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Análise e Formalização do Sistema de Implantação dos Projetos da Lei de 

Informática na UFPE
 
 

 

Resumo 

O processo de Cooperação Universidade-Empresa se dá através de um conjunto de atividades, 

passando desde as relações pessoais informais até aquelas em que ocorrem formalmente os 

acordos de parceria, normalmente representados pelos convênios de cooperação entre empresa e 

universidade. O Governo, através de um arcabouço legal, tem procurado incentivar tais 

parcerias. Um dos exemplos importantes deste incentivo, no que tange, em particular,  à área de 

Tecnologia da Informação e Comunicação, é a cooperação Universidade-Empresa que ocorre  

em função da Lei de Informática. A literatura demonstra que, apesar do reconhecimento da 

importância da cooperação entre o setor acadêmico e o setor empresarial, a formalização do seu 

processo na prática enfrenta barreiras, principalmente pelo fato de envolver atores com natureza, 

a priori, essencialmente distintas. Como uma destas barreiras, destaca-se a burocracia existente 

nos processos administrativos internos das universidades.  Neste contexto, esta pesquisa visa 

analisar o processo de cooperação Universidade-Empresa, incentivado pela Lei de Informática, 

que ocorre no âmbito da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), em particular através do 

seu Centro de Informática (CIn). Utilizando os conceitos de modelagem de processos e com o 

auxílio da notação BPMN (Business Process Modeling Notation) foi possível identificar e 

desenhar, no âmbito da UFPE, o cenário atual (situação AS IS) do processo de assinatura do 

convênio, que é imprescindível para formalizar a parceria. Após análise do cenário atual, 

apresenta-se uma proposta de melhoria, com o objetivo de reduzir os principais entraves 

burocráticos identificados. A adoção do cenário proposto (situação TO BE), no âmbito da UFPE, 

resulta em considerável diminuição do tempo gasto na tramitação do referido processo, 

contribuindo assim para a agilidade e a dinamicidade da cooperação entre o CIn e as Empresas 

incentivadas pela Lei de Informática. 

 

 

Palavras-chave: cooperação universidade-empresa, Lei de Informática, mapeamento e 

modelagem de processos, BPMN. 
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Analysis and Formalization of the Implementation System of Information 

Technology Projects of Law at Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

 

 

ABSTRACT 

 

The process of cooperation between university and company occurs through a set of activities, 

from informal personal relations to formal agreements of partnership, usually represented by 

cooperation contracts between company and university. The Government, through legal outlines, 

has sought to encourage such partnerships. One important example, which specifically concerns 

Communication and Information Technology, is the cooperation University-Company brought 

about by the Information Technology Law.  Literature demonstrates that, despite acknowledging 

the importance of the cooperation between academic and business sectors, actual implementation 

of such process faces hindrances, mainly by the fact of involving agents with nature, a priori, 

essentially distinct.  A hindrance which stands out is the current bureaucracy in the internal 

administrative procedures of the universities.  Thus, this research analyzes the University-

Company cooperation process, encouraged by the Information Technology Law that takes  place 

within Federal University of Pernambuco (UFPE), through its Information Technology Center 

(Centro de Informática- CIn).  By utilizing the concepts of process modeling alongside with the 

aid of notation BPMN (Business Process Modeling Notation), it was possible, within UFPE, 

identifying and designing the current setting (AS IS situation) of the contract signing process, 

which is paramount for implementing the partnership. After analyzing the current scenario, we 

present an improvement proposal in order to reduce the main identified bureaucratic hindrances.  

Selecting a new proposed setting (TO BE situation), within UFPE, brings about significant 

reduction in the processing time , thus contributing with a dynamic fast track  cooperation 

between CIn and the Companies encouraged by the Law of Information Technology 

 

Keywords: cooperation university-company, Law of Information Technology, mapping and 

modeling of processes, BPMN. 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

Este capítulo relata as principais motivações para realização deste trabalho, 

lista os objetivos de pesquisa almejados, descreve a metodologia utilizada e, finalmente, 

mostra como está estruturado o restante da presente dissertação. 
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1.1 Motivação 

A Cooperação Universidade-Empresa (U-E) visa à introdução de novidade 

ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social, com o objetivo final de gerar 

novos produtos, processos ou serviços. Neste sentido a cooperação vem se 

materializando fortemente através dos acordos de parcerias de Pesquisa, 

Desenvolvimento & Inovação (PD&I). Tais acordos envolvem elementos técnicos e 

jurídicos, e disciplinam como os recursos humanos, materiais e financeiros a serem 

alocados pelas partes, atuarão com o objetivo de se cumprir uma agenda, ou mais 

especificamente, um plano de trabalho.  

Dentro deste contexto, o Governo tem tido um papel bastante importante no 

estímulo a estas parcerias, destacando-se as políticas de concessões de incentivos fiscais 

para as empresas, que em contrapartida devem investir em PD&I. Dentre essas políticas 

governamentais, destaca-se a Lei de Informática, que contribui fortemente com o 

desenvolvimento do segmento de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

nacional, tendo sido pioneira ao incentivar o processo de cooperação U-E aprimorando 

assim a PD&I deste segmento.  

Apesar do reconhecimento da importância deste processo cooperativo entre a 

academia e a indústria, a relação U-E enfrenta determinadas barreiras, decorrentes 

principalmente das diferenças que existem entre tais organismos, seja do ponto de vista 

dos seus objetivos finalísticos, seja do ponto de vista de suas estruturas administrativas. 

No que pese à estrutura administrativa, observa-se que ela é mais ágil nas empresas e 

menos ágil nas Universidades, principalmente em função da burocracia existente nestas 

últimas.   

Desta forma, buscar soluções alternativas para diminuir a burocracia dos 

procedimentos administrativos das Universidades, torna-se importante para facilitar e 

agilizar a formalização do processo de cooperação destas com as empresas. 

A motivação da presente pesquisa surgiu, exatamente neste contexto, ou 

seja, o autor dentro das suas atividades de Gerente de Contratos e Convênios do Centro 

de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), observou que o 

processo para a formalização das parcerias, em particular com as empresas beneficiadas 
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pela Lei de Informática, consideradas fundamentais para a área de TIC da Instituição, se 

apresentava burocratizado, exigindo um longo tempo de tramitação, desde o seu início 

até a sua efetiva finalização, resultando na maioria das vezes num grande esforço de 

intervenção junto às diversas instâncias da UFPE para conseguir, em tempo hábil, 

concretizar sua efetivação. 

1.2 Objetivos 

Observa-se que a falta de conhecimento de como um processo efetivamente é 

executado, seja em função dos diversos atores envolvidos, seja em função da tramitação 

que ocorre entre tais atores, torna-se uma dificuldade para o seu aperfeiçoamento.  Por 

conseguinte em primeiro lugar faz-se necessário conhecer e entender como um processo 

efetivamente acontece. 

  Neste sentido o objetivo inicial desta dissertação é a modelagem, no âmbito da 

UFPE, do processo para assinatura dos convênios de cooperação entre esta e as 

empresas, tendo como arcabouço legal a Lei de Informática, e em particular o CIn como 

unidade interna executora
1
. 

 A partir desta modelagem do processo, que demonstrará exatamente o seu 

cenário atual, ou seja, como o mesmo efetivamente vem ocorrendo, pode-se então, em 

função da análise desse cenário, propor uma melhoria, na busca de se obter agilização 

em termos da sua execução no âmbito institucional. Isto resultará na modelagem de um 

cenário novo, sendo este o objetivo final da presente dissertação. 

 

 

                                                 
1
 Destaca-se que neste tipo de convênio existirá uma fundação de apoio, que atuará na qualidade de 

interveniente administrativo-financeiro do convênio, sendo neste caso em particular a Fundação de Apoio 

ao Desenvolvimento da UFPE (FADE). 
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1.3 Procedimentos Metodológicos 

 

 Para proceder à análise do processo de interação U-E, em especial daqueles que 

envolve a Lei de Informática, foram realizadas, basicamente, as seguintes etapas de 

levantamento de informações e aprendizado: 

 

a) Levantamento bibliográfico, onde foram vistos artigos sobre o processo de 

cooperação U-E, com destaque para suas principais dificuldades (barreiras); 

b) Análise detida do arcabouço legal da Lei de Informática, incluindo uma 

avaliação dos últimos relatórios oficiais do Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT), relativos ao período 2006 a 2009, visando destacar a sua importância; 

c) Estudo e aprendizado da notação Business Process Modeling Notation (BPMN), 

que foi escolhida para a modelagem do processo objeto da dissertação; 

d) Análise da estrutura organizacional e dos procedimentos administrativos no 

âmbito da UFPE, com o enfoque no processo administrativo para formalização 

de convênios de cooperação com as empresas; 

e) Discussões informais com as principais instâncias internas da UFPE, envolvidas 

na tramitação deste tipo de processo, a fim de pré-validar os modelos propostos, 

seja em termos do seu cenário atual, seja em termos do seu cenário futuro. 

 

1.4 Estrutura da Dissertação 

Além deste capítulo introdutório, a presente dissertação está estruturada em mais 

6 capítulos, a saber: 

Capítulo 2 – A Cooperação Universidade-Empresa, que traz um 

referencial teórico sobre o estudo de como vem acontecendo o processo de cooperação 

entre as universidades e as empresas, com destaque para a participação do Governo 

como um terceiro ator do processo. É dado enfoque também nas principais dificuldades 

do processo, em especial a barreira da burocracia existente nas Universidades.   
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Capítulo 3 – A Lei de Informática, que descreve detalhadamente os 

princípios e aplicações da Lei, apresentando ainda uma avaliação mais recente da 

mesma em termos dos últimos relatórios com dados estatísticos anuais disponibilizados 

pelo MCT (anos de 2006 a 2009). 

Capítulo 4 – A Modelagem de Processos e o BPMN, que tem por objetivo 

apresentar a importância da modelagem de processos, bem como descrever a notação 

BPMN, que foi escolhida como ferramenta para a modelagem do processo, objeto fim 

desta dissertação. 

Capítulo 5 – O Ambiente Institucional, que objetiva contextualizar as 

instituições referenciais do estudo, a saber, UFPE, CIn e FADE, em termos de suas 

estruturas organizacionais e gestão administrativa. 

Capítulo 6 – O Processo de Cooperação UFPE-Empresa (via Lei de 

Informática), que apresenta detalhadamente a descrição, análise e modelagem do 

processo de cooperação UFPE-Empresa, com o enfoque naquele regido pela Lei de 

Informática, tendo o CIn como unidade executora e a FADE como interveniente, 

procurando demonstrar através da modelagem do seu cenário atual e do seu cenário 

proposto, como é possível otimizá-lo. 

Capítulo 7 – Considerações Finais e Trabalhos Futuros, que apresenta as 

considerações finais e a proposição de trabalhos futuros para aperfeiçoar o tema 

abordado. 
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Capítulo 2 

A Cooperação Universidade-Empresa 

 

 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma revisão teórica sobre como vem 

acontecendo o processo de cooperação entre as universidades e as empresas, incluindo o 

papel governamental de indutor deste processo de cooperação.  Procurou-se ainda dar 

destaque para as barreiras que podem dificultar tal processo, em especial aquela 

decorrente da burocracia existente no ambiente administrativo das Universidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2 –  A Cooperação Universidade-Empresa 7 

2.1 Introdução 

 

 

  Vivemos hoje o fenômeno da “Economia Baseada em Conhecimento”, 

expressão criada para descrever tendências em economias avançadas no sentido de 

maior dependência do conhecimento, informação e altos níveis de especialização, e a 

crescente necessidade de pronto acesso a esses fatores pelos setores privado e público. 

