
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Processo de Execução - PERGUNTA 9 (Fechada) 

 

A pergunta 9 foi: “Tendo em vista os projetos que você atuou ou acompanhou, quão 

SATISFATÓRIO foram os quesitos abaixo no processo de EXECUÇÃO dos projetos de 

Lei de Informática junto aos ICT´s?” 

Os 10 quesitos previamente definidos pela pesquisadora e avaliados pelos respondentes 

numa escala de 1 (Muito Insatisfatório) a 5 (Muito Satisfatório) são apresentadas no Gráfico 14. 
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Gráfico 14 - Média de Avaliação de Satisfação do Processo de EXECUÇÃO dos Projetos de 1 (Muito Insatisfatório) a 5 (Muito Satisfatório) 
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Pode-se demonstrar que os respondentes consideraram satisfatórios os 10 quesitos 

avaliados durante o processo de execução de projetos de Lei de Informática. Porém evidenciou-

se um destaque maior ao quesito Aplicação da política de confidencialidade entre projetos de 

terceiros que reflete o uso de uma política de sigilo segura e apropriada para garantir a 

confidencialidade de informações sobre o projeto, evitando o acesso delas a terceiros e 

concorrentes. 

Nenhuma das perguntas do questionário objetivou distinguir as opiniões dos 

entrevistados por ICT público ou privado. Estes aspectos foram investigados com maior 

profundidade na etapa das entrevistas. Todavia, a partir da flexibilidade de serem adicionadas 

considerações complementares num campo aberto ao final desta pergunta, um dos 28 

participantes informou que os melhores resultados durante a execução dos projetos foram 

obtidos nos ICT´s privados em comparação com os ICT´s públicos.  

4.3. Análise dos Resultados do Questionário 

Nesta subseção foi fornecida uma análise crítica dos principais resultados inerentes aos 

processos de pré-venda e execução dos projetos de Lei de Informática. O objetivo foi oferecer 

informações para entender melhor as barreiras e minimizar os desencontros de expectativas na 

relação entre as empresas e os ICTs, privados e públicos. Isso dará oportunidade de aperfeiçoar o 

conhecimento mútuo entre esses atores, de modo a fomentar relacionamentos comerciais futuros. 

Com relação à fase de pré-venda, a percepção destes profissionais sobre os principais 

fatores que os levaram a ter interesse em aceitar um primeiro contato com um ICT foi a boa 

reputação do ICT, recomendação de terceiros e a aplicação obrigatória de um percentual da 

verba de investimento em P,D&I. Para a tomada de decisão em firmar a parceria foram levadas 

em consideração, principalmente, a competência da equipe técnica e gerencial do ICT. Por outro 

lado, os principais fatores que corroboraram na decisão da empresa em desistir da parceria foi a 

pouca ou a ausência dessas competências técnica e gerencial, o excesso de burocracia, as 

dificuldade nas negociações relacionadas ao compartilhamento da Propriedade Intelectual e os 

custos propostos para o desenvolvimento dos projetos. 

Na fase de execução dos projetos, uma vez firmada a parceria, foram identificados os 

principais aspectos negativos: deficiência na comunicação entre os stakeholders do projeto, 

atrasos na entrega e falhas na prestação de contas. Como aspectos positivos foram destacadas a 
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gestão e equipe operacional competente, cumprimento dos prazos e qualidade das entregas dos 

resultados, pontos que também corroboraram com a decisão de manter ou desistir da parceria.  

Isso evidenciou que, sob a perspectiva dos agentes empresariais entrevistados, para 

ambos os processos de interação com os ICT´s, a qualidade das entregas, seja dos planos de 

trabalho na fase de pré-venda e produtos gerados na fase de execução dos projetos é um ponto 

altamente valorizado pelas empresas. Além da qualidade das entregas, a reputação do instituto e 

competência da equipe diretamente envolvida na interlocução com as empresas também foram 

fatores bastante destacados durante os processos de pré-venda e execução dos projetos de Lei de 

Informática.  

As perguntas do questionário não objetivaram diferenciar as opiniões dos entrevistados 

por ICT público ou privado. Por isso, não foi demonstrado se há distinção significativa entre o 

desempenho de um ICT privado e um público na avaliação desses resultados. Como as respostas 

do questionário não evidenciaram essas diferenças, estes aspectos foram investigados com maior 

profundidade nas entrevistas com as empresas beneficiárias da Lei de Informática. 

4.4. Considerações finais  

Este capítulo apresentou os resultados obtidos através do questionário. O questionário foi 

aplicado a representantes das empresas beneficiárias da Lei de Informática. O principal objetivo 

do questionário foi conhecer quais os fatores, percebidos pela industria, envolvidos na relação 

com os ICT´s públicos e privados durante os processos de pré-venda e execução de projetos de 

Lei de Informática.  

Através dos resultados obtidos com o questionário foi possível responder a QP1 “Quais 

são os principais aspectos percebidos pelas empresas beneficiárias no relacionamento com ICT´s 

durante os processos de pré-venda e execução dos projetos de Lei de Informática?”. No próximo 

capítulo, serão apresentados os resultados obtidos com as entrevistas semiestruturadas.  
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Capítulo 5 

5. Resultados das Entrevistas 

Semiestruturadas 
 
 

 

Neste capítulo é apresentado o segundo método utilizado para coleta de dados, 

entrevistas semiestruturadas, além de uma análise crítica dos resultados das entrevistas com os 

atores da Hélice Tríplice.  

 
 
 
 
 



Capítulo 5 – Resultados das Entrevistas Semiestruturadas 49

 

5.1. Coleta de Dados das Entrevistas Semiestruturadas 

Os segundo método utilizado para coleta de dados usado foi entrevistas semiestruturadas. 

O roteiro das entrevistas semiestruturadas são apresentadas nos Apêndices D, E e F.  

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com nove agentes, dos quais oito são 

profissionais experientes no acompanhamento de projetos de Lei de Informática que trabalham 

nas empresas beneficiárias e  ICT´s. Estas empresas estão classificadas por características 

geográficas e de faturamento e constam no tópico 4.2.2. Para analisar as respostas dos 

entrevistados, foram criadas categorias a partir das QP2 e QP3. Estas categorias são apresentadas 

no Apêndice C.  

Além das entrevistas com estes oito representantes das empresas beneficiárias e dos 

ICT´s, foi realizada entrevista com um agente do governo, garantindo a participação de cada um 

dos componentes da Hélice Tríplice, industria – academia – governo.  

Sobre os tipos de perguntas aplicados nessa etapa da pesquisa, demonstrou-se mais 

produtivo eleger perguntas específicas para cada agente da Hélice Tríplice, sendo algumas 

comuns para as empresas e ICT´s. Tendo em vista o fato do governo não estar inserido no dia a 

dia dessa relação entre as empresas e ICT, não vivenciar os problemas enfrentados, ao invés de 

fazer as mesmas perguntas para o governo, foi solicitada sua opinião sobre as respostas das 

empresas e ICT´s, verificando se ele concorda ou as refuta e se elas já eram previstas ou 

conhecidas por este agente. 

5.2. Tratamento dos Dados das Entrevistas Semiestruturadas  
 

As entrevistas foram realizadas com nove atores inseridos no contexto da Hélice Tríplice. 

Para cada empresa e ICT foi convidado um representante. Foram entrevistados representantes de 

quatro empresas beneficiárias, onde uma delas tem sua sede na região Nordeste com obrigações 

de investimento inferior a R$ 1.000.000,00 e as três seguintes na região Sudeste, onde duas têm 

obrigações de investimento que variam entre R$ 1.000.000,00 e R$ 3.000.000,00 e a última, 

superior a R$ 10.000.000,00. Também foram entrevistados representantes de quatro ICT´s, três 

localizados na região Nordeste e um quarto na região Sudeste, onde dois são privados e os outros 

dois públicos.  Por fim, foram entrevistados um representante do governo que possui cargo no 

MCTI e com amplo conhecimento dos objetivos, avanços e entraves da Lei de Informática. 
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As entrevistas aconteceram num intervalo de três meses e as maiores dificuldades 

encontradas nas entrevistas gravadas em áudio foram as interrupções e quedas das ligações 

telefônicas e skype, além de barulhos externos ao ambiente. Por essa razão, houve uma variação 

de 30 a 90 minutos na duração de algumas das entrevistas gravadas. Os roteiros de entrevista 

estão apresentados nos Apêndices D, E e F. No Apêndice D consta o roteiro de entrevista para as 

empresas beneficiárias, no Apêndice E, o roteiro de entrevista para os ICT´s e o Apêndice F 

apresenta o roteiro de entrevista para o governo.  

Com base na análise das respostas destas entrevistas, a QP2 “Quais são as barreiras e 

facilitadores comumente enfrentados pelos ICT´s públicos para o estabelecimento de uma 

cooperação com uma empresa beneficiária?” e a QP3 “Quais são as principais facilidades e 

dificuldades da Lei de Informática envolvidas na cooperação entre empresas beneficiárias, ICT´s 

e governo?” puderam ser respondidas.  

As análises desses resultados são apresentadas a seguir. As respostas estão agrupadas 

conforme categorias apresentadas no Apêndice C na ordem de citação ao longo das entrevistas.  

a) Tratamento dos Dados das Entrevistas com Empresas 

Beneficiárias 

As opiniões apresentadas a seguir são sob a ótica empresarial dos quatro entrevistados 

com vasta experiência no acompanhamento de projetos de Lei de Informática. 

 
Benefícios da Lei de Informática  

 

Na opinião dos entrevistados, os principais benefícios que a aplicação da Lei de 

Informática traz às empresas beneficiárias são:  

1. Incentivo ao desenvolvimento de projetos de P,D&I; 

2. Redução de impostos; 

3. Redução de custo nos produtos incentivados; 

4. Aumento do faturamento e competitividade da industria com o oferecimento de novos 

produtos e tecnologias; 

5. Aumento da quantidade de empregos e investimentos no país, através da ampliação 

da atividade fabril por grandes empresas globais; 

6. Melhoria dos processos de produção; 
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7. Capacitação de mão de obra através de convênios com instituições credenciadas pelo 

CATI; 

8. Oportunidade para a empresa em criar seu próprio núcleo de profissionais 

especializados em P,D&I; 

9. Estreitamento do relacionamento com instituições públicas e privadas, contribuindo 

com o enriquecimento do aprendizado dos alunos e profissionais da área; 

10. Aperfeiçoamento da infraestrutura física dos ICT´s públicos. 

Com relação ao benefício Incentivo ao desenvolvimento de projetos de P,D&I, a criação 

da Lei de Informática foi um fator motivador e colaborador para a empresa passar a investir em 

P,D&I, uma vez que o grande objetivo desta lei é incentivar nas empresas essa tendência de 

captar recursos e, de acordo com sua estratégia, destiná-los à P,D&I, visando à melhoria dos 

produtos, com maior inovação e competitividade. 

Em resumo, o governo oferece esse incentivo, porém, em contrapartida, a empresa utiliza 

parte do lucro dela para investir em P,D&I, especificamente na área de TI. Com isso o governo 

procura disseminar uma cultura na empresa para investir de forma permanente em P,D&I. 

Por outro lado, um dos entrevistados considera a Redução de impostos o único fator que 

leva as empresas a fazerem uso da Lei de Informática. Segundo ele, “a decisão delas de se 

qualificarem como beneficiárias de PPB não tem nada a ver com a questão de Pesquisa e 

Desenvolvimento. P&D é encarada pelas empresas somente como a contrapartida obrigatória”. 

No entanto, esta opinião não foi compartilhada pelos demais entrevistados. 