Ou seja, o conhecimento e a tecnologia tornaram-se cada vez mais complexos, 

aumentando a importância das interações entre empresas e outras organizações como 

uma forma de adquirir conhecimento especializado (OCDE, 2004). 

 

 Observa-se que as atividades inovadoras de uma empresa dependem em parte da 

variedade e da estrutura de suas interações com as fontes de informação, 

conhecimentos, tecnologias, práticas e recursos humanos e financeiros. Destas 

interações resultam as parcerias cooperativas, que por sua vez, contribuem para a 

geração das inovações cooperativas, entendidas como aquelas que permitem às 

empresas ter acesso ao conhecimento e à tecnologia que elas não estariam aptas a 

desenvolver e utilizar sozinhas, além de também promover uma sinergia bastante 

positiva do ponto de vista de que os parceiros envolvidos aprendem uns com os outros 

(OCDE, 2004). 

 

Neste contexto, as Empresas têm encontrado nas interações com as 

Universidades, uma importante fonte de oportunidades científico-tecnológicas para a 

inovação. Essa interação, segundo Rappel (1999), principalmente no Brasil, apresenta 

vantagens tanto para as Universidades, que precisam se auto-sustentar financeiramente, 

diante da redução de recursos públicos, quanto para as Empresas que necessitam se 

ajustarem à ordem econômica mundial cujo imperativo é o da produção de bens e 

serviços, realizada de forma rápida, eficiente, com custos reduzidos e mais qualidade. 
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2.2 – O Processo de Cooperação 

Convém salientar que as Universidades, segundo Reis (2004) e Hruschka et al 

(2005), inicialmente criadas com o objetivo de gerar conhecimentos culturais, 

científicos e tecnológicos, cujo objetivo era essencialmente a formação de mão-de-obra 

qualificada, passou posteriormente a vincular a pesquisa ao ensino, o que resultou na 

expansão do seu universo de atuação, por intermédio de uma maior interação com 

outros segmentos sociais. Isto teve como resultado um aumento do seu retorno para a 

sociedade e a conseqüente transferência de conhecimentos e tecnologias tanto ao setor 

público quanto ao setor produtivo. 

 

As Empresas têm buscado diversas formas de atualização tecnológicas, seja 

através da capacitação e treinamentos dos seus recursos humanos, seja através da 

exploração de serviços tecnológicos avançados e patentes que resultam na imperiosa 

necessidade de inovação. Segundo os autores Gomes & Krugliankas (2005), no cenário 

atual da competitividade mundial, uma das mais relevantes práticas administrativas para 

o sucesso empresarial reside exatamente na gestão da inovação.  

 

Estes fatores associados, isto é, a expansão do universo de atuação das 

Universidades e a busca de inovação por parte das Empresas, efetivamente têm 

contribuído e propiciado o processo de cooperação entre estas instituições. 

 

Entretanto, deve-se ter em mente que a interação Universidade-Empresa 

caracteriza-se por ser um modelo interinstitucional entre organizações que possuem 

natureza essencialmente distinta, com finalidades diferentes e adotando formatos 

diversos, indo desde simples interações como estágios profissionalizantes, até parcerias 

vultosas, como grandes programas de pesquisa, que podem resultar em ganhos 

comerciais compartilhados para ambos os lados (PLONSKI, 1992). 

 

 Estes formatos de interação entre estas organizações, segundo os autores 

Bonaccorsi & Piccaluga (1994) destacados por Segatto-Mendes & Sbragia (2002), 

podem se estabelecer de diversas maneiras, seja através de relações formais ou 

informais, entre pessoas, seja através de acordos formais com alvos definidos ou não, 
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seja ainda envolvendo um terceiro ator, ou, por último estruturas criadas com o foco na 

cooperação. Na Tabela 2.1 são apresentados, de forma sintetizada e exemplificada, os 

diversos instrumentos que podem estabelecer uma relação Universidade-Empresa, 

segundo os autores referenciados. 

 

Tabela 2.1: Instrumentos de Cooperação Universidade-Empresa 

 

 

TIPOS DE RELAÇÕES 

 

 

DESCRIÇÃO 

 

EXEMPLOS 

 

Relações pessoais informais 

Ocorrem quando a empresa e uma 

pessoa da universidade efetuam 

trocas, sem que qualquer acordo 

formal, que envolva a universidade, 

seja elaborado. 

 consultorias 

individuais; 

 publicação de 

pesquisas; 

 trocas informais em 

fóruns; 

 Workshops. 

 

Relações pessoais formais 

São como as relações pessoais 

informais, só que com a existência 

de acordos formalizados entre a 

universidade e a empresa. 

 Trocas de pessoal; 

 Estudantes internos; 

 Cursos sanduíche. 

 

Terceira parte 

Surge um grupo intermediário. 

Estas associações que 

intermediarão as relações podem 

estar dentro da universidade, serem 

completamente externas, ou ainda 

estarem em posição intermediária. 

 Associações 

industriais; 

 Institutos de 

pesquisa aplicada; 

 Unidades 

assistenciais gerais; 

 Instituto Uniemp
2
. 

 

Acordos formais com alvo definido 

São relações nas quais ocorre tanto 

a formalização do acordo como 

também a definição dos objetivos 

específicos de colaboração. 

 Pesquisas 

contratadas; 

 Treinamento de 

trabalhadores; 

 Projetos de 

pesquisa 

cooperativa. 
 

Acordos formais sem alvo definido 

São acordos formalizados como no 

caso anterior, mas cujas relações 

possuem maior amplitude com 

objetivos estratégicos de longo 

prazo. 

 Patrocinadores de 

P&D industrial em 

departamentos 

universitários. 

 
 

 

 

 

 

                                                 
2
O Instituto UNIEMP é uma associação civil sem fins lucrativos fundada por um grupo de acadêmicos e 

empresários,  para se constituir em um fórum permanente das relações Universidade – Empresa e destes, 

com o meio social. 
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Tabela 2.1: Instrumentos de Cooperação Universidade-Empresa (continuação) 

 

 

Criação de estruturas focalizadas 

São as iniciativas de pesquisa 

conjuntamente conduzidas pela 

indústria e a universidade em 

estruturas permanentes específicas 

criadas para tal propósito, entre 

outros. 

 Contratos de 

associação; 

 Consórcios de 

pesquisa entre 

universidade-

empresa; 

 Centro de 

incubação-

inovação. 

          

Fonte: Adaptado de Segatto-Mendes & Sbragia (2002) 

 

Não obstante as diversas maneiras através das quais pode ocorrer o processo de 

cooperação Universidade-Empresa, definidas na tabela 2.1, observa-se que tal processo 

é na verdade um processo contínuo, devendo assim ser atingido determinados estágios 

para sua concretização. Estes estágios passariam por 3 fases, a saber: 1) a disposição 

para cooperar, 2) o intercâmbio de informações e, finalmente, 3) a cooperação efetiva 

(SBRAGIA, 1994). 

 

 Para Segatto-Mendes (1996) na primeira fase tem-se o interesse dos parceiros no 

que diz respeito à vontade de se estabelecer a cooperação; na segunda, as partes 

começam a trocar informações na busca de um consenso para o estabelecimento do 

acordo cooperativo; e, finalmente, na terceira, tem-se a cooperação efetiva, na qual a 

busca por trabalho e informações se torna constante e há uma conscientização dos 

envolvidos, no que concerne aos benefícios que irão conseguir com a parceria. 

 

 Para Kato (2008) um modelo para representar as fases de desenvolvimento da 

cooperação Universidade-Empresa, atende ao ciclo esquematizado na Figura 2.1 a 

seguir. 
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Figura 2.1 – Processo de Cooperação Universidade-Empresa 

Fonte: adaptado de Kato (2008) 

 

Segundo a autora o processo, conforme representado na Figura 2.1, deve 

considerar em primeiro lugar os motivos que levam as partes a estabelecerem a relação; 

em segundo, deve-se levar em consideração a negociação e o comprometimento das 

partes, visando o melhor conhecimento entre si e o estabelecimento das principais 

diretrizes a serem seguidas durante o processo, incluindo os contratos formais e 

informais; em terceiro, levar em conta a realização da cooperação propriamente dita; e, 

finalmente, em quarto lugar, abranger os resultados da cooperação, conseguindo o 

atingimento dos objetivos e a satisfação das partes envolvidas. Esta última fase será 

fundamental para garantir a continuidade da cooperação, resultando assim num processo 

cíclico da interação estabelecida. 

  

Explica ainda a autora que a flecha de mão-dupla apresentada no modelo (vide 

Figura 2.1) indica que durante a execução do acordo de cooperação, pode ser necessário 

um retorno as negociações com o estabelecimento de novas diretrizes e procedimentos a 

serem seguidos, visando atingir um consenso, e que a flecha pontilhada indica a 

possibilidade de continuidade do acordo, após o término de um determinado projeto de 

cooperação.  

 

1 - Disposição de 
Cooperar

2 - Negociação e 
Comprometimento

3 - Cooperação 
Efetiva/Execução

4 - Resultados da 
Cooperação
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 Na fase de Negociação e Comprometimento o entendimento e a confiança mútua 

serão atingidos pelos parceiros através de encontros entre eles, utilizando mecanismos 

como reuniões formais e informais de apresentação e negociação, visando construir a 

etapa do comprometimento, que será estabelecida nos contratos formais e informais, 

base para a efetivação do acordo cooperativo pretendido (BOEHS, 2006) e (KATO, 

2008). 

 

 Esta fase será mais enfocada na presente dissertação, uma vez que dela sairá o 

contrato formal (Convênio) que determinará as diretrizes e os procedimentos que 

deverão ser seguidos obrigatoriamente pelos parceiros envolvidos.   

 

A parceria tecnológica Universidade-Empresa vem crescendo nos últimos anos, 

passando de 26% em 2003 para 32% em 2005, como demonstra a última Pesquisa de 

Inovação Tecnológica
3
 (PINTEC, 2005), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) com o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP e do 

Ministério da Ciência e Tecnologia - MCT. 

 

O aumento significativo da cooperação Universidade-Empresa pode ser 

sinalizado ainda pelos seguintes fatores segundo (GUSMÃO, 2002): 

 

a) a globalização da economia e o aumento da concorrência entre empresas; 

b) a aceleração do ritmo de transição em direção a uma "economia baseada no 

    conhecimento"; 

c) as restrições orçamentárias e a redução generalizada dos financiamentos  

    públicos à pesquisa; 

d) a elevação dos custos das atividades de P&D; 

e) o estreitamento dos ciclos de vida dos produtos e, conseqüentemente, do 

    horizonte temporal das atividades de P&D; 

f) a externalização das atividades de pesquisa pelas empresas industriais.  

 

                                                 
3
 A PINTEC consiste numa pesquisa que visa fornecer informações para a construção de indicadores 

nacionais e regionais das atividades de inovação tecnológica das empresas brasileiras com 10 ou mais 

pessoas ocupadas, tendo como universo de investigação atual, além das atividades industriais, 

pesquisadas até 2003, segmentos de alta intensidade tecnológica dos serviços - telecomunicações, 

informática e pesquisa e desenvolvimento. 



Capítulo 2 –  A Cooperação Universidade-Empresa 13 

 Tem-se observado, no entanto, que as Empresas, principalmente no Brasil, ainda 

não possuem uma cultura consolidada de investimentos em P&D e, consequentemente, 

deixam de procurar as Universidades, onde fatalmente encontrariam novos 

conhecimentos capazes de solucionar muitos dos seus problemas ligados à inovação e à 

produção. 

 

2.3 – O Terceiro Ator na Cooperação 

Na cooperação U-E aparece um terceiro ator, cujo papel fundamental seria o de 

alavancar os processos de cooperação, com uma atuação conjunta com a estrutura 

produtiva e a infraestrutura científico-tecnológica. Este ator é o Governo, que se tem 

demonstrado um forte estimulador dessas parcerias.  

 

Convém ressaltar que o papel do Governo na relação Universidade-Empresa foi 

reforçado pelo trabalho conjunto de Jorge Sábato e Natálio Botana apresentado em 1968 

na “Word Order Models Conference” sobre “Ciência e Tecnologia no Desenvolvimento 

da América Latina” (SABATO & BOTANA, 1968), que tinha como objetivo destacar 

que a América Latina poderia e deveria participar do desenvolvimento científico-

tecnológico mundial. Esta participação seria resultado da ação múltipla e coordenada de 

três elementos fundamentais para o desenvolvimento das sociedades contemporâneas: a 

entidade indutora (Governo), a estrutura produtiva (Empresa) e a infraestrutura tecno-

científica (Universidade). 

 

 Esta ação múltipla, estabelecendo-se, assim, um sistema de relações entre esses 

três elementos (Universidade-Empresa-Governo) ficou conhecida como o “Triângulo de 

Sábato”, uma vez que, visto de forma gráfica (vide Figura 2.2), formar-se-ia um 

triângulo, com cada elemento ocupando um vértice, sendo que o Governo estaria 

ocupando o vértice superior dando a idéia de ligação funcional entre os vértices da base 

do triângulo, representados exatamente pela Empresa e pela Universidade (PLONSKI, 

1995).  
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Figura 2.2 – Triângulo de Sábato 
 

Fonte: Adaptado de Sabato & Botana (1968) 

 

Uma análise interessante do modelo do Triângulo de Sábato, consiste nas 

possibilidades de relações entre os atores que compõem os respectivos vértices, 

indicadas pelas setas na Figura 2.2, que segundo Plonski (1995) podem ser resumidas da 

seguinte forma: 

 

a) Intrarrelações – aquelas caracterizadas por ocorrerem entre os componentes de 

    cada vértice; 

b) Inter-relações – aquelas em que ocorrem entre pares de vértices, podendo ser 

    verticais (entre o Governo e cada um dos atores da base) e horizontais (entre 

    as bases); 

c) Extrarrelações – aquelas entre a sociedade (onde está o triângulo de relações)  

    e o exterior. 

 

Destas formas possíveis de relação, o referido autor destaca que as interrelações 

são as que devem ser mais exploradas, porque além de aprimorarem as intrarrelações, 

demonstram que a sociedade estaria com seu “triângulo” de relacionamentos 

devidamente articulados, fortalecendo-se assim em relação a outros “triângulos” 

externos. Além do mais, ficaria demonstrada a necessidade de articulação entre a 

Universidade e a Empresa, não obstante seja a mais difícil de se estabelecer. 

 

Um outro estudo importante, estabelecido na década de 1990, pelos autores 

Henry Etzkowitz e Loet Leydesdorff, que permite compreender melhor as relações que 

se estabelecem entre as instâncias educacionais, produtivas e governamentais – ficou 

GOVERNO 

EMPRESA UNIVERSIDADE 



Capítulo 2 –  A Cooperação Universidade-Empresa 15 

conhecido como Hélice Tríplice (Triple Helix) (ETZKOWITZ & LEYDESDORFF, 

1998). 

 

Neste modelo, esquematizado na Figura 2.3, cada estrutura (governo, 

universidade e empresa) representa uma hélice, que se encontra sobreposta uma a outra, 

com o intuito de exemplificar a interação forte entre elas e ainda demonstrar que, nas 

interseções das hélices, permite haver uma certa atuação de um agente na área do outro. 

Ocorre assim uma interação dinâmica entre os agentes, onde cada um pode assumir em 

parte o papel do outro, resultando na intensificação dos processos inovativos, bem como 

gerando os mais diversos arranjos institucionais, representados por redes trilaterais e 

organizações híbridas (ETZKOWITZ & LEYDESDORFF, 1998). 

 

 

Figura 2.3: Hélice Tríplice 

 
Fonte: adaptado de Etzkowitz & Leydesdorff (1998) 

 

Como exemplos destas redes e organizações, que ajudam a implementar o 

conceito da Hélice Tríplice aqui no Brasil, por exemplo, é apresentado na Tabela 2.2 

algumas iniciativas contemporâneas adotadas com este objetivo. 

 

UNIVERSIDADE

GOVERNOEMPRESA

Redes Trilaterais e 
Organizações Híbridas 
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Tabela 2.2: Iniciativas Contemporâneas para a Implementação 

da Hélice Tríplice no Brasil 

 

 

Tipo 

 

Definição 

 

 

 

 

Fundações nas Universidades para 

gestão de contratos com empresas 

 

Entidades ligadas às universidades que 

foram criadas para suprir às amarras da 

burocracia que dificultavam o trabalho 

dos pesquisadores, no tocante a 

necessidade de autonomia para 

contratação de empresas para realização 

de serviços terceirizados. 

 

 

 

 

Incubadoras de Empresas 

Ambiente planejado e protegido, propício 

para o desenvolvimento de micro e 

pequenas empresas interessadas em 

investir em novos projetos. 

É também uma forma de se diminuir o 

índice de mortalidade das micro e 

pequenas empresas. 

 

 

Parques Tecnológicos 

 

Áreas geralmente ligadas a um centro de 

ensino ou pesquisa, com infraestrutura 

necessária para instalação de empresas 

produtivas baseadas em pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico. 

 

 

Tecnópolis 

Um conjunto de ações estratégicas que 

visa à transformação de uma determinada 

região ou cidade em um pólo de inovação 

tecnológica de um determinado 

segmento. 

 

Escritórios de Transferência de 

Tecnologia 

 

Objetiva estudar a viabilidade de 

mercado para tecnologia desenvolvida 

dentro das universidades e dar suporte ao 

seu lançamento no mercado. 

Fonte: Adaptado de Abdalla et al (2009) 

Segundo Etzkowitz & Leydesdorff (2000) a Hélice Tríplice é um modelo 

alternativo para explicar o atual sistema de pesquisa no contexto social, no qual a 

universidade pode exercer um importante papel na inovação. É visto como um modelo 

analítico que agrega uma variedade de arranjos institucionais e modelos políticos para 

explicar suas dinâmicas. Desta forma, a principal característica é a intensificação da 

transferência de tecnologia das universidades para as empresas através do apoio e 

projeto em parceria com o Governo, onde cada um desses atores, através de um 
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relacionamento recíproco, tenta melhorar o desempenho do outro. Assim, o Governo 

abre caminho à inovação com incentivos fiscais e financiamentos de pesquisas, que são 

realizadas pelas Universidades tendo como resultado a geração de conhecimento, o qual 

é utilizado pelas Empresas para a criação de produtos. Em síntese, a tese da Hélice 

Tríplice explicita que a interação universidade – indústria – governo é a chave para 

melhorar as condições para inovação, numa sociedade baseada no conhecimento. 

(ETZKOWITZ, 2003) 

2.3.1 – As formas de atuação do Governo Brasileiro 

Dentro de um política de incentivo ao desenvolvimento da ciência, da tecnologia 

e da inovação no Brasil, o Governo tem atuado através de diversas linhas de apoio, seja 

do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista tecnológico e gerencial, que buscam 

facilitar, dentre outros objetivos, a interação das Empresas com as Universidades 

(ANPEI, 2010). 

 

Do ponto de vista financeiro, destacam-se a concessão de incentivos fiscais, 

onde o Governo desenvolve mecanismos operacionais para estimular as empresas no 

processo de P&D, tanto no seu âmbito interno, quanto através das parcerias com outras 

instituições, em especial com as Universidades. Os incentivos fiscais reduzem o custo e 

o risco dos projetos de P&D, tornando-os assim mais atrativos para as empresas 

(ANPEI, 2010). 

 

Os principais incentivos fiscais atualmente existentes são aqueles decorrentes da 

Lei do Bem e a Lei de Informática, ambas tendo em comum a concessão de incentivos 

fiscais às Empresas e exigindo como contrapartida que as mesmas invistam em P&D 

para inovação tecnológica (ANPEI, 2010). 

 

No caso da Lei do Bem, ela se aplica a qualquer setor industrial, e os incentivos 

são diversos, em especial dedução do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e da 

Contribuição Social sobre o Lucro liquido (CSLL) para as despesas efetuadas em 

atividades de P,D&I. Já a Lei de Informática é restrita ao setor de informática e 

automação, sendo seu principal benefício a isenção/redução do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI) (ANPEI, 2010). 
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A Lei de Informática é tratada com mais detalhes, no próximo capítulo desta 

dissertação, tendo em vista ser o arcabouço legal para o processo de cooperação entre as 

empresas e a UFPE, através do seu CIN, foco principal deste trabalho. 

 

2.4 – As Motivações/Barreiras no Processo de Cooperação 
 

 
O processo de cooperação Universidade-Empresa hoje se revela estratégico para 

o País no tocante à necessidade de diferenciais de competitividade nos produtos e 

serviços globalizados. A pesquisa tecnológica através das parcerias entre empresas e 

universidades é uma tendência mundial e, neste sentido, tem-se procurado discutir 

acerca de questões como barreiras, facilitadores, motivações e outros pontos que têm 

sido fundamentais para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do processo. 

 

Em pesquisa realizada por Segatto-Mendes & SBragia (2002) com universidades 

e empresas brasileiras, os autores utilizaram um modelo conceitual para representar o 

processo de cooperação Universidade-Empresa conforme pode ser visto na Figura 2.4.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4: Modelo Teórico do Processo de Cooperação Universidade-Empresa 
 

Fonte: adaptado de Segatto-Mendes & Sbragia (2002) 

 

Estes autores, explorando então o modelo teórico, com a inclusão de variáveis 

em cada bloco, estabeleceram um modelo conceitual básico para a realização da 

pesquisa. Como resultado chegaram, ao modelo-síntese onde são apresentadas as 

principais variáveis que precisam ser levadas em consideração para o correto 

entendimento do processo de cooperação Universidade-Empresa (Figura 2.5 a seguir). 

 

MOTIVAÇÕES PROCESSO DE 

COOPERAÇÃO 

BARREIRAS e/ou 

FACILITADORES 

SATISFAÇÃO 

RESULTANTE 



Capítulo 2 –  A Cooperação Universidade-Empresa 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 2.5: Modelo-Síntese para Entendimento do Processo de Cooperação 

Universidade-Empresa 

 
Fonte: adaptado de Segatto-Mendes & Sbragia (2002) 

 

MOTIVAÇÕES 

 
Para as Universidades 

 Realização de sua  função 

social; 

 Obtenção de conhecimentos 

práticos sobre os problemas 

existentes; 

 Incorporação de novas 

informações aos processos de 

ensino e pesquisa; 

 Obtenção de recursos 

financeiros  e materiais 

adicionais; 

 Prestígio para o pesquisador; 

 Divulgação da sua imagem. 

Para as Empresas 

 Acesso ao RH altamente 

qualificado; 

 Resolução de problemas 

técnicos que geraram a 

necessidade da pesquisa; 

 Redução de custos e riscos 

envolvidos em projetos de 

P&D; 

 Acesso a novos conhecimentos 

desenvolvidos no meio 

acadêmico; 

 Identificação de alunos para 

recrutamento futuro. 