 
Dificuldades da Lei de Informática  

 
As principais dificuldades que a Lei de Informática traz às empresas, apontadas pelos 

entrevistados foram:  

1. Aplicação de regras e controles rígidos; 

2. Desperdício do dinheiro destinado para investimento em P,D&I; 

3. Morosidade do MCTI para análise do relatório de comprovação de aplicações anuais; 

4. Obrigatoriedade do percentual de investimento a ser aplicado em ICT´s por região; 

5. Falta de clareza e objetividade na escrita da Lei, em especial, a respeito do dispêndio, 

de como usar as rubricas;  

6. Restrição nas porcentagens de investimento em convênio; 
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7. Falta de obtenção de respostas e esclarecimento do MCTI/SEPIN para cumprimento 

de obrigações das portarias de PPB.  

 

A Aplicação de regras e controles rígidos foi citada como uma grande dificuldade, onde 

um dos entrevistados externou a seguinte opinião: “Há uma série de controles que o governo faz 

para garantir que as regras que são complexas não serão burladas e isso traz custos em ter uma 

equipe para manter esses controles”. 

Este mesmo entrevistado justificou que o Desperdício do dinheiro destinado para 

investimento em P,D&I acontece em razão dessas regras gerarem um overhead considerável, 

uma vez que tanto as empresas como os ICT´s precisam possuir profissionais e uma estrutura 

para garantir todos os controles exigidos.  

De acordo com ele “o dinheiro investido para desenvolvimento em P,D&I pelos canais 

da Lei da Informática, tem menos que 50% de aproveitamento se comparado com o investimento 

feito por uma empresa que não utiliza desses benefícios”, o que demonstra uma opinião crítica e 

negativa sobre a baixa eficiência dos projetos de Lei de Informática. Outra razão apontada por 

ele que endossou essa colocação é que há ICT´s que se destacam em determinada região por sua 

legítima competência, passa a absorver a maior parte dos recursos obrigatórios e destinados a 

essa região, e, em virtude da concorrência com outros ICT´s se tornar uma ameaça pequena, este 

ICT em destaque no mercado passa a cobrar mais caro, superdimensionando o valor que seria 

justo aplicar para o desenvolvimento de determinado produto.  

Com relação à Obrigatoriedade do percentual de investimento a ser aplicado em ICT´s 

por região, um dos entrevistados reiterou a preocupação “do vínculo desse percentual 

obrigatório a ser investido em cada região entre os ICT´s públicos e privados com a 

capacitação técnica que atenda as necessidades específicas das empresas.” 

 
 

Maior eficiência para a Lei de Informática 
 

As seguintes sugestões foram apresentadas pelos entrevistados para que a Lei de 

Informática se torne mais eficiente: 

1. Aumento do desconto de IPI para se gerar uma verba maior de investimento às 

empresas; 

2. Agilidade na análise dos relatórios por parte do MCTI, trazendo às empresas 

condições de direcionar seus projetos com maior assertividade;  
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3. Flexibilidade para a industria aplicar os investimentos de P,D&I no ICT à sua 

escolha. 

Sobre a proposta da Flexibilidade para a industria aplicar os investimentos de P,D&I 

no ICT à sua escolha, esta solicitação é para a empresa ter autonomia em optar pelo ICT 

considerado por ela como o mais adequado em termos de capacitação técnica e competência, 

independente da região que ele se localiza ou se é público com privado, e independentemente da 

obrigatoriedade do percentual mínimo a ser aplicado. 

Com relação à obrigatoriedade do percentual de investimento a ser aplicado em ICT´s por 

região, um dos entrevistados reiterou a preocupação “do vínculo desse percentual obrigatório a 

ser investido em cada região entre os ICT´s públicos e privados com a capacitação técnica que 

atenda as necessidades específicas das empresas.” 

 

Diferenças na relação entre um ICT público e um ICT privado 
 

Sob a ótica dos entrevistados, as principais diferenças na relação entre um ICT público e 

um ICT privado demonstram que firmar parceria com um ICT público tem mais fatores 

complicadores do que com um ICT privado. Podem ser exemplificados os seguintes aspectos: 

1. Direito à Propriedade Intelectual, que para o ICT público há obrigatoriedade da co-

titularidade regida por lei governamental; 

2. Relacionamento profissional da empresa com os ICT´s públicos é mais frágil; 

3. Burocracia dentro do sistema do ICT público é superior e usualmente os processos 

jurídicos são morosos para a assinatura dos convênios; 

4. Impacto negativo na manutenção e melhorias do projeto, pois é usual dispensar a 

equipe outrora contratada, caso não haja outros projetos em vigor no ICT com 

disponibilidade de vagas; 

5. Aplicação do valor de capital financeiro versus capital humano é desproporcional.  

Sobre este último item, um dos entrevistados citou que “os ICT´s públicos tem mais 

dificuldade de entender o equilíbrio entre esses dois capitais. Eles acham que o capital humano 

vale muito mais do que eles realmente valem”. Segundo ele, esta desproporcionalidade é ainda 

mais distorcida e ampliada pela obrigatoriedade das empresas em aplicar parte de seus recursos 

financeiros nos ICT´s públicos e que se não fosse assim, provavelmente, a quantidade de 

projetos demandada pelos agentes empresariais seria mínima ou quase nula. 



Capítulo 5 – Resultados das Entrevistas Semiestruturadas 54

Outro entrevistado demonstrou que o aspecto Relacionamento profissional da empresa 

com os ICT´s públicos é mais frágil, se comparado com os ICT´s privados, muito em função do 

atendimento das demandas em conformidade com as necessidades da empresa, como por 

exemplo, o dimensionamento dos prazos e custos do projeto fora das expectativas do mercado e 

pouca flexibilidade nas negociações. 

 

Barreiras na cooperação com um ICT Público 

As principais barreiras para o estabelecimento de uma parceria com um ICT público 

apresentadas pelos entrevistados foram:  

1. Direito à Propriedade Intelectual; 

2. Burocracia; 

3. Lentidão dos processos jurídicos; 

4. Exigência, em sua maioria, do desenvolvimento ser voltado à pesquisa; 

5. Pouca aderência quanto à capacitação técnica nas áreas de interesse da empresa; 

6. Altas taxas de administração, denominados custos incorridos; 

7. Desproporção na aplicação do valor do capital financeiro versus capital humano. 

 
Os aspectos relacionados à Lentidão dos processos jurídicos e ao Direito à Propriedade 

Intelectual foram citados por mais da metade dos entrevistados. Sobre a Lentidão dos processos 

jurídicos, um dos entrevistados reiterou que a demora na tomada de decisões se dá, em sua 

maioria, por instâncias da universidade que não estão ligadas diretamente ao projeto, como a 

Controladoria e a Procuradoria. As restrições causadas à universidade em função do Direito à 

Propriedade Intelectual é que as empresas passam a limitar o escopo dos projetos, ou mesmo, 

não firmar nenhuma parceria com a universidade.  

De acordo com um dos entrevistados, “cria-se uma barreira intransponível, pois o que é 

negociável é o valor da mão de obra, do capital intelectual. E por que pra empresa é 

inegociável? Porque esse é o negócio dela, é o que a sustenta no mercado. Se ela não tiver a 

garantia da proteção daquilo que ela gastou algum tempo para desenvolver, ela fica 

desamparada. Por outro lado, e eu posso estar enganado quanto a isso por ter poucos dados, a 

universidade não sabe o que fazer com a patente.”  

A preocupação desse gestor é em função de sua vivência em negociações com ICT´s 

públicos que pareceram não ter uma estrutura preparada para esse fim, sem maturidade e 
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experiência na gerência das patentes, ou seja, esta empresa tem receio de dividir seu produto com 

uma instituição que pareceu não saber gerenciar isso, causando insegurança ao gestor na tomada 

dessa decisão. Ele finalizou a análise sobre este aspecto: “Essa é uma discussão muito difícil”.  

Outra barreira associada ao âmbito acadêmico foi a Exigência, em sua maioria, do 

desenvolvimento ser voltado à pesquisa. Segundo alguns dos entrevistados, os pesquisadores são 

preparados para focar na carreira acadêmica, publicando uma quantidade cada vez maior de 

artigos, e não para gerar algo prático para o mercado. Um deles citou: “o desenvolvimento é 

voltado à pesquisa sendo que as empresas tendem mais ao desenvolvimento de produtos”. 

 
 

Facilitadores na cooperação com um ICT Público 
 

As facilidades que se destacaram para o estabelecimento de uma parceria com um ICT 

público foram:  

1. Proposição de inovação; 

2. Conhecimento técnico altamente especializado; 

3. Flexibilidade no aceite de profissionais indicados pela empresa para fazer parte da 

equipe de stakeholders do projeto. 

Sobre o facilitador Flexibilidade no aceite de profissionais indicados pela empresa para 

fazer parte da equipe de stakeholders do projeto, esse aspecto foi citado em virtude de uma 

recente experiência de um dos entrevistados, cuja distância geográfica com um ICT no Nordeste 

era grande e para evitar muitas viagens para acompanhamento de perto do projeto, foi solicitada 

a permanência física de um funcionário da empresa nesta universidade, passando a ser o 

interloculor principal do projeto pelo cliente, facilitando e agilizando a comunicação entre as 

partes e aplicando regras necessárias e controles internos do cliente ao processo de execução do 

projeto. 

b) Tratamento dos Dados das Entrevistas com ICT´s 

As opiniões a seguir são sob a perspectiva dos ICT´s, de acordo com as categorias 

elencadas durante as entrevistas com quatro profissionais com ampla vivência no 

acompanhamento de projetos de Lei de Informática. 
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Facilidades da Lei de Informática para a cooperação entre empresas e ICT´s 

 
Na opinião dos entrevistados, a facilidade destacada de forma unânime pelos 

entrevistados foi: 

1. A Lei de Informática é o mais importante mecanismo de aproximação entre as 

empresas de TIC e os ICT´s. 

Esta foi a única facilidade citada por todos os entrevistados, pela qual é possível criar um 

canal de negociação e submissão de propostas, uma vez que a lei obriga as empresas a fazerem 

investimentos através de convênios de cooperação tecnocientífico.  

Segundo um dos entrevistados representando um dos ICT´s públicos, existem empresas 

que encaram a lei como um investimento, mas também, como um benefício. De acordo com ele, 

“as empresas que veem um benefício, procuram os ICT's com os quais julgam que uma parceria 

pode ter mais sucesso. Aquelas que veem nisso uma obrigação, procuram identificar parcerias 

que minimizem os custos operacionais do programa de investimentos. Em ambos os casos, essa 

demanda por parcerias com ICT's amplia as possibilidades de relacionamentos, mas os 

relacionamentos mais duradouros e profícuos ocorrem apenas com as empresas que enxergam a 

lei como um benefício”. 

Outro entrevistado citou: “Grande parte dos projetos de longo prazo com empresas, hoje 

em dia, se iniciaram com projetos específicos de Lei de Informática. O benefício trazido pela lei 

funciona como incentivo para o investimento de pessoal interno da empresa, que tem que 

direcionar recursos humanos para viabilizar a parceria com o ICT. Com o tempo, a cooperação 

em si passa a funcionar também como um incentivo, mas como pontapé inicial a lei é 

indispensável”. 

Foi demonstrado que a Lei de Informática facilita muito o relacionamento entre a 

industria  e a academia, tornando-se um incentivo às empresas em buscarem parcerias com 

ICT´s. Essa parceria mostra-se bastante salutar para ambos, pois tanto auxilia as empresas na sua 

melhoria de processos e produtos e na busca de soluções inovadoras, como também, possibilita 

que pesquisadores e profissionais ligados à academia tenham contato com a industria e com 

problemas reais. 
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Maior eficiência para a Lei de Informática 
 

A percepção é que pela ótica de todos os representantes dos ICT´s entrevistados, os 

problemas a seguir são comuns. Para eles, as principais ações que levariam a Lei de Informática 

a ter uma maior eficiência seriam:  

1. Existir maior conhecimento pelas empresas sobre o potencial do ICT de que a 

pesquisa e o desenvolvimento com foco em inovação podem aprimorar sua produção. 

A noção da obrigatoriedade em investir é muito arraigada nas empresas o que ofusca 

a importância dessa visão; 

2. Ser definida a obrigatoriedade e o percentual mínimo de participação da Propriedade 

Intelectual para o ICT privado; 

3. Ser definida a obrigatoriedade do percentual total de 20% para os custos incorridos; 

4. Serem fornecidos documentos formais pelo MCTI sobre as regras e restrições que são 

impostas a cada uma das rubricas para apoiar os ICT´s na correta concepção e 

execução dos projetos; 

5. Focar a avaliação dos projetos pelo MCTI nos aspectos relacionados às informações 

da pesquisa, desenvolvimento e inovação e menos nos aspectos contábeis. 

Para a sugestão de Ser definida a obrigatoriedade do percentual total de 20% para os 

custos incorridos, foi demonstrado que algumas empresas procuram negociar esse percentual 

com os ICT´s privados e por se tratar exatamente de um instituto privado, há operações que 

geram despesas indiretas pelo projeto e que ficam difíceis de serem justificadas nas rubricas e 

que acabam saindo dos custos incorridos, ou seja, são absorvidas pelo instituto. De acordo com o 

relato de um dos entrevistados, “isso acaba fazendo com que, obviamente, o projeto fique quase 

que mais para se pagar do que pra gerar algum tipo de retorno para reinvestimento interno. 

Seria bom observar melhor como é que uma empresa privada funciona para entender melhor a 

dinâmica de operação financeira, que exige da gente, pra que a gente possa talvez ter uma 

adequação melhor de algumas rubricas, entender melhor como direcionar os recursos dentro 

pra custos que a gente tem aqui que são inerentes à operação de uma instituição privada que 

talvez não seja de uma pública”. 
 

Sobre a proposta de Serem fornecidos documentos formais pelo MCTI sobre as regras e 

restrições que são impostas a cada uma das rubricas para apoiar os ICT´s na correta 

concepção e execução dos projetos, mesmo a Lei e o Decreto vigorando há muito tempo, não há 
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manual ou Frequently Asked Questions (FAQ) disponibilizado pelo MCTI aos ICT´s e mesmo às 

empresas beneficiárias. Foi relatado por alguns dos entrevistados que já se foi solicitado muito 

esse tipo de informação, mas que o MCTI ainda não formalizou nada relacionado. De qualquer 

forma, o MCTI sempre se apresenta disponível para esclarecer todos os questionamentos, de 

acordo com este entrevistado: “o MCTI tem sempre toda a boa vontade em nos atender... a gente 

não tem do que reclamar com relação ao atendimento deles, eles são extremamente gentis, 

tentam tirar as dúvidas e tudo o mais, mas não existe, digamos, um documento mais formal que 

oriente, nesse sentido. Então, na minha opinião, é outro ponto de melhoria que poderia haver”. 
 

Para a consideração Focar a avaliação dos projetos pelo MCTI nos aspectos 

relacionados às informações da pesquisa, desenvolvimento e inovação e menos nos aspectos 

contábeis, foi percebido durante as entrevistas que há uma preocupação maior em dar uma 

satisfação à Receita Federal com esse controle focado nos gastos do projeto do que entender 

quais melhorias aquele projeto trouxe para a empresa ou mesmo à sociedade, entender quanto a 

Lei vem trazendo benefícios e quais são eles. Para tanto, foi sugerida a implantação de 

indicadores de inovação para análise dessas informações, mas com critério para garantir sua 

eficiência e  não ser criado um novo processo meramente burocrático. 

 
 
Barreiras na cooperação com uma empresa beneficiária 
 

As principais barreiras para o estabelecimento de uma parceria com as empresas 

beneficiárias apresentadas pelos entrevistados foram:  

1. Adesão da empresa à utilização da Lei de Informática; 

2. Pouco conhecimento sobre a Lei de Informática; 

3. Compartilhamento da Propriedade Intelectual gerada; 

4. Entendimento do potencial do ICT público; 

5. Lentidão dos processos jurídicos; 

6. Entendimento da diferença entre convênio e contrato; 

7. Entraves da Lei, como a forma de contratação das rubricas que é muito burocrática e 

regras do arcabouço legal oriundo da CGU que obriga que as universidades tenham 

2/3 da equipe contratada vinculados à universidade; 

8. Localização geográfica do ICT. 
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A barreira considerada como mais crítica pela maioria dos entrevistados foi a Adesão da 

empresa à utilização da Lei de Informática, em função do custo que é gerado para operar esse 

processo. É preciso criar e estruturar uma área, ter profissionais qualificados para executar as 

atividades inerentes à área, inclusive para auditar o que os ICT´s estão fazendo, pois por existir o 

risco da empresa ser glosada, caso haja algum item em desacordo com as regras estabelecidas 

pelo MCTI.  

Segundo os entrevistados, as empresas tendem a avaliar com muito critério a relação 

custo versus benefício, antes da tentativa de se credenciar para utilizar a Lei. Para as empresas de 

porte menor é uma dificuldade gerar essas novas despesas em sua operação, além de terem que 

comprovar o PPB para conseguir a certificação para credenciamento junto ao CATI. Porém, 

muitas empresas de grande porte já aderiam à lei, por isso, aquela que ainda não a utiliza pode 

perder sua competitividade com maior rapidez, em função dos benefícios que as outras passam a 

ter.  

A barreira Pouco conhecimento sobre a Lei de Informática foi retratada pelos 

entrevistados como muito grande, pois muitas empresas ainda não a conhecem e nem tampouco 

sabem como aderir e utilizá-la. Um dos entrevistados citou: “existe esta barreira de iniciar por 

falta de informação, medo da falta de experiência na prestação de contas ou por falta de ter um 

recurso humano na empresa dedicado para fazer a gestão de projetos com uso de recursos da 

Lei”. 

Sobre a barreira Entendimento do potencial do ICT público, há ainda um relacionamento 

superficial das empresas com os ICT´s públicos, onde a visão da empresa é de que os ICT´s 

públicos tratam projetos de P,D&I como projetos acadêmicos e não profissionais. É necessário 

entender o potencial do ICT público, porque podem existir universidades que não tenham 

formação para a inovação tecnológica de mercado e outras que podem agregar bastante valor aos 

negócios das empresas.  

Outro entrevistado compartilhou essa mesma opinião: “Acho que existe ainda uma visão 

das empresas que os ICT´s não conseguem ter a solução (especialistas) para o problema a ser 

resolvido, o projeto muitas vezes não é tratado como de pesquisa e desenvolvimento por parte 

das empresas e sim na visão míope de cliente-fornecedor, onde não existe ainda uma 

valorização da pesquisa e do pesquisador e uma verdadeira cooperação. Além disto, as 

empresas acham também que o custo do projeto com recursos da Lei de Informática deve ser 

bem menor que de uma solução ofertada pelo mercado, acham que quem faz o projeto são 

acadêmicos e que não existe um salário pago igual ao de mercado, acreditam que a equipe é 

paga com baixos salários ou bolsas”. 
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Um dos entrevistados do ICT público reiterou que no instituto que ele trabalha há um 

processo criterioso na seleção e contratação de seus recursos humanos para os projetos. Isso 

garante que a equipe seja composta por profissionais experientes e de mercado, além dos 

pesquisadores, e que seja extraído o melhor de cada um dos perfis. 

Outro aspecto citado por um entrevistado que corroboraria com o conhecimento e 

entendimento do potencial do ICT público pelas empresas, seria os institutos receberem 

investimento para aplicar na divulgação do seu know how e no marketing de relacionamento. 

Sobre a barreira Entendimento da diferença entre convênio e contrato, estando ainda na 

fase de negociação da proposta, as empresas tendem a interpretar na Lei que os ICT´s são 

fornecedores contratados e não conveniados, que é o que a lei dispõe. De acordo com um dos 

entrevistados, “nesse aspecto, como a gente é visto como contratado, a empresa pede coisas do 

tipo como garantias, porque seriam coisas inerentes a um contrato e não a um convênio. 

Quando você faz um convênio você pressupõe que ambos estão construindo algo em conjunto, 

então esse tipo de coisa como garantia, a lei não prevê no orçamento. Tem coisas desse tipo que 

na hora de tabular as propostas ainda geram discussões internas, às vezes há muitos pontos 

desse tipo, mas eu não diria que chegam a ser barreiras intransponíveis, coisas que dificultem 

de forma definitiva, mas elas são obstáculos”. 

 
 
Facilitadores na cooperação com uma empresa beneficiária 
 

Os facilitadores destacados pelos entrevistados que ajudaram no estabelecimento de uma 

parceria com uma empresa beneficiária da lei foram:  

1. Empresa ter esse benefício e poder investir esse recurso; 

2. Rede de contatos dos pesquisadores; 

3. Existência de uma estrutura comercial no ICT para servir como interlocutor junto à 

empresa; 

4. Localização geográfica do ICT; 

5. Reputação do ICT. 

Para os ICT´s públicos, o item facilitador Interlocutor junto à empresa com perfil 

comercial, significa que são eleitos professores mais habilitados à negociação com as empresas 

para ocupar cargos de coordenação da área de cooperação com a industria. Esse passa a ser o 

ponto focal de contato juntamente com sua equipe comercial dentro do ICT. Um dos 
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entrevistados atribuiu a seguinte consequência para isso: “Com isso, leva-se um vocabulário 

menos científico para a empresa, permitindo discutir em termos de negócio, retorno direto e 

indireto, planejamento estratégico, etc. Essa interface tem que ser feita por pessoas capacitadas 

para isso, sejam da própria instituição ou contratadas para esse fim”. 

Sobre a Localização geográfica do ICT, este foi considerado um facilitador que 

contribuiu para firmar parcerias com as empresas, por causa da obrigatoriedade de investimento 

por região, principalmente aqueles ICT´s situados nas regiões Nordeste, Norte e Centro Oeste, 

que são poucos em relação aos situados nas regiões Sul e Sudeste. Existem empresas na região 

Nordeste, por exemplo, que preferem desenvolver projetos com ICT´s nordestinos. 

Foi demonstrado pelos entrevistados que este aspecto da Lei de Informátiva funciona, 

colaborando com a redução das desigualdades regionais. Além disso, empresas novas e que já 

existem vêm e se instalam na região, ampliando o ecossistema local, gerando mais visibilidade 

para a região e sendo esse tipo de ação prevista em norma constitucional. Por outro lado, foi 

percebido após análise das entrevistas, que algumas empresas podem agir de uma forma 

considerada errônea pelos ICT´s e criar seus escritórios virtuais com um novo Cadastro Nacional 

da Pessoa Jurídica (CNPJ) apenas, a fim de cumprir uma exigência formal sem necessariamente 

terem uma ação de investimento na região.  

Quanto à Reputação do ICT, os entrevistados citaram que o conhecimento técnico 

altamente especializado e comprovado, disponibilizando seus resultados através de casos de 

sucesso, tanto nas linhas de pesquisa como em projetos de cooperação, além de um ambiente de 

inovação reconhecido foram fatores que ajudaram na construção de parcerias fortes com a 

industria, em virtude da imagem positiva do ICT reconhecida pelas empresas. 

c) Tratamento dos Dados das Entrevistas com Governo 

A partir das respostas dos entrevistados representados pelas quatro empresas beneficiárias 

e quatro ICT´s, o profissional do MCTI convidado para esta etapa da entrevista, cooperou com 

relevantes considerações para a maioria das respostas, fornecendo opiniões sobre aqueles 

resultados dentro de sua alçada e vivência profissional.  