PROCESSO DE 

COOPERAÇÃO 

 
Organização 

 Administração e 

monitoramento do 

processo; 

 Apoio no gerenciamento 

dos projetos. 

Instrumentos de Cooperação 

 Relações pessoais 

informais; 

 Relações pessoais formais; 

 Acordos formais com alvo 

definido. 

Agente 

 Conhecimento das 

necessidades tecnológicas 

globais, de ofertas e 

demandas técnicas da 

empresa; 

 Bom relacionamento com 

a universidade; 

 Administração e 

monitoramento do 

processo. 

SATISFAÇÃO 

RESULTANTE 
 (para as Universidades e 

Empresas) 

 

 Satisfação com a 

cooperação; 

 Desejo de 

continuidade com 

novos projetos 

cooperativos. 

BARREIRAS  

 

 Burocracia universitária; 

 Duração muito longa de 

projetos; 

 Diferença de nível de 

conhecimento entre as 

pessoas da universidade 

e da empresa 

envolvidas na 

cooperação. 

FACILITADOR  

 

 Fundos governamentais 

de apoio à pesquisa. 
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Dentre outros fatores, o Modelo-Síntese apresentado na Figura 2.5 traz as 

principais motivações, tanto do lado da Empresa, quanto do lado da Universidade, para 

realizarem a parceria, assim como as principais barreiras que podem vir a prejudicar tal 

parceria. 

 

Na presente dissertação de mestrado foi dado o enfoque principal na existência 

da burocracia universitária, enquanto barreira, ao processo de cooperação Universidade-

Empresa. 

 

 Para Silva Filho (1997) as estruturas burocráticas das universidades representam 

um dos fatores mais importantes que dificulta a interação Unversidade-Empresa, pois as 

decisões são antagônicas à flexibilidade e à agilidade no atendimento à demanda do 

setor produtivo. 

 

Corroborando com a colocação acima Segatto-Mendes & Sbragia (2002) 

afirmam que a diminuição da burocracia existente nas instituições universitárias é 

também uma medida onde se pode obter grandes e positivos resultados. Desta forma 

entende-se que é importante buscar a simplificação dos processos de efetivação das 

cooperações entre universidades e empresas, para que o excesso de encargos 

burocráticos não emperre ou atrase o desenvolvimento das pesquisas conjuntas.  

 

Os autores Meneghel et al (2002) também identificaram como foco de 

obstáculos e dificuldades para a iteração entre Universidade-Empresa, dentre outros, a 

burocracia decorrente da estrutura administrativa das universidades. 

 

Na pesquisa realizada por Zanluchi (2008), objetivando levantar as principais 

razões que levam uma empresa a não cooperar com universidades, foi constatado que 

dentre os motivos apontados pelas empresas, a existência da burocracia nas 

universidades foi aquele considerado como um dos fatores primordialmente 

determinante, que desestimulava a cooperação (vide Tabela 2.3). 
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Tabela 2.3 – Motivos das Empresas para não cooperar com Universidades 

 

MOTIVO 

 

QUANTIDADE 

 

% 

“Burocracia da universidade” 39 27 

“Meu negócio não precisa de projeto de 

cooperação” 

29 20 

“Ninguém da universidade me procurou” 25 17 

“Considerei fazer e não procurei a 

universidade” 

18 13 

“Nunca tive interesse” 16 11 

“A universidade me procurou, mas não 

achei vantajoso” 

9 6 

“Procurei fazer, mas não consegui” 8 6 

         

                                                                Fonte: Adaptado de Zanluchi (2008) 

 
Em outra pesquisa similar, realizada por Silveira (2005), procurando estabelecer 

os principais fatores restritivos no processo de relação de cooperação entre 

Universidade-Empresa, entrevistando empresários, obteve como respostas, dentre 

outras, as seguintes frases de efeito dos entrevistados: “A universidade detém um 

processo burocrático” (grifo nosso); “O processo burocrático das universidades é o 

exercício para a falta de comunicação entre a universidade e a empresa” (grifo 

nosso); “A existência da burocracia nas universidades desenvolve processos que 

impedem o estabelecimento de contratos de pesquisa flexíveis...” (grifo nosso). 

 

Segundo Matei (2009), fruto também de mais uma pesquisa realizada sobre o 

tema que envolve a relação Universidade-Empresa, objetivando, dentre outros fatores, 

apontar aqueles de maior impacto e que poderiam restringir a execução adequada do 

projeto cooperativo, chegou-se a conclusão que os processos administrativos não ágeis, 

que na maioria das vezes ocorrem no âmbito das Universidades, aparecem como forte 

fator que dificulta as tentativas de cooperação. 
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É sabido que a estrutura organizacional é o ponto de partida para se alcançar 

novos padrões de eficiência e rapidez nos fluxos administrativos e um conseqüente 

desempenho de qualidade nas instituições, sejam elas públicas ou privadas 

(MINTZBERG, 1995).  

 

As estruturas organizacionais quando burocratizadas ao extremo, consomem 

recursos substanciais em atividades-meio e reduzem consideravelmente a velocidade 

dos fluxos administrativos. Assim, em estruturas muito burocratizadas, normalizadas e 

hierarquicamente verticalizadas a tendência é produzir um baixo nível de eficiência na 

movimentação dos seus fluxos internos, e, por conseguinte, resultar num tempo longo 

para os seus fluxos decisórios (VIEIRA & VIEIRA, 2003). 

 

A complexidade organizacional, no modelo tradicional das Universidades 

Federais, incorpora uma estrutura piramidal para os serviços, com elevada 

hierarquização vertical dos seus fluxos decisórios, o que torna o sistema de pouca 

flexibilidade, em especial no tocante aos seus procedimentos administrativos. Como 

resultado tem-se a lentidão na maioria dos seus processos de demanda e decisórios 

(VIEIRA & VIEIRA, 2004). 

 

Desta forma, não se pode negligenciar a existência das barreiras, em especial a 

da burocracia, mas sim procurar superá-las, como bem explica Porto (2000):   

   

“...não se pode falar em cooperação empresa-universidade sem primeiro ambas 

as partes estarem conscientes de que não se trata de uma relação simples e direta. 

Muitas vezes a cooperação vai exigir a superação de barreiras, algumas delas 

pré-existentes antes mesmo de a empresa pensar em buscar na universidade uma 

parceria para o desenvolvimento tecnológico. Nesse contexto, as organizações 

deverão estar preparadas para enfrentar essas barreiras...” 

 

Na visão de Lopez et al (1989) são necessárias as seguintes condições para que 

as barreiras da relação Universidade-Empresa sejam superadas: 
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a) Existência de um objetivo comum; 

b) Simplicidade e eficiência administrativa e dos sistemas burocráticos; 

c) Existência de uma estrutura e de um ambiente organizacional adequado para o 

    trabalho de pesquisa; 

d) Comunicação eficiente entre as pessoas das duas organizações para que se 

     possa conciliar as interpretações subjetivas dos indivíduos; 

e) Existência de um ambiente cultural intra e interorganizacional propício para o 

    fluxo das idéias.  

 

Portanto, buscar mecanismos e procedimentos que possam contribuir para 

remover, ou pelo menos minimizar o impacto da burocracia existente no âmbito 

administrativo das Universidades, é um caminho para se diminuir as barreiras que 

dificultam a relação U-E. 
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Capítulo 3 

A Lei de Informática 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar com maiores detalhes a Lei de 

Informática atualmente em vigor no Brasil, em termos de sua aplicação.  Apresenta-se 

ainda uma avaliação da Lei, através de várias tabelas elaboradas a partir dos dados 

estatísticos dos últimos relatórios, disponibilizados pelo MCT (período 2006 a 2009) e 

de alguns estudos sobre os seus resultados para o País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3 – A Lei de Informática 25 

3.1 Introdução 

 

 A Política de Incentivos do Governo Federal para o setor de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (TIC) tem sua maior força e presença na Lei 8.248/1991, e 

suas posteriores alterações, que ficou conhecida como Lei de Informática.  

 

 Através desta Lei, o Brasil conta com uma política diferenciada para o setor de 

TIC, que em linha gerais objetiva, através da isenção ou redução do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI) para determinados bens de informática
4
, estimular como 

contrapartida que as empresas que produzam tais bens, e portanto se habilitem como 

beneficiária do respectivo incentivo, invistam em atividades de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) em TIC a serem realizadas no País.  

 

 É importante destacar que, como condição necessária para que as empresas se 

habilitem ao incentivo, a Lei estabelece que os bens contemplados devem ser 

produzidos no País, atendendo obrigatoriamente aos requisitos mínimos apontados pelo 

Processo Produtivo Básico (PPB)
5
. Além disso, as empresas devem apresentar um Plano 

de Pesquisa e Desenvolvimento (PP&D) caracterizando os objetivos e as linhas gerais 

das atividades de P&D em TIC, que as mesmas se propõem a realizar como 

contrapartida ao incentivo. As atividades de P&D além de serem realizadas  no âmbito 

interno da empresa, devem, dependendo do porte da empresa, ser realizadas também no 

âmbito externo, através das parcerias com instituições de ensino e pesquisa do segmento 

de TIC.  Neste aspecto tem-se um exemplo claro da atuação do Governo como forte 

indutor da Cooperação U-E, corroborando assim o que foi visto no Capítulo 2 desta 

dissertação. 

 

 

                                                 
4
 O Pode Executivo relaciona através de Decreto os bens de informática a serem contemplados com a 

isenção/redução do IPI para efeito da Lei de Informática. 

5
O PPB é definido pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MDIC) e Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) como o conjunto mínimo de operações, 

no estabelecimento fabril, que caracteriza a efetiva industrialização de determinado produto, 

procurando-se atingir na sua definição o máximo de valor agregado nacional, por meio do 

adensamento da cadeia produtiva, observando a realidade da indústria brasileira . 
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3.2 Um Breve Histórico 

 

O setor de informática brasileiro foi regulado inicialmente pela Lei 7.732/1984, 

que tinha como embasamento a garantia da reserva de mercado, estabelecendo um 

aparato de proteção para as empresas nacionais do segmento de informática. Neste 

contexto havia uma política altamente restritiva ao capital estrangeiro e 

consequentemente uma política de proteção às empresas de capital nacional com 

atividades relacionadas à informática. (GARCIA&ROSELINO, 2004)   

 

Com o fim da política de reserva de mercado, em 1991 é editada a Lei 8.248, 

que efetivamente ficou conhecida como a Lei de Informática. Essa lei buscava então a 

viabilização de mecanismos alternativos para garantir a produção nacional e as 

atividades de P&D no setor de informática, diferenciando-se da política protecionista 

anterior no tocante aos aspectos de inovação, seletividade e qualidade, acompanhados 

de exigências de contrapartidas (o investimento em P&D).  Sua vigência efetiva na 

verdade começa em 1993, com a sua regulamentação e vai até 1999. 

 

Em 2001 é editada a Lei 10.176, que visa dar continuidade a Lei 8248, mantendo 

o seu espírito, ou seja, baseando-se  na concessão de estímulos fiscais mediante o 

atendimento de obrigações relativas à realização de investimentos em P&D. A partir 

desta nova Lei os incentivos estavam garantidos até 2009. Como diferencial, a Lei 

10.176  introduziu a escala de redução do IPI ao longo dos anos, ao invés da sua isenção 

total, bem como do percentual obrigatório de investimento em P&D que também passa 

a ser escalonado. Outro aspecto importante dessa nova Lei foi exatamente priorizar o 

enfoque no desenvolvimento regional, estabelecendo que empresas que investissem nas 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste do País contariam com incentivos diferenciados, 

ou seja, a redução do IPI seria maior  para os bens que fossem produzidos nestas 

Regiões (ALBUQUERQUE & BONACELLI, 2009).  