O posicionamento do governo manteve o respeito às opiniões dos entrevistados, porém 

corroborou com o conceito da Hélice Tríplice, informando se esses resultados eram previstos ou 

conhecidos, analisando sua relevância e confirmando ou refutando os resultados com 

justificativas.  
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Opinião do Governo sobre os Resultados das Entrevistas com Empresas 

Considerando os resultados das entrevistas com as empresas beneficiárias, foi concluído 

que a Lei de Informática trouxe muitos benefícios às empresas e à sociedade. Essa afirmação 

pôde ser comprovada na seção 4.2 com a relação dos principais benefícios, os quais foram 

analisados pelo governo, conforme tabela Tabela 3. 

 
 
Tabela 3 - Benefícios Percebidos pelas Empresas versus Opinião do Governo 

Benefícios da Lei de Informática 
Ótica das EMPRESAS 

Opinião do  
GOVERNO  

Incentivo ao desenvolvimento de 

projetos de P,D&I 

Plena concordância. É o objetivo principal da Lei de Informática e que 
passa a ser a contrapartida da empresa face aos benefícios que a Lei 
oferece. 

Redução de impostos Concorda, porém acredita ser um benefício indireto, uma vez que quem 
paga o imposto em última instância é o usuário final, aquele que 
compra o equipamento. A empresa monta a estrutura de custos dela, 
aplica a margem de lucro e depois coloca os impostos e os repassa ao 
cliente. A empresa não ganha nem perde com esse pagamento do IPI.  
Vale reiterar que o foco do governo com a concessão dessa redução do 
IPI é a atratividade industrial, buscando melhor competitividade com 
os produtos importados. Estes tem que pagar não só o imposto de 
importação, como também, o IPI nacional, enquanto que as empresas 
instaladas aqui não tem essa obrigação. 

Redução de custo nos produtos 

incentivados 

Não concorda que exista esse benefício. O que se pode interpretar é 
que a Lei de Informática pode proporcionar a redução dos custos de 
produção, uma vez que é mais caro montar uma produção fabril do que 
importar. E esse benefício redução dos custos de produção pode trazer 
um preço final melhor ao cliente e diferencial maior à empresa, criando 
uma barreira para os bens importados.  

Aumento da quantidade de 

empregos e investimentos no 

país, através da ampliação da 

atividade fabril por grandes 

empresas globais(*) 

Exemplos mais recentes de novas empresas no Brasil: Apple através da 
Foxconn, Google através da Motorola, Huawei, Cisco e Lenovo.  

Aumento do faturamento e 

competitividade da industria com 

o oferecimento de novos produtos 

e tecnologias 

Concorda. Com o aumento da fabricação local e, consequentemente, 
com a tecnologia de produção das empresas globais, as empresas 
brasileiras de capital nacional passam a absorver esses conhecimentos 
de ponta sobre processos de produção, fabricando seus produtos com 
mais diferencial e competitividade. 

Melhoria dos processos de 

produção 

Concorda. Existem empresas brasileiras de capital nacional que 
aperfeiçoaram bastante seus processos de produção ao longo do tempo 
com a utilização da Lei, até porque nenhuma empresa se mantém no 
mercado se seu processo de produção for antiquado e improdutivo. 
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Capacitação de mão de obra 

através de convênios com 

instituições credenciadas pelo 

CATI 

Concorda e reitera que essa capacitação vai além do processo de 
pesquisa e desenvolvimento, mas também na capacitação em 
atividades e técnicas do processo de produção, conforme informações 
sobre os projetos enviados ao MCTI pelas empresas beneficiárias. 

Oportunidade para a empresa em 

criar seu próprio núcleo de 

profissionais especializados em 

P,D&I 

Concorda, porém não é uma obrigatoriedade para a empresa. 
Dependendo da natureza de operação e necessidade de controlar e 
desenvolver os projetos de P,D&I é importante investir na criação 
desse núcleo, principalmente nas empresas brasileiras de capital 
nacional, para manterem-se competitivas por causa da obtenção dos 
incentivos fiscais. Há fábricas de manufatura que o foco não é tão 
grande em P,D&I, então elas montaram núcleos pequenos ou mesmo 
fazem o seu contratante assumir o P,D&I, mesmo elas sendo 
habilitadas e beneficiadas pela Lei de Informática. 

Estreitamento do relacionamento 

com instituições públicas e 

privadas, contribuindo com o 

enriquecimento do aprendizado 

dos alunos e profissionais da área 

Plena concordância. O crescimento é constante, principalmente com 
ICT´s privados que ainda concentram a maioria dos investimentos pela 
industria. Há bons projetos em capacitação todos os anos, 
aperfeiçoando muitos profissionais e formando muitos alunos, também.  

Aperfeiçoamento da 

infraestrutura física dos ICT´s 

públicos(*) 

As universidades passam a ter essa oportunidade de melhorar sua 
infraestrutura física, como laboratórios e salas de aulas para alunos e 
professores. 

(*)Este benefício foi apresentado pelo governo. 
 

A tabela 4 apresenta as principais dificuldades da Lei de Informática percebidas pelos 

entrevistados e a análise do governo a respeito.  
 
Tabela 4 - Dificuldades Percebidas pelas Empresas versus Opinião do Governo 

Dificuldades da Lei de Informática 
Ótica das EMPRESAS 

Opinião do  
GOVERNO  

Aplicação de regras e controles 

rígidos 

O governo procura seguir a legislação stricto sensu. Cabe ao 
governo criar, implantar e controlar as regras fixadas para o 
processo produtivo básico (PPB) de como a empresa deve fabricar 
no país, além de ter o controle sobre os investimentos feitos em 
P,D&I. A rigidez é necessária para uma maior segurança sobre o 
entendimento das regras do PPB pelas empresas e de como ela deve 
fazer os investimentos, relatando seus gastos e atividades 
relacionadas à área de P,D&I. 

Desperdício do dinheiro destinado 

para investimento em P,D&I 

O governo entende que se há desperdício desse dinheiro, pode ser 
1) pela falta de um maior acompanhamento através das inspeções 
técnicas dos relatórios enviados pelas empresas ou se é a 2) opinião 
de quem não concorda com a atividade de P,D&I ou ainda 3) de 
quem não concorda com o modelo de cooperação através de 
convênio.  
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Sobre o item (1), se as empresas estão investindo em P,D&I em 
conformidade com a legislação, então o dinheiro está sendo 
aplicado adequadamente. Agora pode ser que alguma das empresas 
não esteja investindo adequadamente. O governo faz a análise dos 
relatórios, anualmente, e inspeções técnicas por amostragem, pois 
não há condições, com a equipe existente, nem com 50 pessoas, por 
exemplo, de se fazer auditoria de todos os relatórios recebidos. São 
500 empresas, cerca de 130 ICT´s e mais de 3.000 projetos por ano.  
 
Quanto ao item (2), é uma questão de opinião apenas, que discorda 
dos princípios básicos da Lei de Informática e (3), o modelo de 
cooperação aplicado pela Lei é convênio e, não, contrato. Esta é 
uma arquitetura moderna de união entre a industria e os ICT´s. É 
um modelo de trabalho conjunto, para unir as instituições, onde a 
universidade contribui com a empresa e vice-versa e todos dividem 
o bônus. Pode até ser que tenha casos que a industria teve que pagar 
por um capital intelectual muito específico que só encontraria numa 
universidade e isso parece ter um valor inflacionado sob a ótica da 
empresa, mas o objetivo sempre será a contribuição em conjunto, 
buscando o sucesso dos resultados para a sociedade e o bom 
convívio e duração do relacionamento. Um exemplo recente de um 
convênio de muito sucesso foi entre a Universidade Federal de 
Santa Catarina com a Embraco, que desenvolveram em conjunto o 
melhor motor de geladeira do mundo. Na modalidade de contrato, a 
colaboração se dá nos termos “pago e levo”, “você paga e eu 
vendo”. 

Morosidade do MCTI para análise 

do relatório de comprovação de 

aplicações anuais 

O governo compreende e aceita essa crítica. É sabido que há um 
atraso grande de análise dos relatórios enviados pelas empresas e 
esta é uma oportunidade de não justificar esse problema, mas, sim, 
explicar a dificuldade em saná-lo. A equipe envolvida para esse fim 
é subdimensionada, há alto turn over, carga de trabalho grande, 
além de uma carência da equipe de gestão desse processo.  
 
Vem-se investindo em ferramentas para informatizar esse processo, 
a fim de amenizar essa situação, inclusive será lançado ainda este 
ano, um novo modelo simplificado de relatório contábil. Das 10 
rubricas atuais, somente 3 serão obrigatórias de serem preenchidas e 
apresentados documentos comprobatórios. São elas: Equipamentos, 
Laboratórios e Recursos Humanos.   

Obrigatoriedade do percentual de 

investimento a ser aplicado em ICT´s 

por região 

O governo refutou essa percepção, mas tem ciência dessa opinião 
por parte da industria, inclusive de alguns ICT´s das regiões S/SE. 
A constituição defende que quando se concede incentivos para as 
empresas, é obrigatório ratear e privilegiar pelo regulamento um 
equilíbrio regional, buscando uma homogeneidade ao 
desenvolvimento do país e, não somente, em uma região ou alguns 
Estados. Isso é muito importante, principalmente, para dar 
oportunidades a universidades federais do Nordeste, por exemplo, 
que tem professores muito bem preparados.  
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Talvez para uma empresa de pequeno porte instalado no Sudeste 
que tenha que fazer um convênio com uma universidade do Ceará, 
Pernambuco ou Bahia, por exemplo, o investimento não seja 
suficiente para os custos do projeto. 

Falta de clareza e objetividade na 

escrita da Lei, em especial, a 

respeito do dispêndio, de como 

usar as rubricas 

O governo compreende e aceita essa crítica, sendo uma autocrítica, 
inclusive. De modo geral, é algo que vem se buscando melhorar a 
cada novo decreto da Lei sancionado. 

Restrição nas porcentagens de 

investimento em convênio 

O investimento deve ser feito em função do faturamento da 
empresa.  Para empresas, cujo faturamento bruto anual dos bens 
incentivados é superior a R$15 milhões, o percentual de 
investimento para aplicar em projetos de P,D&I em TI é de, no 
mínimo, 4% desse faturamento para as regiões S e SE e 4,35% 
para as regiões N, NE e CO, descontados os impostos de 
comercialização. Essa regra leva as empresas a investir, pelo 
menos, R$600 mil em projetos de P,D&I, viabilizando, por 
exemplo, custos com viagens para negociações in loco com os 
ICT´s.  
 
Estatisticamente, 90% dos investimentos em P,D&I são feitos 
pelas 100 maiores empresas das 500 habilitadas pelo MCTI para 
utilização da Lei de Informática. As de médio e pequeno porte, 
normalmente, se classificam como aquelas empresas, cujo 
faturamento bruto anual dos bens incentivados é inferior a R$15 
milhões, não havendo a obrigatoriedade na distribuição dos 
investimentos. Elam ficam livres para escolher o ICT, 
independente da localização geográfica, para desenvolverem 
uma parceria ou investirem dentro da própria empresa. O 
governo estuda proposta de aumentar o valor dessa contrapartida 
para R$30milhões. 

Falta de obtenção de respostas e 

esclarecimento do MCTI/SEPIN 

para cumprimento de obrigações das 

portarias de PPB 

Todas essas informações estão publicadas nas portarias do PPB. O 
governo procura fazer o melhor. Recebem-se muitas sugestões e 
críticas, isso é muito discutido e analisado, inclusive com a 
participação da Abinee, com consulta pública, audiência pública e 
só depois é que são publicadas. 
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A tabela 5 apresenta propostas das empresas para tornar a Lei de Informática mais 

eficiente e uma análise do governo a respeito. 
 