 

Em 2004 o governo sanciona a Lei 11.077, que mais uma vez mantém o  

embasamento das leis anteriores, tendo como principal diferencial prorrogar os 

benefícios fiscais para até 2019. Outro aspecto de interesse para as empresas foi que a 

partir desta Lei, houve a alteração da base de cálculo no que diz respeito ao faturamento 
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da empresa, para efeito de aplicação do percentual a ser investido em P&D. Até então a 

base de cálculo para a aplicação do percentual de investimento era o faturamento total 

da empresa, e partir de então passa a ser o faturamento obtido apenas com a 

comercialização dos bens incentivados. 

 

3.3 A Regulamentação da Lei em vigor 

 

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, 

tendo este último o objetivo de atualizar a relação de bens de informática para os quais 

as empresas podem pleitear o incentivo de isenção/redução do IPI (MCT, 2010). 

 

Como base nos instrumentos regulatórios mencionados acima, procurou-se 

apresentar nas subseções seguintes um resumo da Lei de Informática, visando seu 

melhor entendimento  e aplicabilidade. 

 

3.3.1 Dos Beneficiários e dos Benefícios 

 

São beneficiadas as empresas que invistam em atividades de P&D em 

tecnologias da informação e que produzam bens de informática, automação e 

telecomunicações atendendo a Processo Produtivo Básico (PPB). 

Geralmente, a iniciativa de fixação de PPB para um produto específico é 

feita pela empresa fabricante interessada nos incentivos fiscais. Contudo, na 

fixação de PPB, o governo procura se balizar pelas seguintes diretrizes ou 

indicadores: montante de investimentos a serem realizados pela empresa para a 

fabricação do produto; desenvolvimento tecnológico e engenharia loca l 

empregada; nível de empregos a ser gerado; se haverá a possibilidade de 

exportações do produto a ser incentivado; nível de investimentos empregados 

em P&D; se haverá ou não deslocamento de produção dentro do território 

nacional por conta dos incentivos fiscais; e, por fim, se afetará ou não 

investimentos de outras empresas do mesmo segmento industrial por conta de 

aumento de competitividade gerado pelos incentivos fiscais . 
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O principal benefício concedido através da Lei de Informática consiste 

na isenção ou redução do IPI, para bens de informática e automação produzidos 

em todas as regiões do País (exceto a Zona Franca de Manaus, que tem 

legislação específica), que atendam ao PPB e estejam dentre aqueles 

relacionados atualmente no anexo do Decreto 7.010/2009. 

 

Os percentuais de redução do IPI, válidos atualmente até 31/12/2019, variam de 

uma forma geral em função da Região do País onde serão produzidos os bens passíveis 

de incentivo. De uma forma mais específica há um tratamento diferenciado caso estes 

bens se tratem de  microcomputadores de valor até R$ 11 mil e/ou sejam produtos de 

informática com tecnologia desenvolvida no País, caracterizados como de tecnologia 

nacional
6
. 

 

As Figuras 3.1 e 3.2 a seguir, procuram esquematizar os percentuais de redução 

do IPI, aplicados ao longo do período de 2005 a 2019. 

 

                                  

       Figura 3.1 – Redução do Percentual do IPI (Regra Geral) 

Fonte: Adaptado do MCT (2010) 

                                                 
6
 Com relação a como caracterizar bens ou produtos de informática com tecnologia desenvolvida no País, 

ou seja, de tecnologia nacional,  O MCT, através da Portaria 950/2006,  disciplina o procedimento a ser 

adotado pela empresa fabricante. Em príncípio são aqueles produtos que atendam às especificações, 

normas e padrões adotados pela legislação brasileira e cujas especificações, projetos e desenvolvimentos 

tenham sido realizados no País, por técnicos de comprovado conhecimento em tais atividades, residentes 

e domiciliados no Brasil 
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Na Figura 3.1, verifica-se que a empresa que produza bens de informática nas 

Regiões CO, N e NE, terá uma redução do IPI, no valor de 95%, até o ano de 2014, 

variando o percentual  a partir do ano seguinte, 2015,  para 90% e para 85% no período 

de 2016 a 2019, quando terminará o incentivo.  Quando a empresa produzir os bens de 

informática nas Regiões S e SE, haverá uma redução menor do IPI, que neste caso será 

de 80%  até o ano de 2014, diminuindo para 75%  em 2015 e finalizando em 70% para o 

período de 2016 a 2019, quando terminará. Observa-se aqui o enfoque dado ao 

desenvolvimento das Regiões CO, N e NE, em termos dos incentivos às empresas que 

produzirem nessas Regiões.  

 

 

    Figura 3.2 – Redução Percentual do IPI (Regra para microcomputadores  

                      e bens desenvolvidos com  tecnologia nacional) 

Fonte: Adaptado do MCT (2010) 

 

Na Figura 3.2, verifica-se que quando se tratar de microcomputadores de valor 

até R$ 11.000,00 e de bens de informática e automação que sejam desenvolvidos no 

País (tecnologia nacional),  teremos duas situações: se tais produtos forem produzidos 

nas Regiões CO, N e NE, a empresa fabricante terá uma redução total do IPI, ou seja de 

100%, até o ano de 2014, variando a partir do ano seguinte, 2015,  para 95% e para 85% 

no período de 2016 a 2019, quando terminará o incentivo.  Quando tais itens forem 

produzidos nas demais Regiões S e SE, a redução variará de 95%  até 2014, diminuindo 

para 90% em 2015 e finalizando em 70% para o período de 2016 a 2019, quando 
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terminará o incentivo. Observa-se aqui, além do enfoque ao desenvolvimento das 

Regiões CO, N e NE, o benefício dado aos bens de informática e automação 

desenvolvidos no País, caracterizados como de tecnologia nacional.  

 

Como outros benefícios, além da isenção/redução do IPI, as empresas que 

gozem do incentivo da Lei de Informática, ainda têm suspensão do IPI na importação e 

compra legal de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem 

empregados na industrialização dos bens incentivados, e ainda preferência nas 

contratações de bens e serviços de informática e automação pelos órgãos e entidades da 

administração pública federal, direta e indireta, pelas fundações instituídas e mantidas 

pelo Poder Público e pelas demais organizações sob o controle direto ou indireto da 

União, observada nesta preferência a seguinte ordem: 1º) - bens e serviços com 

tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo 

Básico (PPB); 2º)  - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; e 3º)  - bens e 

serviços produzidos de acordo com o PPB. 

 

3.3.2 Habilitação x Obrigações  

 

As empresas para se habilitarem à concessão dos incentivos previstos na 

Lei de Informática deverão submeter ao MCT uma Proposta de Projeto que 

deverá identificar os produtos a serem industrializados, atendendo às exigências 

do respectivo PPB e comprovando, quando for o caso, que os produtos atendem 

aos requisitos de serem desenvolvidos no País, e, além disso, contemplar o 

Plano de Pesquisa e Desenvolvimento (PP&D) elaborado pela própria empresa.  

 

Através do PP&D as empresas apresentarão  os objetivos e as linhas gerais 

das atividades de pesquisa e desenvolvimento em tecnologia da informação, que 

as mesmas se propõem a realizar nos próximos anos, seja através de 

investimentos internos, seja através de investimentos em parcerias com 

instituições de ensino e pesquisa, ou mesmo ambos os investimentos.  
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Tais investimentos são exatamente a contrapartida, em função do usufruto 

dos incentivos da Lei de Informática. Isto é, anualmente, um percentual mínimo 

sobre o faturamento obtido no Mercado interno, decorrente da comercialização 

dos produtos contemplados com a isenção/redução do IPI, deve ser investido em 

atividades de P&D em tecnologia da informação, realizadas no País.  

 

Convém ressaltar que o percentual inicial estabelecido para o investimento 

em P&D, quando da edição da Lei 8.248,  era de 5%, aplicado sobre o 

faturamento bruto da empresa, no mercado interno, decorrente da 

comercialização de bens e serviços de informática. Com as prorrogações da Lei, 

este percentual foi reduzido, bem como a base de cálculo alterada para o 

faturamento obtido em função da comercialização dos bens incentivados e não 

mais sobre o faturamento global da empresa como era antes. 

 

As Figuras 3.3 e 3.4 a seguir demonstram os percentuais mínimos de 

investimento em P&D, estabelecidos para o período de 2005 a 2019, em função 

da Região onde são produzidos os bens de informática, havendo aqui também 

um tratamento diferenciado para microcomputadores de até R$ 11 mil. 

 

                   

Figura 3.3 – Percentual Mínimo de Investimento em P&D 

(Regra Geral) 

Fonte: Adaptado do MCT (2010) 
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Os percentuais da Figura 3.3 podem ser explicados da seguinte forma: o 

percentual base de investimento obrigatório era de 5%, tendo vigorado até 2003, a partir 

de 2004 e até 2014, este percentual foi reduzido em 20%, ficando assim neste  período 

em 4%, em 2015 a redução será de 25%, passando para 3,75%, e de 2016 a 2019, a 

redução será de 30%, resultando no percentual de 3,5%. Quando, entretanto, os 

investimentos se referirem à comercialização dos bens de informática que foram 

produzidos nas regiões Centro-Oeste (CO), Nordeste (NE) e Norte (NO), as reduções 

aqui mencionadas serão menores, a saber, respectivamente 13%, 18% e 23%, o que 

resultará nos percentuais de 4,35%, 4,1 % e 3,85%, resultando assim  na obrigação de 

realizar um maior investimento.  

 

                  

Figura 3.4 – Percentual mínimo de investimento em P&D 

(Regra  para microcomputadores) 

Fonte: Adaptado do MCT (2010) 

 

Os percentuais da Figura 3.4 podem ser explicados da seguinte forma: sobre os 

percentuais estabelecidos na Figura 3.3 foram aplicados redutores de 50% no período de 

2004 a 2009, e de 25% no período de 2010 a 2014, o que resultou numa obrigação de 

investimento menor nestes respectivos períodos. Para o período de 2015 a 2019 os 

percentuais são os mesmos estabelecidos para a regra geral, isto é, sem redutores, 

conforme pode ser observado na comparação das Figuras 3.3 e 3.4. 
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Do percentual total para investimento em P&D, conforme estabelecido nas 

Figuras 3.3 e 3.44,  a Lei obriga, para aquelas empresas, cujo faturamento bruto anual 

seja superior a R$ 15 milhões,  que no mínimo 46% dele seja obrigatoriamente aplicado 

em atividades de P&D externas à empresa. Essa aplicação externa se dará de duas 

formas, a primeira se caracteriza pelas parcerias que a empresa irá fazer com centros ou 

institutos de pesquisa ou entidades brasileiras oficiais ou reconhecidas, tais como as 

universidades,  sendo nestes casos estabelecido um  percentual de 36% e a segunda 

corresponde aos depósitos que deverão ser realizados diretamente em favor do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT)
7
, que neste caso 

representará os 10% restantes da aplicação total externa obrigatória. 

 

A aplicação dos 36% nas parcerias externas ainda estabelece um diferencial para 

aquelas realizadas com os centros ou institutos de pesquisa ou universidades que sejam 

localizadas nas Regiões N, NE e CO, cujo percentual neste caso será de 16% , e os 

outros 20% aplicados nas instituições pertencentes as demais Regiões S e SE. No caso 

ainda das Regiões N, NE e CO dos 16% no mínimo 4,8% serão aplicados 

obrigatoriamente em instituições oficiais, podendo os demais 11,20% serem aplicados 

em instituições privadas. 

 

No caso dos recursos destinados ao FNDCT, via a Lei de Informática, os mesmos 

se destinam  exclusivamente à promoção de projetos estratégicos de P&D em tecnologia 

da informação, em especial o Fundo Setorial de Informática (CT-INFO), que foi criado 

para estimular as empresas nacionais a desenvolverem e produzirem bens e serviços de 

informática e automação, investindo em atividades de pesquisas científicas e 

tecnológicas. 

 

Com o objetivo de melhor esquematizar a distribuição dos percentuais mínimos 

de investimento em P&D retro-mencionados, no tocantes a sua aplicação interna e 

externa à empresa, é apresentado nas Tabelas 3.1 e 3.2 a seguir um resumo detalhando 

                                                 
7
 Fundo de natureza contábil, gerido pela  Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP do MCT, e que 

tem como objetivo financiar a inovação e o desenvolvimento científico e tecnológico com vistas em 

promover o desenvolvimento econômico e social do País. 
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essa distribuição. Observa-se que as referidas Tabelas têm correlação direta com as 

Figuras 3.3 e 3.4 anteriormente apresentadas. 

 

Tabela 3.1 – Distribuição do Percentual Mínimo de Investimento em P&D, 

(Regra Geral) 

Período 

% 

Total 

(100) 

% para o 

FNDCT 

(10)  

% em Parcerias 

(36) 

% Extra 

Parcerias 

(54)  

N, NE e CO  

(16) 

Livre 

(qualquer 

Região) 

(20) 

  

Inst.Oficiais 

(4,8) 

Livre 

(11,2) 

Regiões Sul (S) e Sudeste (SE) 

de 2004 a 

2014 
4,00% 0,400% 0,192% 0,448% 0,80% 2,160% 

em 2015  3,75% 0,375% 0,180% 0,420% 0,75% 2,025% 

de 2016 a 

2019 
3,50% 0,350% 0,168% 0,392% 0,70% 1,890% 

Regiões Norte (N), Nordeste (NE)  e Centro-Oeste (CO) 

de 2004 a 

2014 
4,35% 0,435% 0,209% 0,487% 0,870% 2,349% 

em 2015  4,10% 0,410% 0,197% 0,459% 0,820% 2,214% 

de 2016 a 

2019 
3,85% 0,385% 0,185% 0,431% 0,770% 2,079% 

Fonte: Adaptado de Geosync (2010) 

 

Observar que a  Tabela 3.1 tem correlação direta com a Figura 3.3 em termo do 

percentual total de investimento e a região onde são produzidos os bens de informática 

cuja comercialização gerará a base de cálculo do percentual de investimento.  
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Tabela 3.2 – Distribuição do Percentual Mínimo de Investimento em P&D 

(Regra  para microcomputadores) 

Período 
% Total 

(100) 

% para o 

FNDCT 

 (10) 

% em Parcerias 

(36) 

% Extra 

Parcerias 

(54) 

  

N, NE e CO  

(16) 

Livre 

(qualquer 

Região) 

(20) 

  

Inst.Oficiais 

(4,8) 

Livre 

(11,2) 

Regiões Sul (S) e Sudeste (SE) 

de 2004 a 

2009 
2,00% 0,200% 0,096% 0,224% 0,400% 1,080% 

de 2010 a 

2014 
3,00% 0,300% 0,144% 0,336% 0,600% 1,620% 

em 2015 3,75 % 0,375 % 0,180 % 0,420 % 0,75 % 2,025 % 

de 2016 a 

2019 
3,500% 0,350% 0,168% 0,392% 0,560% 1,890% 

Regiões Norte (N), Nordeste (NE)  e Centro-Oeste (CO) 

de 2004 a 

2009 
2,175% 0,218 % 0,105 % 0,244 % 0,435 % 1,175 % 

de 2010 a 

2014 
3,263 % 0,326 % 0,157 % 0,365 % 0,653 % 1,762 % 

em 2015  4,010 % 0,410 % 0,197 % 0,459 % 0,820 % 2,214 % 

de 2016 a 

2019 
3,850 % 0,385 % 0,185 % 0,431 % 0,770 % 2,079 % 

Fonte: Adaptado do site da Geosync Consultoria (2010) 
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Observar que a  Tabela 3.2 tem correlação direta com a Figura 3.4 em termo do 

percentual total de investimento e a região onde são produzidos os bens de informática 

cuja comercialização gerará a base de cálculo do percentual de investimento.  

 

Como demais obrigações, além do investimento em P&D, as empresas que 

recebam o incentivo estabelecido pela Lei de Informática devem implantar Programa de 

Participação dos Trabalhadores nos Lucros ou Resultados da Empresa, em 

conformidade com a legislação vigente aplicável, bem como implantar, em prazo não 

superior 24 meses, contados a partir do início da fruição dos benefícios fiscais, Sistema 

da Qualidade em conformidade com as Normas NBR ISO da Série 9000
8
, da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, com escopo na manufatura 

inerente aos produtos incentivados. 

 

Como obrigação final, as empresas beneficiadas pela Lei de Informática, devem 

apresentar anualmente ao MCT um relatório que objetiva demonstrar o cumprimento 

das obrigações estabelecidas no ano-base anterior, incluindo a informação descritiva das 

atividades de P&D previstas e realizadas e dos respectivos resultados alcançados. Este 

relatório, conhecido como Relatório Demonstrativo Anual (RDA), deve ser elaborado 

em conformidade com as instruções especificadas pelo MCT, sendo atualmente 

apresentado via web, através do SigPlani – Sistema de Gestão da Lei de Informática - 

Módulo Relatório Demonstrativo Anual –,disponível no site do MCT. 

 

O MCT apreciará tais os relatórios e comunicará os resultados da sua análise 

técnica às respectivas empresas, bem como divulgará para a sociedade dados estatísticos 

anuais sobre a aplicação da Lei de Informática. 

 

 

 

                                                 
8
 Em sua essência, a ISO 9000 é uma norma que visa estabelecer critérios para um adequado 

gerenciamento do negócio tendo como foco principal a satisfação do cliente e consumidor, através de 

uma série de ações a serem adotadas pela empresa, dentre as quais pode-se destacar : - estar totalmente 

comprometida com a qualidade (considerando qualidade = satisfação do cliente), desde os níveis mais 

elevados, até os níveis de operadores; - adotar adequado gerenciamento dos recursos humanos e materiais 

necessários para as operações do negócio; - primar pela existência de procedimentos, instruções e 

registros de trabalho formalizando todas as atividades que afetam a qualidade; - monitorar os processos 

através de indicadores e tomada de ações quando os objetivos pré-estabelecidos não são alcançados. 
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3.3.3 Da natureza dos Projetos de P&D 

 

A Lei de Informática considera como atividades de P&D em tecnologias da 

informação, o trabalho teórico ou experimental (pesquisa fundamental), o trabalho 

prático (pesquisa aplicada) e os respectivos serviços científicos e tecnológicos 

associados (desenvolvimento experimental). Também são consideradas atividades de 

P&D,  a implantação e operação de incubadoras de base tecnológica da informação, 

bem como a formação e a capacitação profissional de níveis médio e superior na área de 

tecnologia da informação. 

 

É importante salientar que tais atividades, sob a ótica da Lei de Informática, 

devem ter sempre o caráter inovador, buscando adquirir novos conhecimentos, descobrir 

novas aplicações, desenvolver novos materiais, produtos, dispositivos, implementar 

novos processos, sistemas ou serviços. 

 

Além do mais, as atividades de P&D serão avaliadas por intermédio de 

indicadores de resultados, tais como: patentes depositadas no Brasil e no exterior; 

concessão de co-titulariedade ou de participação nos resultados da pesquisa e 

desenvolvimento às instituições convenentes parceiras; protótipos, processos, 

programas de computador e produtos que incorporem inovação científica ou 

tecnológica; publicações científicas e tecnológicas em periódicos ou eventos científicos 

com revisão pelos pares; dissertação e teses defendidas; profissionais formados ou 

capacitados; melhoria das condições de emprego e renda, e promoção da inclusão 

social. 

 

Para que possam ser enquadrados como dispêndios de P&D, na Lei de 

Informática, os gastos realizados na execução das diversas atividades de tecnologia da 

informação, devem ser relativos a uso de programas de computador, de máquinas, 

equipamentos, aparelhos e instrumentos, seus acessórios, sobressalentes e ferramentas, 

assim como serviço de instalação dessas máquinas e equipamentos; implantação, 

ampliação ou modernização de laboratórios de pesquisa e desenvolvimento; recursos 

humanos, diretos e indiretos; aquisições de livros e periódicos técnicos; materiais de 

consumo; viagens; treinamento; serviços técnicos de terceiros. Podem ainda ser 
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admitidos outros gastos, além dos citados, entendidos como outros dispêndios, que 

serão chamados neste caso genericamente de “outros correlatos”. 

 

3.4 As Estatísticas segundo o MCT (2006 – 2009) 

 

 Anualmente o MCT divulga os dados estatísticos a respeito da aplicação da Lei 

de Informática, obtidos a partir dos Relatórios apresentados pelas empresas 

incentivadas. Esses dados apresentam a evolução dos recursos financeiros aplicados, 

sejam na renúncia fiscal, nos impostos pagos, nos investimentos em P&D, no 

faturamento das empresas, bem como a complexidade dos projetos de P&D realizados e 

ainda os investimentos aplicados nas parcerias com entidades de pesquisa e ensino.  

 

 São apresentadas a seguir algumas Tabelas, elaboradas a partir dos dados 

estatísticos divulgados pelo MCT, que demonstram alguns dos resultados da Lei de 

Informática, abrangendo o período de 2006 a 2009. Ressalte-se, no entanto que tais 

dados ainda são considerados preliminares, pelo próprio MCT, uma vez que se 

encontram em fase de análise pela sua Secretaria de Política de Informática (SEPIN), 

cujo resultado final poderá vir a alterá-los (MCT, 2010). 

 

3.4.1 Da renúncia fiscal aos tributos cobrados 

 

 A Tabela 3.3 a seguir demonstra a evolução, no período de 2006 a 2009, dos 

recursos aplicados em P&D, da conseqüente renúncia fiscal e dos tributos efetivamente 

cobrados, tendo como base o faturamento das empresas sobre a comercialização de 

produtos incentivados, conforme determina a Lei de Informática. 
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Tabela 3.3 – Investimentos em P&D e Tributação (Lei de Informática) 

(2006 – 2009) 

                                                                                                                  (em R$ milhões) 

Ano Aplicação em P&D Renúncia Fiscal Tributos recolhidos 

2006    425,2   1.994,5   3.035,0 

2007    537,0   2.759,0   3.966,7 

2008    633,9   3.183,6   4.707,5 

2009    579,0   3.074,2   4.477,4 

Total 2.175,1 11.011,3 16.186,6 

       Fonte: Elaborada a partir dos dados do MCT (2006 a 2009) 

 

 Como pode ser observado no período analisado existe um superávit dos tributos 

recolhidos em relação à renúncia fiscal da ordem de 47%. Verifica-se ainda a aplicação 

em P&D no período, que superou a casa dos R$ 2 bilhões.   