Tabela 5 - Propostas das Empresas para tornar a Lei de Informática mais eficiente versus Opinião do 
Governo 

Propostas a tornar a Lei mais 
eficiente 

Ótica das EMPRESAS 

Opinião do  
GOVERNO  

Aumento do desconto de IPI para se 

gerar uma verba maior de 

investimento às empresas 

O governo concorda que é uma questão a se pensar. Atualmente, a 
redução é de 80%. Foi criado um escalonamento, que em 2015 vai 
passar para 75% e em 2019 para 70%, o que pode gerar perda de 
competitividade, então isso será avaliado pelo governo.  

Agilidade na análise dos relatórios 

por parte do MCTI, trazendo às 

empresas condições de direcionar 

seus projetos com maior 

assertividade 

Concorda plenamente, como já explicado na tabela 4, Morosidade 
do MCTI para análise do relatório de comprovação de aplicações 
anuais. O governo tem que dar um retorno às empresas no prazo 
máximo de 3 anos, após a entrega dos relatórios e está se levando 
muito mais tempo que isso, infelizmente.  

Flexibilidade para a industria aplicar 

os investimentos de P,D&I no ICT à 

sua escolha 

O governo não concorda que isso traga eficiência à Lei de 
Informática, uma vez que isso não traria maior tempo de resposta 
ou eficiência de implantação dos projetos, por exemplo. Esta 
proposta poderia trazer maior conforto e liberdade para a empresa 
escolher o ICT, mas como já foi citado na tabela 4 sobre a 
dificuldade Obrigatoriedade do percentual de investimento a ser 
aplicado em ICT´s por região, não pode haver desequilíbrio 
regional dos investimentos, além disso as universidades trazem uma 
formação de recurso humano que é muito importante com 
aplicações de tecnologias de futuro. 

 

A tabela 6 apresenta as principais diferenças na cooperação com um ICT público e um 

ICT privado percebidas pelos entrevistados e uma breve análise do governo, dentro de sua 

alçada. 
 
Tabela 6 - Diferenças entre ICT público e privado percebidas pelas Empresas versus Opinião do Governo 

Para a Lei se tornar mais eficiente 
Ótica das EMPRESAS 

Opinião do  
GOVERNO  

Direito à Propriedade Intelectual, 

que para o ICT público há 

obrigatoriedade da co-titularidade 

regida por lei governamental 

É uma visão incorreta, pois a Lei de Informática não trata sobre 
isso, ela deixa a universidade livre para ceder 100% da titularidade 
do produto gerado. Há muitas universidades que concedem a 
titularidade integral do que foi produzido em conjunto com a 
empresa e não correm risco de glosa. A Lei da Inovação é que traz 
essa obrigatoriedade. 

Burocracia dentro do sistema do ICT 

público é superior e usualmente os 

processos jurídicos são morosos para 

a assinatura dos convênios 

A burocracia é necessária no contexto dos serviços públicos para 
um maior controle e segurança das informações, não tem como ser 
como na industria privada. Isso acarreta um maior trabalho, mas 
não inviabiliza firmar os convênios. 
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Aplicação do valor de capital 

financeiro versus capital humano é 

desproporcional 

Algumas empresas acham que o custo dos professores é mais caro 
que o aplicado no mercado e que não vale isso tudo. Mensurar o 
tamanho do capital do conhecimento é muito subjetivo, porém tem 
que ter razoabilidade. Alguns ICT´s não usam dessa razoabilidade, 
pois chegam justificar à empresa que ela tem que gastar aquele 
valor obrigatoriamente, então que seja gasto com eles. 

 
 

A tabela 7 apresenta as principais barreiras na cooperação com ICT público percebidas 

pelas empresas e a análise do governo a respeito.  
 
Tabela 7 - Barreiras na cooperação com ICT público  percebidas pelas Empresas versus Opinião do Governo 

Barreiras na cooperação com ICT 
público 

Ótica das EMPRESAS 

Opinião do  
GOVERNO  

Burocracia Já pontuado na tabela 6, Burocracia dentro do sistema do ICT 
público é superior e usualmente os processos jurídicos são morosos 
para a assinatura dos convênios. Foge da alçada do MCTI, envolve 
várias outras instâncias. 

Lentidão dos processos jurídicos Isso extrapola o amparo da Lei de Informática. É uma característica 
inerente ao ambiente do serviço público, contudo pode acontecer 
também no ambiente da industria privada. De fato, há muitos tipos 
de convênio com diversas cláusulas para leitura e análise. 

Exigência, em sua maioria, do 

desenvolvimento ser voltado à 

pesquisa 

Isso respeita um dos objetivos da Lei. Trata-se da natureza da 
universidade, ter mais profundidade no conhecimento, atingir 
projetos de maior qualidade, gerar muitos papers, dissertações, 
teses. 

Altas taxas de administração, 

denominados custos incorridos 

O governo especifica que o percentual dos custos incorridos pode 
chegar até 20% tanto para ICT´s privados como para os ICT´s 
públicos. As empresas negociam para menor, os ICT´s defendem 
aplicar até o limite. Para as universidades pode parecer muito, pois 
ela já tem garantido orçamento para custos como segurança, 
laboratório, água, por exemplo. O ICT privado não tem esse 
dinheiro orçamentário do governo, então parece ser mais aceitável, 
uma vez que eles têm que ser autossuficientes, mantendo sua 
estrutura, arcando com a folha de pagamento da folha de recursos 
humanos e todas as despesas para se manter uma operação. 

Desproporção na aplicação do valor 

do capital financeiro versus capital 

humano 

Já pontuado na tabela 6, Aplicação do valor de capital financeiro 
versus capital humano é desproporcional. Com o tempo e 
discussões, vai-se buscando esse equilíbrio, equalizando esse 
entendimento. 
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Opinião do Governo sobre os Resultados das Entrevistas com ICT´s 
 

As opiniões a seguir são sob a perspectiva dos ICT´s, acompanhadas das opiniões sobre a 

perspectiva do governo. Na Tabela 8, são analisadas propostas dos ICT´s, a fim de tornar a Lei 

de Informática mais eficiente. 
 
Tabela 8 - Propostas dos ICT´s para tornar a Lei de Informática mais eficiente versus Opinião do Governo 

Propostas a tornar a Lei mais 
eficiente 

Ótica dos ICT´s 

Opinião do  
GOVERNO  

Ser definida a obrigatoriedade e o 

percentual mínimo de participação 

da Propriedade Intelectual para o 

ICT privado 

O governo não é contra. Isso pode ser analisado e implementado no 
futuro, tanto nos ICT´s privados quanto nos ICT´s públicos, se 
forem justificadas melhorias à Lei. Será uma forma de fortalecer 
esse conhecimento e mostrar quem está fazendo o quê, valorizando 
ambas as instituições parceiras. Contudo, é sabido o quanto é 
oneroso gerenciar e controlar esse processo, pelo alto custo de uma 
equipe jurídica em acompanhar quem pode estar se apropriando das 
patentes, por exemplo. 

Ser definida a obrigatoriedade do 

percentual total de 20% para os 

custos incorridos 

É uma sugestão válida fixar para os ICT´s privados, uma vez que os 
ICT´s públicos já têm apoio orçamentário do governo para manter 
sua estrutura básica. Vide tabela 7 Altas taxas de administração, 
denominados custos incorridos. Por outro lado, é importante manter 
a livre negociação entre as partes para que se mantenha a 
concorrência saudável entre os ICT´s. 

Serem fornecidos documentos 

formais pelo MCTI sobre as regras e 

restrições que são impostas a cada 

uma das rubricas para apoiar os 

ICT´s na correta concepção e 

execução dos projetos 

Já pontuado na tabela 4, Lei ser melhor escrita, com maior clareza 
e objetividade, em especial a respeito do dispêndio, de como usar 
as rubricas. Esta sugestão é muito bem aceita. O manual de 
orientações realmente precisa melhorar.  

Focar a avaliação dos projetos pelo 

MCTI nos aspectos relacionados às 

informações da pesquisa, 

desenvolvimento e inovação e menos 

nos aspectos contábeis 

Existem iniciativas concretas para a criação de vários tipos de 
avaliação. Como exemplo, os últimos estudos feitos pela 
UNICAMP e Abinee. É preciso convencer as empresas a autorizar a 
criação de um catálogo sobre os grandes projetos para divulgar à 
sociedade, para conhecer o que foi desenvolvido, o que é o projeto, 
resultados alcançados e, principalmente, seu valor à sociedade. 
Porém, como dito, é preciso ter a autorização das empresas para a 
divulgação de certas informações sobre seus projetos, em virtude do 
nível de confidencialidade deles junto ao mercado competidor. 

 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 5 – Resultados das Entrevistas Semiestruturadas 69

A tabela 9 apresenta as principais barreiras na cooperação com a industria percebidas 

pelos ICT´s e a análise do governo a respeito.  
 
Tabela 9 - Barreiras na cooperação com uma empresa percebidas pelos ICT´s versus Opinião do Governo 

Barreiras na cooperação com uma 
empresa 

Ótica dos ICT´s 

Opinião do  
GOVERNO  

Entendimento da diferença entre 

convênio e contrato 

O governo entende que possa haver mais discussões entre 
advogados ou entidades que trabalham nessa área em busca desses 
esclarecimentos. 

Entraves da Lei como a forma de 

contratação das rubricas que é muito 

burocrática e regras do arcabouço 

legal oriundo da CGU que obriga 

que as universidades tenham 2/3 da 

equipe contratada vinculados à 

universidade 

Não são barreiras da Lei de Informática, isso extrapola a alçada da 
Lei. Mas são barreiras realmente. Essas são regras para a industria 
que o próprio ministério não pode mudar.  

Localização geográfica do ICT As empresas beneficiárias estão instaladas fora das regiões N e CO 
quase em sua totalidade, pois elas não têm atrativo para ir para o N 
e CO, exceto para Manaus, como é o caso da Semp Toshiba que 
está saindo de Salvador para Manaus. A Lei não tem a intenção de 
colocar mais atrativo para minimizar essa barreira da distância, 
porém é uma pena.  

 

5.3. Análise dos Resultados das Entrevistas Semiestruturadas 

Nesta subseção é oferecida uma análise dos pontos positivos e negativos dos mecanismos 

da Lei de Informática para minimizar problemas no relacionamento entre os atores da Hélice 

Tríplice.   

Um resultado que merece destaque pela unicidade das respostas dos ICT´s sobre quais 

seriam as facilidades da Lei de Informática, foi que esta Lei propicia a aproximação entre as 

empresas de TIC e os ICT´s. Mesmo tendo sido a única resposta dada pelos quatro ICT´s 

entrevistados, ela alcança uma importância significativa em função das consequências que esse 

mecanismo de aproximação pode propiciar à industria e aos ICT´s.  

Segundo demonstrado nos relatos dos agentes empresariais entrevistados, a Lei de 

Informática traz importantes benefícios à industria, como a redução de impostos e geração de 

mais empregos e investimentos no país, através da ampliação da atividade fabril por grandes 

empresas globais. Os resultados dessa parceria podem gerar melhoria de processos e produtos 

inovadores, aumentando o faturamento e competitividade da industria, como também, 
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possibilitar que pesquisadores e profissionais ligados à academia tenham contato com problemas 

reais, fornecidos pela industria, evitando focar somente na construção de uma carreira 

acadêmica, onde muitas vezes o foco é somente publicar uma quantidade cada vez maior de 

artigos.  

Com base no que foi relatado em termos de resultados sob a ótica das empresas e dos 

ICT´s, na opinião do governo pôde ser observado que alguns resultados já eram previstos ou 

relatados e alguns dos aspectos que precisam de aperfeiçoamento ou correção foram assumidos 

com humildade e comentados a cerca dos planos de melhoria.  

Como destaque a um dos aspectos apresentados, a pouca importância dada ao grande 

potencial de contribuição das universidades para a inovação nas empresas já era previsto. A 

capacidade de proposição de inovação e conhecimento técnico altamente especializado foram 

aspectos facilitadores destacados na cooperação com ICT´s públicos, porém somente citado por 

um dos agentes empresariais entrevistados. 

As empresas têm a tendência de esperar que a universidade ofereça soluções prontas para 

seus problemas de inovação, assim como também esperam que o tempo de resposta de uma 

parceria seja igual à aplicada na modalidade de contrato, como acontece na relação entre atores 

do mercado privado. É necessário que as diferenças de valores e de cultura desses agentes 

acadêmicos e empresariais sejam compreendidas e gerenciadas na construção dessa interface, 

estreitando esses laços. O governo, através de políticas, leis e programas, busca estimular e 

promover a cooperação nestes moldes com o fortalecimento dos Núcleo de Tecnologia da 

Informação (NITs), por exemplo, ou do programa Ciência sem Fronteiras, do Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), além da vigência da própria Lei de 

Informática.  

Outro ponto considerado relevante foi a constatação que a maior parte dos investimentos 

pela industria está concentrada nos ICT´s privados, que foi um dos fatores motivadores do estudo 

a partir da análise do relatório da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), 

encomendado pelo MCTI com Resultados da Avaliação da Lei de Informática no período de 

1998 a 2008. Algumas das principais barreiras enfrentadas para estabelecimento de uma 

cooperação com ICT´s públicos foram: 1) a burocracia excessiva, que traz ainda mais lentidão 

aos processos internos; 2) a dependência e entraves para uma rápida tomada de decisão que 

depende de instâncias da universidade, como a Procuradoria e 3) discussões sobre o direito e 

compartilhamento da Propriedade Intelectual, que muitas vezes gera uma barreira intransponível 

entre empresa e ICT, pela falta da segurança e confiança de que a universidade saberia garantir 

proteção àquela nova patente criada durante a parceria. 
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Sobre o percentual de 20% aplicado aos custos incorridos, as empresas consideram muito 

alto, principalmente, se aplicado em sua totalidade pelas universidades, visto que elas já têm 

garantido um orçamento do governo para manter sua operação, diferente dos ICT´s privados que 

são autossustentáveis, mantendo sua estrutura física e de recursos humanos. Vale destacar que os 

ICT´s entrevistados sugeriram a fixação do percentual de 20% nos custos incorridos, reiterando 

que isso proporcionaria maior eficiência para a Lei de Informática.  

Não obstante, a percepção de um dos agentes empresariais entrevistados apontou sobre 

um possível desperdício do dinheiro destinado ao investimento em P,D&I em ICT´s de um modo 

geral. Este desperdício aconteceria em função do alto overhead gerado, devido à criação e 

manutenção de uma estrutura física e de recurso humano para suportar as regras estabelecidas 

em convênios de projetos de Lei de Informática; o que não é exigido, comumente, na modalidade 

de contrato nos acordos entre empresas do mercado privado.  

Este ponto demonstrou ser um fator crítico e negativo sobre a baixa eficiência dos 

projetos de Lei e que traz certa desmotivação às empresas em firmar parcerias, tanto com ICT´s 

públicos ou privados. O governo compreendeu que se há esta percepção por parte das empresas, 

ela pode ter surgido em função da falta de um maior acompanhamento através das inspeções 

técnicas dos relatórios enviados ao MCTI ou pela opinião de quem não concorda com a atividade 

de P,D&I ou com o modelo de cooperação através de convênio.  

A pouca agilidade no processo de análise do relatório de comprovação de aplicações 

anuais e entendimento das questões contábeis foram dificuldades da Lei de Informática bastante 

criticadas pelas empresas e aceita com compreensão pelo governo. Ele tem ciência dessa 

situação e vem se esforçando no sentido de minimizar esse atraso, através da automatização do 

processo e criação de relatórios simplificados. Segundo os agentes entrevistados, isso refletiria 

numa maior eficiência da Lei de Informática. 

Por outro lado, sobre atenuar a rigidez na aplicação severa das regras e controles sobre os 

investimentos das empresas, o governo defende que essas regras têm que ser seguidas 

rigorosamente, pois é a única maneira do MCTI ter as informações reais e seguras sobre os 

gastos e atividades relacionadas à P,D&I. O governo objetiva garantir que a contrapartida traga 

mais desenvolvimento social e soluções para problemas sociais e conjunturais do país, além da já 

propagada geração de empregos. É fundamental apresentar à sociedade outros tipos de 

contrapartidas pelo uso desses incentivos fiscais. 

Por fim, sobre uma política de avanço e refinamento da Lei de Informática, o governo 

vem trabalhando nesse sentido. Como a Lei de Informática tem vigência até 2019, nos próximos 
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dois anos, o Ministério pretende apresentar uma proposta solicitando sua prorrogação com 

aperfeiçoamentos ainda a serem formalizados, podendo estar dentro do contexto da ampliação da 

geração de empregos e atratividade industrial. Já existe um processo no MCTI chamado de 

“Reconhecimento de Bens em Tecnologia Nacional” que oferece outros incentivos às empresas 

que desenvolvem produtos no Brasil, que consiste no recebimento de um certificado do 

ministério apropriando-a de 100% na redução do IPI e dando margem de preferência pelo 

governo na participação de concorrências públicas. 

A análise destes resultados criou uma oportunidade de apresentar um retrato do cenário 

atual sobre os benefícios, dificuldades e barreiras da Lei de Informática percebidos tanto pela 

industria como pelos ICT´s com a opinião do governo sobre os resultados que fazem parte do 

seus escopo de atuação. Desta forma, foi possível oferecer a ótica das três esferas institucionais 

da Hélice Tríplice a respeito da aplicação da Lei de Informática em cada um deles e em todo o 

processo contínuo e dinâmico de interação que envolve a cooperação entre estes agentes. 

5.4. Considerações finais  

Este capítulo apresentou os resultados obtidos através das entrevistas semiestruturadas. 

As entrevistas semiestruturadas foram realizadas com representantes dos ICT´s, empresas 

beneficiárias e governo, obtendo a percepção desses agentes no tocante às principais facilidades, 

dificuldades, barreiras e benefícios da Lei de Informática. Nas entrevistas foi dado destaque às 

impressões das empresas sobre os ICT´s públicos. Além disso, foram fornecidas propostas de 

como tornar a Lei de Informática mais eficiente.  

As entrevistas forneceram dados para responder as QP2 “Quais são as barreiras e 

facilitadores comumente enfrentados pelos ICT´s públicos para o estabelecimento de uma 

cooperação com uma empresa beneficiária?” e QP3 “Quais são as principais facilidades e 

dificuldades da Lei de Informática envolvidas na cooperação entre empresas beneficiárias, ICT´s 

e governo?”. No próximo capítulo, serão apresentadas as limitações encontradas durante o 

estudo empírico, propostas para futuros trabalhos e considerações finais. 
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Capítulo 6 

6. Conclusões 
 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar as considerações finais com sugestões de 

contribuições aos ICTs e empresas beneficiadas pela Lei de Informática, relatar as limitações 

encontradas durante o estudo empírico e propor futuros trabalhos, buscando aprimorar e dar 

continuidade à pesquisa realizada. 
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6.1. Considerações Finais  

Este estudo empírico forneceu insumos para: 1) conhecer os fatores percebidos pelas 

empresas na relação com os ICT´s no tocante aos processos de pré-venda e execução dos 

projetos de Lei de Informática; 2) entender as diferenças de relacionamentos com ICT´s públicos 

e privados; 3) demonstrar os facilitadores na cooperação com ICT´s públicos; 4) visualizar quais 

os principais benefícios e dificuldades relacionadas com a Lei de Informática; 5) coletar 

sugestões para que a Lei de Informática se torne mais eficiente; e 6) visualizar as barreiras na 

cooperação com ICT´s públicos. Diante disto, fica evidenciado que o presente estudo respondeu 

as questões QP1, QP2 e QP3. 

Sobre a QP1 “Quais são os principais aspectos percebidos pelas empresas beneficiárias 

no relacionamento com ICT´s durante os processos de pré-venda e execução dos projetos de Lei 

de Informática?”, a qualidade das entregas, seja dos planos de trabalho na fase de pré-venda e 

produtos gerados na fase de execução dos projetos foi um ponto bastante valorizado, seguido da 

boa reputação do ICT e da competência da equipe técnica e comercial diretamente envolvida na 

interlocução com as empresas durante as negociações. Os ICT´s devem aperfeiçoar essas 

características durante as negociações e execuções dos projetos de Lei de Informática junto à 

industria, pois estas foram percebidas pelos agentes empresariais como relevantes na decisão de 

firmar ou não uma parceria.  

Por outro lado, outras características foram classificadas como barreiras durante a 

parceria entre esses agentes. Isso levou à compreensão de outro fator que motivou esse estudo, 

que surgiu a partir de algumas das constatações do relatório da UNICAMP, encomendado pelo 

MCTI, no período de 1998 a 2008. O relatório indicou que ICT´s Públicos receberam 1/20 do 

valor total disponível de investimento de Lei de Informática e 30% das empresas beneficiárias 

consideram muito pouco relevantes a parceria com ICT´s.  

O presente estudo demonstrou que os agentes empresariais entrevistados têm pouco 

interesse em investir esforços na relação de cooperação com ICT´s, sejam eles privados ou 

públicos, e que se não houvesse este incentivo do governo federal, seriam remotos os casos de 

parceria entre a indústria de TIC e os ICT´s. A expectativa dos empresários é receber soluções 

prontas para seus problemas de inovação dentro dos termos de um modelo de contrato. Isto 

acontece na relação entre atores do mercado privado e, não, na modalidade de convênio, que é 
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um modelo de trabalho conjunto, de união das instituições, onde o ICT contribui com a empresa 

e vice-versa e todos compartilham do bônus. 

Porém, uma vez tomada a decisão de firmar um convênio de cooperação com um ICT, os 

resultados confirmaram que a maior parte dos investimentos pela industria está concentrado nos 

ICT´s privados. Isto é devido à dependência na tomada de decisão de órgãos como a 

Procuradoria, ao excesso de burocracia e discussões sobre o direito pela propriedade intelectual 

dos produtos gerados, que acarretam na lentidão dos processos de assinatura dos convênios nos 

ICT´s públicos.  

Por outro lado, a capacidade de proposição de inovação e conhecimento técnico 

altamente especializado foram aspectos facilitadores destacados pelos agentes empresariais na 

cooperação com ICT´s públicos. É necessário que as diferenças de valores e de cultura desses 

agentes acadêmicos e empresariais sejam compreendidas e gerenciadas na construção dessa 

interface, estreitando esses laços. O governo através do aperfeiçoamento de políticas e leis 

relacionadas, vem buscando estimular e promover a cooperação nestes moldes. Esses foram 

alguns dos resultados que responderam à QP2 “Quais são as barreiras e facilitadores comumente 

enfrentados pelos ICT´s públicos para o estabelecimento de uma cooperação com uma empresa 

beneficiária?”.  

Sobre os resultados da QP3 “Quais são as principais facilidades e dificuldades da Lei de 

Informática envolvidas na cooperação entre empresas beneficiárias, ICT´s e governo?”, pode-se 

afirmar que a Lei de Informática é o mais importante mecanismo de aproximação entre a 

industria de TIC e ICT´s. Foram evidenciados benefícios importantes, como o incentivo ao 

desenvolvimento de projetos de P,D&I, criando oportunidade de melhorias dos processos de 

produção e a redução do valor recolhido a título de IPI para as empresas do setor de TIC. Porém, 

as barreiras e dificuldades enfrentadas pelas empresas e ICT sobrepujaram estes fatores 

positivos. 