 

 

3.4.2 Das empresas beneficiadas 

 

 A Tabela 3.4 apresenta a evolução das empresas, no período de 2006 a 2009,  no 

tocante ao  quantitativo de empresas beneficiadas, dos respectivos faturamentos global e 

da parte correspondente a apenas aos produtos incentivados, do número total de 

funcionários e dentre estes o número dos envolvidos em atividades de P&D. 

 

Tabela 3.4 – Evolução das Empresas Beneficiadas (Lei de Informática) 

(2006 – 2009) 

                                                                                          

Ano Quantidade Faturamento (em R$ bilhões)  Funcionários 

Global s/Incentivados            Total em P&D 

2006 262 37,8 15,9  55.388 4.108 

2007 312 42,1 21,0  70.221 5.261 

2008 370 49,2 24,7  85.087 6.043 

2009 436 48,3 23,6  96.599 6.746 

Total - 177,4 85,2  - - 

Fonte: Elaborada a partir dos dados do MCT (2006 a 2009) 
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     Constata-se a partir da Tabela 3.4 um crescimento médio de 19% ao ano na 

quantidade de empresas que são contempladas com os incentivos da lei de Informática. 

O número total de funcionário tem crescido a uma taxa média de 20% ao ano, porém 

tem sido mantida a média de 7% do total de funcionários que estão envolvidos com 

P&D. Com relação ao faturamento total a média de crescimento foi de 9% (puxada para 

baixo por causa do ano de 2009), observando-se ainda que a razão média de 48% deste 

faturamento total é oriundo da comercialização dos produtos incentivados. 

 

 

A Tabela 3.5 apresenta a evolução das empresas, no período de 2006 a 2009, 

separada agora pelas regiões Sul e Sudeste (S - SE) e  Norte, Nordeste e Centro-Oeste 

(N - NE - CO)
9
, destacando-se a quantidade de empresas, o faturamento sobre os 

produtos incentivados e o total de pessoas empregadas.  

 

Tabela 3.5 – Evolução das Empresas Beneficiadas por Região 

(Lei de Informática) 

(2006 – 2009) 

 

 Regiões S-SE  Regiões N-NE-CO 

Ano Quant Fat* Func  Quant Fat* Func 

2006 226 14,9 52.769  36 1,0 2.619 

2007 260 19,5 65.768  52 1,5 4.453 

2008 307 23,4 79.840  63 1,3 5.247 

2009 368 22,3 89.844  68 1,3 6.755 

TOTAL - 80,1 -  - 5,1 - 

Fonte: Elaborada a partir dos dados do MCT (2006 a 2009)                                           *em R$ bilhões 

 

Ao se observar a Tabela 3.5 verifica-se que nesses quatro anos as regiões S-SE 

detém em média 84% das empresas incentivadas pela lei de Informática, as quais são 

responsáveis por 94% do faturamento sobre os produtos incentivados, como também 

                                                 
9
 Esta divisão decorre da necessidade de se destacar as regiões N, NE e CO, em seu conjunto, por que são 

consideradas prioritárias sob a ótica da Lei de Informática. 



Capítulo 3 – A Lei de Informática 41 

empregam 94% da mão-de-obra total. Observa-se, no entanto um crescimento médio 

maior ao longo dos anos da quantidade de empresas das regiões N-NE-CO,  em relação 

ao mesmo crescimento das demais regiões (25% contra 18%) , bem como o crescimento 

do número de funcionários (39% contra 20%), e o mesmo crescimento médio do 

faturamento sobre os produtos incentivados (15% para ambas regiões). 

 

 A Tabela 3.6 mostra a evolução do número de empresas em relação às faixas de 

investimentos obrigatórios em P&D, decorrentes do faturamento em produtos 

incentivados obtido por essas empresas,  no período de 2006 a 2009. 

 

Tabela 3.6 – Quantidade de Empresas por Faixas de Investimentos em P&D 

 (Lei de Informática) 

(2006 – 2009) 

                                                                                          

 

Ano 

> 10 

milhões 

Ente 3 e 10 

milhões 

Entre 1 e 3 

milhões 

< 1 milhão  

Total 

2006 8 11 18 225 262 
 

2007 9 16 16 271 312 

2008 12 18 29 311 370 

2009 10 15 39 372 436 

Fonte: Elaborada a partir dos dados do MCT (2006 a 2009) 

 

Observa-se a partir dos dados da Tabela 3.6 que a grande maioria das empresas 

(86%) se enquadram na faixa de investimento obrigatório em P&D de valores inferiores 

a R$ 1 milhão, caracterizando assim que a maioria das empresas beneficiadas pela Lei 

de Informática é formada pelo segmento de pequeno a médio porte. Em função disto, 

depreende-se que o faturamento das empresas beneficiadas, em termos dos produtos 

incentivados,  está na verdade concentrado em um pequeno número de grandes 

empresas (3%), dentre elas se destacando a Motorola, Samsung, Ericsson, Itautec, 

Positivo, LG, Dell e a Flextronics, que aparecem nesse grupo (> 10 milhões) em todos 

os anos. 
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3.4.3 Dos Investimentos em P&D 

 

 A Tabela 3.7 apresenta a evolução dos investimentos em P& D realizados pelas 

empresas, ao longo de 2006 a 2009, conforme as diversas aplicações possíveis, 

determinadas pela Lei de Informática. 

 

Tabela 3.7 – Evolução dos Investimentos em P&D (Lei de Informática) 

(2006 – 2009) 

 

Aplicação 2006 2007 2008 2009 TOTAL 

 

Projetos internos (próprios) 

 

309,7 

 

350,8 

 

424,3 

 

440,6 

 

1.525,4 

Projetos em parceria 225,5 345,2 305,7 288,4 1,164,8 

FNDCT 47,5 55,5 64,6 62,3 229,9 

PPI
10

 3,6 8,5 17,0 12,6 41,7 

 

TOTAL 586,3 760,0 811,6 803,9 2.961,8 

Fonte: Elaborada a partir dos dados do MCT (2006 a 2009) 

 

 Observa-se a partir dos dados da Tabela 3.7 que os investimentos em P&D ao 

longo do período de 2006 a 2009 cresceram a uma taxa média de 12% (puxada para 

baixo em função do ano de 2009, no qual houve uma redução do valor). Constata-se 

ainda, comparando o valor total de investimentos realizados no período (~R$ 3 bilhões) 

com o valor total de faturamentos incentivados no período (~R$ 85  bilhões) constante 

da Tabela 3.4, que a taxa de investimento sobre o faturamento incentivado é na média  

3,5%. 

 

 

 

 

                                                 
10

 PPI – Programas Prioritários de Informática estabelecidos pelo MCT e que podem receber 

investimentos das empresas via Lei de Informática em substituição às obrigações externas. São exemplos 

os programas SOFTEX e RNP. 
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A Tabela 3.8 apresenta os valores dos investimentos obrigatórios e efetivamente 

realizados pelas empresas beneficiadas pela Lei de Informática, ao longo de 2006 a 

2009, tanto no âmbito interno da própria empresa (projetos próprios) quanto nos 

convênios com as instituições de pesquisa e ensino (projetos em parceria). 

 

Tabela 3.8 – Investimentos em P&D das Empresas (Lei de Informática) 

(2006 – 2009) 

 

  em Projetos Próprios*  em Projetos em Parceria* 

Ano Obrigatório Realizado %  Obrigatório Realizado % 

2006 214,3 309,7 45%  210,9 225,5 7% 

2007 280,0 350,8 25%  257,0 345,2 34% 

2008 347,6 424,3 22%  286,3 305,7 7% 

2009 292,0 440,6 51%  287,1 288,4 0,5% 

TOTAL 1.133,9 1.525,4 35%  1.041,3 1.164,4 12% 

Fonte: Elaborada a partir dos dados do MCT (2006 a 2009) 

  

A análise da Tabela 3.8 permite constatar que as empresas vêm na média 

investindo em P&D mais do que o valor estabelecido como obrigatório, com ênfase 

maior para os seus projetos internos (35%) e menor nos projetos externos (em parcerias) 

(12%). No período de 2006 a 2009 de uma forma geral as empresas investiram em 

média 24% a mais do que suas obrigações estabelecidas na Lei, o que configura um 

panorama muito favorável para a consolidação da estratégia de investimento do 

mercado em P&D. 

 

3.4.3 Das Instituições Parceiras 

 

 A Tabela 3.9 apresenta a evolução do número de instituições credenciadas pelo 

MCT  que efetivamente executaram projetos em parceria com as empresas beneficiadas 

pela Lei de Informática, bem como o número de projetos e o montante de recursos 

financeiros envolvidos, inclusive por regiões, no período de 2006 a 2009. 

 

 



Capítulo 3 – A Lei de Informática 44 

 

 

Tabela 3.9 – Instituições e os Investimentos em P&D 

 (Lei de Informática) 

(2006 – 2009) 

                                                                                          

 

Ano 

Quant. 

Instit. 

Nro. 

Projetos 

Invest. Total 

(em R$ milhões) 

Invest. S-SE 

(em R$ milhões) 

Invest. N-NE-CO 

(em R$ milhões) 

 

2006 

 

85 

 

689 

 

225,5 

 

136,7 

 

88,8 

2007 74 712 345,2 201,2 144,0 

2008 100 837 305,7 186,5 119,2 

2009 88 845 288,4 180,2 108,2 

 

  TOTAL 1.164,8 704,6 460,2 

Fonte: Elaborada a partir dos dados do MCT (2006 a 2009) 

 

Observa-se na Tabela 3.9 um crescimento médio anual de 7% do número de 

projetos realizados pelas instituições em parcerias com as empresas incentivadas, apesar 

dos investimentos não estarem em ascensão em termos financeiros. As regiões S-SE 

detém 60% dos investimentos totais realizado, em detrimento das regiões N-NE-CO que 

ficam com os 40% restantes. Observa-se ainda que em média 87 instituições por ano 

fazem parcerias com as empresas para a execução dos projetos de P&D. 

 

Na Tabela 3.10 é apresentada as dez instituições que mais receberam 

investimentos nas parcerias com as empresas, no período de 2006 a 2009. 
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Tabela 3.10 – Instituições mais Contempladas 

 (Lei de Informática) 

(2006 – 2009) 

                                                                                                                                (em  R$ milhões) 

 

Instituição 

 

UF 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

TOTAL 

 

 

Instituto Eldorado SP 36,0 36,5 31,2 28,5 132,2 

Venturus SP 19,2 31,7 37,9 38,9 127,7 

CESAR PE 24,4 38,5 28,9 24,4 116,2 

SIDI SP 7,6 16,9 19,3 32,5 76,3 

CITS PR 17,0 28,3 16,0 11,7 73,1 

UFPE PE 14,3 21,6 18,1 14,7 68,8 

LSI-TEC SP 11,4 27,7 11,8 9,8 60,7 

BRISA DF 8,5 24,5 11,3 11,0 55,3 

UFC CE 10,6 15,8 11,4 10,0 47,9 

FIT SP 3,9 8,1 13,9 10,0 36,0 

  

  

         
Fonte: Elaborada a partir dos dados do MCT (2006 a 2009) 

 

Dos dados apresentados na Tabela 3.10, verifica-se que o estado de São Paulo 

aparece em 1º. Lugar (R$ 433 milhões), em termos das instituições que mais receberam 

investimentos através das parcerias de P&D com as empresas, representando assim mais 

da metade do volume total investido no período. Em 2º. Lugar aparece o estado de 

Pernambuco (R$ 185 milhões), que representa 23% do volume total de investimentos. 