Elas se destacam pelas críticas relacionadas à aplicação de controles rígidos e regras, 

como a obrigação das empresas em investir em ICT´s localizados nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste e o percentual aplicado para custos incorridos considerado elevado. A morosidade 

do governo para analisar os relatórios de comprovação de aplicações anuais e o fornecer 

esclarecimentos sobre questões contábeis dos relatórios foram pontos também criticados. Este 

agente governamental destacou como necessário aprimorar esse processo de análise dos 

relatórios e esclarecimentos das questões contábeis junto às empresas e aos ICT´s e, por sua vez, 

já há projetos com esse fim em andamento, visando automatizar este processo. Isso se 

concretizando, trará maior eficiência à Lei de Informática. 
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A lentidão dos processos jurídicos e burocracia inerentes às tratativas que envolvem o 

processo de assinatura dos convênios junto aos ICT´s públicos também foram bastante 

mencionados pelos entrevistados. Contudo, sobre o compartilhamento da Propriedade 

Intelectual, foi percebido um equívoco na interpretação dos representantes dos ICT´s e empresas, 

uma vez que eles entendem que a Lei de Informática obriga as universidades em exigir a co-

titularidade do produto gerado. A Lei de Informática deixa a universidade livre para ceder 100% 

da titularidade, sem correr qualquer risco de glosa. Esta visão errônea das regras da Lei de 

Informática pode ter inviabilizado potenciais parcerias em P,D&I e, consequentemente, a 

geração de produtos inovadores. 

Por fim, este estudo empírico poderá contribuir com esclarecimentos sobre os 

mecanismos da Lei de Informática, objetivando apoiar ICT´s e empresas novatas que desejem se 

habilitar ou mesmo aqueles que já se beneficiam da Lei, obtendo um conhecimento atual e mais 

específico sobre as principais facilidades e dificuldades da Lei de Informática. Além disso, 

poderá oferecer oportunidade de aperfeiçoar o conhecimento mútuo dos atores de modo a 

fomentar relacionamentos comerciais porvir. Este trabalho também propõe contribuir com a 

academia, gerando nova literatura com informações relacionadas à Lei de Informática. 

Por fim, o governo testemunhou, mesmo antes do estudo finalizado, sobre a relevância da 

pesquisa para todos os agentes envolvidos, propondo que seus resultados sejam publicados no 

site do MCTI para acesso público.   

Com tudo o que foi exposto nos resultados do estudo empírico, é do interesse de cada um 

dos três agentes da Hélice Tríplice ampliar a sinergia e a colaboração entre a industria e os 

ICT´s, estabelecendo novas parcerias em P,D&I e maior atratividade industrial ao país. 

6.2. Limitações da Pesquisa 

As principais limitações desta pesquisa referem-se ao fato de o estudo empírico ter sido 

realizado com um universo amostral pequeno de agentes empresariais, acadêmicos e 

tecnológicos, considerando que existem cerca de 500 empresas beneficiadas pela Lei de 

Informática e aproximadamente 130 institutos credenciados no CATI. Foram convidados a 

participar da pesquisa um número superior a 100 empresas, mas não foi obtido o retorno 

desejado. Portanto, seria necessário realizar outros estudos com uma amostragem maior.  

Outra dificuldade encontrada foi a reduzida quantidade de pesquisas realizadas sobre a 

relação de cooperação entre empresas e ICT´s no contexto da Lei de Informática. Finalmente, é 
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necessário destacar o possível risco de viés à pesquisa, uma vez que alguns dos profissionais 

entrevistados conduziram projetos em parceria com o CIn/UFPE. Por sua vez, podem ter 

tendenciado a oferecer algumas das impressões inerentes à sua experiência no ambiente 

específico deste ICT. 

6.3. Recomendações para Trabalhos Futuros  

Os seguintes direcionamentos de pesquisa são sugeridos como trabalhos futuros: 

§ Desenvolvimento de uma pesquisa empírica mais ampla, envolvendo um universo 

amostral maior de agentes empresarias, governamentais e acadêmicos, buscando 

fomentar este estudo; 

§ Estudos sobre as leis e as políticas governamentais destinadas ao fomento do 

desenvolvimento tecnológico do Brasil; 

§ Estudo para criação de mecanismos de acompanhamento e divulgação à sociedade da 

aplicação das inovações tecnológicas e projetos advindos da Lei de Informática.  
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Estudo sobre a relação entre Institutos de Ciência e Tecnologia e 
Empresas Beneficiárias da Lei de Informática, objetivando 
aprimorar os processos de pré-venda e execução dos projetos. 
 
 
Apresentação: 

Meu nome é Sarah Mesel, sou aluna do Mestrado Profissional do Centro de Informática (CIn) da 

Universidade Federal de Pernambuco e venho, através deste questionário, levantar informações 

inerentes aos processos de pré-venda e execução de projetos de Lei de Informática que serão 

utilizados na minha pesquisa de mestrado. 

 

Objetivo: 

Coletar opiniões a respeito dos fatores que facilitam ou dificultam o êxito na captação e 

desenvolvimento de projetos com recursos de Lei de Informática pelos Institutos de Ciência e 

Tecnologia (ICT´s) públicos e privados.  

 

Público-Alvo: 

Este questionário é destinado a profissionais que acompanharam ou atuaram em projetos de Lei 

de Informática. 

 

Tempo de Resposta: 

A duração estimada para este questionário ser respondido é de, no máximo, 10 minutos. 

 

Confidencialidade: 

Todos os seus dados serão mantidos em sigilo, não sendo, inclusive, obrigatória a identificação 

de seu nome, ficando à sua escolha informá-los para o caso de desejar obter o resultado da 

pesquisa, posteriormente. Somente as perguntas acompanhadas de (*) demandam uma resposta 

obrigatória, sendo estas necessárias para uma consistente análise dos dados. 

 

Desde já, registro meus agradecimentos pela sua contribuição, que será de grande relevância para 

o resultado deste estudo. 

 

Cordialmente, 

Sarah Mesel 
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*1. Identificação 
 
(*)Nome da 

empresa: 
 

Cidade/UF: 
 

Seu nome: 
 

Email: 
 

Cargo ocupado: 
 

 

2. Durante o processo de PRÉ-VENDA, descreva três principais aspectos POSITIVOS que 
puderam ser observados com ICT´s públicos e privados que contribuiram na decisão de 
FIRMAR uma parceria: 
 
1o aspecto 

 

2o aspecto 
 

3o aspecto 
 

 

 

3. Ainda sobre o processo de PRÉ-VENDA com ICT´s públicos e privados, cite três fatores 
que levaram à DESISTÊNCIA em FIRMAR uma parceria: 
 
1o fator 

 

2o fator 
 

3o fator 
 

Outros 
 

 

 

*4. Que fatores contribuiram para o interesse em fazer ou aceitar um PRIMEIRO 
CONTATO com um ICT? 
 

Presença na mídia 

Recomendação de terceiros 

Reputação do ICT 

Solicitação do ICT para agendamento de um contato e/ou visita 
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Obrigatoriedade de aplicação da verba de P,D&I 

Outro (especifique)  

 

 
*5. Após ter tido o primeiro contato com um ICT, qual IMPORTÂNCIA tiveram as 
características a seguir no momento da DECISÃO de FIRMAR uma parceria?  

 Irrelevante (1) (2) (3) (4) Muito 
importante (5) 

Ser público 
     

      

Ser privado      
Ser 
geograficamente 
próxima à sua 
empresa 

     

Ter experiência 
com convênios 
regidos pela Lei 
de Informática 

     

Ter histórico de 
parceria com sua 
empresa 

     

Ter referências / 
recomendações 
externas 

     

Ter prêmios 
nacionais e 
internacionais 

     

Ter importante 
portfólio de 
clientes (porte, 
quantidade, 
longevidade, alto 
índice de 
retenção) 

     

Apresentar 
evidências de 
clientes sobre a 
qualidade e 
objetivos 
alcançados em 
projetos já 
desenvolvidos no 
ICT 

     

Ter no portfólio 
de clientes,      
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 Irrelevante (1) (2) (3) (4) Muito 
importante (5) 

empresas 
concorrentes no 
seu segmento de 
atuação 
Ter no portfólio 
de clientes, 
projetos 
desenvolvidos 
dentro de suas 
áreas de interesse 

     

Ter uma estrutura 
profissional para 
a área de vendas 

     

Comprovar 
competência e 
experiência dos 
docentes 
envolvidos (se 
Instituto de 
Ensino) 

     

Ter atuação 
eficiente da área 
técnica na 
elaboração do 
plano de trabalho 
(entendimento e 
apresentação do 
conteudo da 
proposta em 
termos de escopo, 
prazo e valor) 

     

Ter uma política 
de estimativa de 
orçamento e 
prazos aplicados 
aos projetos 

     

Ter estrutura 
profissional para 
a execução de 
projetos 
(contratação de 
profissionais de 
mercado, 
devidamente 
qualificados) 

     

Aplicar Non-
Disclosure 
Agreement 
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 Irrelevante (1) (2) (3) (4) Muito 
importante (5) 

(NDA), 
garantindo o 
sigilo de 
informações 
sobre o projeto 
Ter agilidade no 
processo de 
tramitação para 
assinatura do 
convênio 

     

Ter política 
adequada e 
flexível de 
Propriedade 
Intelectual 

     

Ter infraestrutura 
adequada (espaço 
físico para montar 
laboratórios e 
salas para os 
projetos) 

     

Ter uma política 
de estímulo à 
inovação 

     

Outro (especifique) 

 
 
 
6. Descreva três principais aspectos POSITIVOS e três NEGATIVOS que se destacaram 
durante a EXECUÇÃO dos projetos de Lei de Informática: 
 
1o aspecto 
positivo  

2o aspecto 
positivo  

3o aspecto 
positivo  

1o aspecto 
negativo  

2o aspecto 
negativo  

3o aspecto 
negativo  
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7. Após ter EXECUTADO um projeto com um ICT, cite três fatores que levaram à 
DESISTÊNCIA em CONTINUAR a parceria: 
 
1o fator 

 

2o fator 
 

3o fator 
 

Outros 
 

 
 
8. Após ter EXECUTADO um projeto com um ICT, cite três fatores que levaram ao desejo 
de MANTER a parceria com o mesmo ICT: 
 
1o fator 

 

2o fator 
 

3o fator 
 

Outros 
 

 
 
*9. Tendo em vista os projetos que você atuou ou acompanhou, quão SATISFATÓRIO 
foram os quesitos abaixo no processo de EXECUÇÃO dos projetos de Lei de Informática 
junto aos ICT´s? 
 

 

Muito 
insatisfatório 

(1) 
(2) (3) (4) 

Muito 
satisfatório 

(5) 

N/A ou Não 
Sabe 

Contratação de 
profissionais 
experientes e com 
qualificação 

       

Capacidade da 
equipe em escutar 
e entender 

      

Agilidade das 
interações       

Entrega dos 
produtos com 
qualidade 

      

Entrega dos 
produtos nos 
prazos acordados 

      

Confiança na 
competência da 
coordenação e 
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Muito 
insatisfatório 

(1) 
(2) (3) (4) 

Muito 
satisfatório 

(5) 

N/A ou Não 
Sabe 

gestão do projeto 
Implementação de 
infraestrutura 
adequada (espaço 
físico para 
laboratórios e 
salas para os 
projetos) 

      

Aplicação da 
política de 
confidencialidade 
entre projetos de 
terceiros 

      

Proposição de 
soluções 
inovadoras 

      

Proposição de 
soluções que 
superaram as 
expectativas 

      

Outro (especifique) 
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Estas categorias foram criadas com base na semelhança das respostas do questionário. 

 
Categorias que classificam as respostas das perguntas 2, 3 e 4 

 
1. Natureza do ICT 
2. Proximidade geográfica 
3. Reputação 
4. Recomendação / Referências 
5. Experiência Projetos de Lei 
6. Experiência Parceria Anterior 
7. Incentivo Governamental 
8. Burocracia 
9. Propriedade Intelectual 
10. Proposição de Inovação 
11. Competência Corpo Comercial 
12. Competência Corpo Gerencial 
13. Competência Corpo Técnico 
14. Infraestrutura física e tecnológica 
15. Comprometimento 
16. Relacionamento 
17. Comunicação 
18. Confiança 
19. Transparência 
20. Ética 
21. Presteza 
22. Flexibilidade 
23. Organização 
24. Acessibilidade 
25. Sinergia 
26. Prazos 
27. Custos 

28. Qualidade das Entregas 

 
Categorias que classificam as respostas da pergunta 6 
 

1. Experiência Projetos de Lei 
2. ROI (Retorno sobre o Investimento) 
3. Inserção de RH (Recurso Humano) especializado no ambiente do cliente 
4. Proposição de Inovação 
5. Troca de Experiências 
6. Prestação de Contas 
7. Gerenciamento 
8. Competência Corpo Técnico 
9. Propriedade Intelectual 
10. Infraestrutura física e tecnológica 
11. Turn Over 
12. Burocracia 
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13. Absenteísmo 
14. Colaboração 
15. Planejamento 
16. Documentação 
17. Comprometimento 
18. Relacionamento 
19. Comunicação 
20. Confiança 
21. Transparência 
22. Ética 
23. Presteza 
24. Flexibilidade 
25. Organização 
26. Acessibilidade 
27. Prazos 
28. Custos 
29. Qualidade das Entregas 

 
 
Categorias que classificam as respostas da pergunta 7 
 

1. Experiência Projetos de Lei 
2. ROI (Retorno sobre o Investimento) 
3. Inserção de RH (Recurso Humano) especializado no ambiente do cliente 
4. Proposição de Inovação 
5. Troca de Experiências 
6. Prestação de Contas 
7. Gerenciamento 
8. Competência Corpo Técnico 
9. Propriedade Intelectual 
10. Infraestrutura física e tecnológica 
11. Ausência de Demanda 
12. Mudança de Estratégia da Organização 
13. Turn Over 
14. Burocracia 
15. Absenteísmo 
16. Colaboração 
17. Planejamento 
18. Documentação 
19. Comprometimento 
20. Relacionamento 
21. Comunicação 
22. Confiança 
23. Transparência 
24. Ética 
25. Presteza 
26. Flexibilidade 
27. Organização 
28. Acessibilidade 
29. Prazos 
30. Custos 
31. Qualidade das Entregas 
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Categorias que classificam as respostas da pergunta 8 
 

1. Experiência Projetos de Lei 
2. ROI (Retorno sobre o Investimento) 
3. Inserção de RH (Recurso Humano) especializado no ambiente do cliente 
4. Proposição de Inovação 
5. Troca de Experiências 
6. Prestação de Contas 
7. Gerenciamento 
8. Competência Corpo Técnico 
9. Propriedade Intelectual 
10. Infraestrutura física e tecnológica 
11. Parceria com ICT Público 
12. Existência de Demanda 
13. Existência de Verba de Lei  
14. Turn Over 
15. Burocracia 
16. Absenteísmo 
17. Colaboração 
18. Planejamento 
19. Documentação 
20. Comprometimento 
21. Relacionamento 
22. Comunicação 
23. Confiança 
24. Transparência 
25. Ética 
26. Presteza 
27. Flexibilidade 
28. Organização 
29. Acessibilidade 
30. Prazos 
31. Custos 
32. Qualidade das Entregas 
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Estas categorias foram criadas com base nas perguntas das entrevistas realizadas com as 

empresas beneficiárias e os ICT´s. 

 
Categorias Criadas para as Entrevistas com Empresas Beneficiárias 
 

• Benefícios da Lei de Informática;  

• Dificuldades da Lei de Informática;  

• Maior eficiência para a Lei de Informática; 

• Diferenças na relação entre um ICT público e um ICT privado; 

• Barreiras na cooperação com um ICT Público; 

• Facilitadores na cooperação com um ICT Público. 

 
 

Categorias Criadas para as Entrevistas com ICT´s 
 

• Facilidades da Lei de Informática para a cooperação entre empresas e ICT´s; 

• Maior eficiência para a Lei de Informática; 

• Barreiras na cooperação com uma empresa beneficiária; 

• Facilitadores na cooperação com uma empresa beneficiária. 
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Roteiro de Entrevista com Empresas Beneficiárias 

Apresentação 

Para a seleção de entrevistados já conhecidos pela pesquisadora foi encaminhado um 

convite por email, conforme apresentado a seguir. Quando o entrevistado selecionado não tinha 

conhecimento prévio sobre a pesquisadora, foi feita uma apresentação e dados os cumprimentos 

necessários pela pesquisadora. 

Convite enviado por email  

Prezado, 

Gostaria de convidá-lo para colaborar com minha pesquisa preliminarmente intitulada: 

“Estudo sobre os processos de pré-venda e execução de projetos de Lei de Informática”, que tem 

como objetivos entender como as empresas beneficiárias avaliam os fatores que envolvem os 

processos de pré-venda e execução dos projetos de Lei de Informática e quais as principais 

facilidades e dificuldades da Lei de Informática enfrentadas pelas empresas beneficiárias e 

ICT´s. 

Será de grande valia sua participação pela sua importante expertise, acompanhando 

projetos de Lei de Informática e processos afins. 

Para esta fase, sua participação consistirá em responder as perguntas a serem realizadas e 

que constam no final deste email para um prévio conhecimento. A entrevista poderá ser gravada 

em áudio para posterior transcrição e terá a duração em torno de 30 minutos. Porém, caso prefira 

enviar as respostas por escrito, agradeço igualmente. 

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 

momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Os dados coletados serão 

utilizados apenas NESTA pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas 

científicas. 

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a 

responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não 

trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu os 

seus dados, como também na que trabalha.  
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Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Não haverá riscos 

de qualquer natureza relacionada à sua participação. O benefício relacionado à sua participação 

será de aumentar o conhecimento científico para a área de P,D&I relacionada a projetos de Lei 

de Informática.  

Por fim, aguardo sua anuência em participar dessa fase com sugestão de melhor agenda 

para você (dia e horário). 

Agradeço, desde já, seu apoio precioso neste processo.  

Atenciosamente, 
Sarah Mesel 

 
 

Perguntas da Entrevista 
 

Q ID Questões 
QP2 1 Quais são as principais diferenças na relação entre um ICT 

público e um ICT privado? 
 

QP2 2 Quais são as barreiras mais enfrentadas para o estabelecimento 
da cooperação com ICT público?  
 

QP2 3 Quais são os principais facilitadores que contribuíram para o 
estabelecimento da cooperação com ICT público? 

QP3 4 Quais são os principais benefícios propiciados pela Lei de 
Informática às empresas beneficiárias?  
 

QP3 5 Quais são as principais dificuldades propiciadas Lei de 
Informática às empresas beneficiárias? 

QP3 6 Na sua opinião, como a Lei de Informática pode ser mais 
eficiente? 
 

 
Você gostaria de adicionar alguma informação ou observação que não foi perguntada, 

mas que você considere importante para o contexto dessa entrevista? 
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Roteiro de Entrevista com ICT´s 

Apresentação 

Para a seleção de entrevistados já conhecidos pela pesquisadora foi encaminhado um 

convite por email, conforme apresentado a seguir. Quando o entrevistado selecionado não tinha 

conhecimento prévio sobre a pesquisadora, foi feita uma apresentação e dados os cumprimentos 

necessários pela pesquisadora. 

Convite enviado por email  

Prezado, 

Gostaria de convidá-lo para colaborar com minha pesquisa preliminarmente intitulada: 

“Estudo sobre os processos de pré-venda e execução de projetos de Lei de Informática”, que tem 

como objetivos entender como as empresas beneficiárias avaliam os fatores que envolvem os 

processos de pré-venda e execução dos projetos de Lei de Informática, quais as principais 

facilidades e dificuldades da Lei de Informática enfrentadas pelas empresas beneficiárias e ICT´s 

e quais as principais barreiras e facilidades mais enfrentadas pelos ICT´s públicos para o 

estabelecimento de uma cooperação com uma empresa beneficiária. 

Será de grande valia sua participação pela sua importante expertise, acompanhando 

projetos de Lei de Informática e processos afins. 

Para esta fase, sua participação consistirá em responder as perguntas a serem realizadas e 

que constam no final deste email para um prévio conhecimento. A entrevista poderá ser gravada 

em áudio para posterior transcrição e terá a duração em torno de 30 minutos. Porém, caso prefira 

enviar as respostas por escrito, agradeço igualmente. 

Suas respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 

momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo. Os dados coletados serão 

utilizados apenas NESTA pesquisa e os resultados divulgados em eventos e/ou revistas 

científicas. 

Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode recusar-se a 

responder qualquer pergunta ou desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa não 

trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição que forneceu os 

seus dados, como também na que trabalha.  
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Você não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras. Não haverá riscos 

de qualquer natureza relacionada à sua participação. O benefício relacionado à sua participação 

será de aumentar o conhecimento científico para a área de P,D&I relacionada a projetos de Lei 

de Informática.  

Por fim, aguardo sua anuência em participar dessa fase com sugestão de melhor agenda 

para você (dia e horário). 

Agradeço, desde já, seu apoio precioso neste processo.  

Atenciosamente, 
Sarah Mesel 

 
Perguntas da Entrevista 

 
 

Q ID Questões 
QP2 1 Quais são as barreiras mais enfrentadas para o estabelecimento 

da cooperação com uma empresa beneficiária?  
 

QP2 2 Quais são os principais facilitadores que contribuíram para o 
estabelecimento da cooperação com uma empresa beneficiária? 

QP3 3 Quanto a Lei de Informática facilita o relacionamento das 
empresas beneficiárias e os ICT´s? 
 

QP3 4 Na sua opinião, como a Lei de Informática pode ser mais 
eficiente? 
 

 
 

Você gostaria de adicionar alguma informação ou observação que não foi perguntada, 

mas que você considere importante para o contexto dessa entrevista? 
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Roteiro de Entrevista com Governo 

Apresentação 

Para a seleção de entrevistados já conhecidos pela pesquisadora e previamente 

informados sobre o tema da pesquisa, foi encaminhado um email, conforme apresentado a 

seguir. Quando o entrevistado selecionado não tinha conhecimento prévio sobre a pesquisadora, 

foi feita uma apresentação e dados os cumprimentos necessários pela pesquisadora. 

Email enviado 

Prezado, 

Conforme acordado, ficarei muito grata em tê-lo participando de minha pesquisa de 

mestrado sobre Lei de Informática. 

A proposta da entrevista é obter a opinião do governo brasileiro, representado pelo 

MCTI, sobre os resultados já obtidos sob as perspectivas dos ICT´s públicos e privados e, 

também, das empresas beneficiárias. Esses resultados já foram compilados por mim a partir de 

questionários aplicados a esses atores, assim como, entrevistas. Eles servirão como arcabouço de 

nossa conversa para delinear e confirmar, ou não, sua opinião a respeito.  

Fico à disposição em adequar-me à sua melhor agenda. Sendo assim, fico no aguardo de 

sugestão de dia e horário. 

Obrigada pela atenção, mais uma vez.  

Atenciosamente, 
Sarah Mesel 

 
 

Perguntas da Entrevista 
 

Q ID Questões 
QP3 1 Qual é a sua opinião sobre os resultados mais relevantes e 

divergentes obtidos nesta pesquisa? 
(Foram fornecidas opiniões para os principais resultados, 
conforme apresentado na seção 5.2) 

QP3 2 Esses resultados já eram previstos ou conhecidos? Se sim, eles já 
foram relatados? 

QP3 3 Há uma política futura de avanço e refinamento da Lei de 
Informática? 

 