Observa-se ainda neste ranking uma forte presença das instituições privadas, sem fins 

lucrativos, que atuam em P&D (80%), em detrimento das públicas (20%). 

 

 Convém aqui destacar a posição da UFPE, incluindo-se entre as 10 instituições 

mais contempladas, e ocupando a primeira posição dentre aquelas que são públicas 

(vide Tabela 3.10). Tal fato revela certamente a qualidade dos projetos desenvolvidos 

em função da sua especialização na área de TIC e conseqüente confiança das empresas 

parceiras. 
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3.5 Uma breve avaliação 

 

 A Lei de Informática tem sido amplamente discutida no que tange aos seus 

resultados práticos para a sociedade, dada a sua importância para o segmento de TIC 

brasileiro e o estímulo para a efetiva interação entre as empresas deste segmento e as 

universidades e institutos de pesquisa, envolvendo vultosos recursos financeiros como 

vistos nos dados estatísticos dos últimos relatórios divulgados pelo MCT e que foram 

apresentados na seção anterior deste Capítulo.  

 

 De um modo geral, a crítica mais contundente no que tange aos efeitos da Lei de 

Informática está no fato de que não se tem conseguido que as empresas transnacionais 

atraídas pelos benefícios fiscais, transfiram para o Brasil as etapas mais nobres do 

processo inovativo de produtos do complexo eletrônico, ou seja, que a produção de tais 

itens sejam efetivamente nacionalizadas. Este fato não contribui para o adensamento da 

cadeia produtiva brasileira deste segmento, e assim não permite a inserção do Brasil na 

cadeia internacional de serviços desta natureza (GARCIA & ROSELINO, 2004), 

(STAL, 2009), (ALBUQUERQUE & BONACELLI, 2009), (PACHECO, 2010). 

 

 Entretanto, tais estudos também revelam e atestam a grande importância da Lei 

de Informática para as empresas do setor de TIC, em especial por estimular, por parte 

destas empresas, o investimento em P&D, seja internamente e externamente em 

parcerias com as universidades e institutos de pesquisa, cujo resultado se espelha no 

avanço do processo de inovação tecnológica e melhoria da competitividade destas 

empresas. Ainda, a atração de grandes empresas internacionais do complexo eletrônico, 

independentemente do exposto no parágrafo anterior, é considerada um legado da Lei, 

por contribuir com a implantação de centros de desenvolvimento no Brasil, resultando 

na manutenção e expansão da produção local deste segmento e no reconhecimento 

estratégico das filiais brasileiras por parte das suas matrizes internacionais. Por outro 

lado, do ponto de vista das universidades e institutos de pesquisa, a Lei, 

indiscutivelmente,  tem alavancado os recursos para as pesquisas, permitindo a 

implantação de laboratórios e centros de alta tecnologia, ampliando a capacitação de 

recursos humanos em TI voltados para soluções demandadas pelo mercado, e ainda 

contribuindo  para que seja reconhecida a alta qualidade dos pesquisadores brasileiros 
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para o desenvolvimento de projetos tecnológicos. Atente-se ainda a importância da Lei 

para minimizar as diferenças regionais quando procura priorizar investimento e 

produção no segmento de TIC  nas regiões N-NE-CO, em relação as demais regiões 

(GARCIA & ROSELINO, 2004), (STAL, 2009), (ALBUQUERQUE & BONACELLI, 

2009), (BARBATO, 2009).  
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Capítulo 4 

A Modelagem de Processos e o BPMN 

 

O objetivo deste capítulo é apresentar uma noção básica da importância da 

modelagem de processos, bem como uma explicação sobre a notação BPMN que é 

utilizada como ferramenta para a modelagem do processo objeto desta dissertação. 
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4.1 Introdução 

 

As empresas estão mudando de paradigma no que tange a forma de se 

organizarem estruturalmente, voltando-se para a orientação por processos em 

detrimento da orientação funcional. Na abordagem funcional, as empresas se organizam 

geralmente como conjuntos de unidades funcionais verticais, isoladas umas das outras, 

na maioria das vezes operando em paralelo e com muito pouca interligação, interferindo 

diretamente no modo de execução dos seus processos, que assim perdem tempo, 

qualidade e capacidade de atendimento, por terem que atravessar as fronteiras 

naturalmente criadas entre suas unidades funcionais.  Definir, portanto, a estrutura 

organizacional em torno de um processo como fluxo de trabalho, é a maneira mais 

indicada para fugir da abordagem funcional, pois a lógica de funcionamento do 

processo passa a ser a própria lógica de funcionamento da estrutura organizacional da 

empresa. Neste sentido, fica evidente que, para a empresa se organizar nesta nova 

abordagem, ela necessita necessariamente de conhecer muito bem os seus diversos 

processos  (GONÇALVES, 2000) (TESSARI, 2008). 

 

A criação de um processo estruturado tem várias vantagens para as empresas, 

dentre as quais podem ser destacadas o foco, que passa a ser o cliente (portanto os 

processo são analisados dentro da visão dos consumidores) e o  fato de que todos 

colaboradores da organização, passam a entender o porquê e a melhor forma de executar 

suas respectivas tarefas, e assim as empresas passam a ser menos dependente de 

pequenos grupos de pessoas talentosas, que acabam se tornando indispensáveis porque 

só elas detém o conhecimento dos processos (as pessoas passam mas os processo ficam) 

(HAMMER, 2001). 

 

De uma forma geral o objetivo da orientação por processos é permitir que a 

empresa melhore seus custos, tempo e qualidade, resultando em flexibilidade e 

habilidade de mudança, agindo mais rapidamente em resposta ao ambiente. É um 

modelo de  gestão que têm o cliente final como foco e características de colaboração, 

tanto na própria organização (entre departamentos e funções) como entre organizações 

(redes organizacionais), detendo-se a uma visão cada vez mais horizontal dos processos 
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que permeiam interna e externamente nas empresas. Desta forma, para a empresa, é 

fundamental proceder a análise dos seus processos, através de levantamento e 

modelagem, que objetivam evidenciar os problemas e apontar as conseqüentes soluções 

(PAIM, 2007) (TESSARI, 2008). 

 

4.2 Modelagem de Processos 

 

A etapa de modelagem de um processo é considerada uma das mais importantes 

no ciclo de gerenciamento de processo, uma vez que ela criará o modelo de um processo  

existente ou proposto, através de sua formalização, demonstrando efetivamente a sua 

existência e principalmente como ele é realizado. Contribui, em última análise para 

desconstruir  a complexidade organizacional da empresa no tocante a como são 

realizadas as suas operações (BANDARA, 2007). 

 

Bandara (2007) identifica quais são os principais objetivos da modelagem de 

processos, dentre os quais estão descritos a seguir os seis mais eleitos em ordem 

crescente de importância: 

 

 Desenvolvimento de software. 

 Gerenciamento de mudança; 

 Melhoria de negócio colaborativo; 

 Gerenciamento de fluxo de processos; 

 Documentação de processos de negócio; 

 Melhoria dos processos de negócio internos; 

 

Para Browning (2002) a modelagem de processo tem vários usos potenciais, tais 

como os abaixo relacionados: 

 

 Programar o planejamento; 

 Baseline para melhoria continua; 

 Retenção de conhecimento e aprendizagem; 
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 Visualização do processo; 

 Treinamento; 

 Framework para métricas; 

 Conformidade e auditoria; 

 Programar a execução. 

 

 A modelagem  nada mais é do que uma tentativa de representação gráfica por 

meio da construção de diagramas operacionais, através dos quais objetiva-se demonstrar  

o comportamento de um processo, em termos das suas atividades, dos seus eventos, dos 

seus estados, e ainda da lógica de controle dos seus fluxos, a fim de permitir a sua 

análise, desenho e medição, e ainda poder testar suas reações sob diversas condições 

para verificar se atende aos pré-requisitos por ventura estabelecidos. Tais processos 

podem já existir ou se tratar de novos processos. Desta forma, ter-se-ia a modelagem do 

estado atual do processo já existente (conhecida como fase ou cenário “AS IS”) e a 

modelagem do estado desejado, que objetiva a melhoria de um processo existente 

(conhecida como fase ou cenário “TO BE”)  (OLIVEIRA & ALMEIDA, 2009),  

(BALDAM et. al., 2007). 

 

 A modelagem do cenário “AS IS” é vista como de extrema importância por 

diversos autores, pois ao permitir entender exatamente como o processo funciona na 

organização, contribui para que sejam identificados os possíveis pontos de melhoria e 

sua conseqüente otimização através do cenário “TO BE” (BALDAM et. al., 2007).  

 

4.3 Business Process Modeling Notation - BPMN 

 

Existem hoje várias metodologias para a modelagem de processos, tais como 

UML (Unified Modeling Languague), i*, EPC (Event Driven Process Ghain) e a BPMN 

(Business Process Modeling Notation). 

 

Dentre estas, a BPMN é considerada a de maior preferência do mercado e de 

fato considerada o padrão para a modelagem de processos. Ela foi criada pelo Business 
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Process Management Initiative (BPMI) e agora mantido pela Object Management 

Group (OMG). Tem como principal característica ser uma notação de fácil leitura e 

compreensão por todos os usuários de negócios, desde os analistas que criam os 

modelos inicias de processos, aos desenvolvedores técnicos, responsáveis pela 

implementação tecnológica de tais modelos, e finalmente àqueles que irão gerenciar e 

monitorar os processos. Uma pesquisa realizada nos mercados norte e sul-americanos e 

europeu, apontou que 41% das empresas entrevistadas adotam o BPMN como padrão 

para modelar processos, deixando a UML com 30% dos votos (XAVIER, 2009). 

 

A BPMN é uma notação que tem como propósito a geração de um diagrama de 

processos de negócio chamado Business Process Diagram (BDP). Tal diagrama, 

constituído de elementos gráficos, que são bastante parecidos com fluxogramas, fica 

assim muito familiar para a maioria dos analistas de negócio. Apesar de se utilizar de 

mecanismos simples para a construção de modelos de processos, essa notação tem 

capacidade de lidar com a complexidade inerente a tais processos (WHITE, 2006). 

 

A notação BPMN, em nível de especificação de processos, poderá fazer a 

utilização tanto de recursos básicos (BPD Core Element Set) quanto de recursos 

avançados (BPD Extended Set) (OMG, 2010). 

 

Os principais elementos gráficos que compõem um BDP, segundo os recursos 

mencionados acima, são explicados nas seções seguintes, objetivando um melhor 

entendimento da notação BPMN, uma vez que esta foi escolhida para a modelagem do 

processo foco desta dissertação de mestrado. 

 

4.3.1 Elementos Básicos 

O conjunto completo de símbolos utilizados no BPMN é composto por quatro 

categorias básicas de elementos, a saber: os objetos de fluxo, os objetos de conexão, as 

raias e os artefatos (OMG, 2010). 
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 Objetos de Fluxo 

A notação BPMN descreve um conjunto de três objetos de fluxo: eventos, 

atividades e gateways (Figura 4.1). Os eventos são representados por círculos e 

demonstram acontecimentos no curso de um processo e afetam o fluxo de um processo 

e eventualmente podem ter uma causa ou impacto. As atividades são representadas por 

retângulos com cantos arredondados e são usadas para demonstrar algum tipo de 

trabalho realizado na empresa. Os gateways são representados por um losango e são 

usados para controlar a divergência e/ou a convergência de um fluxo de controle, 

determinando decisões tradicionais e também caminhos paralelos ou junções de 

caminhos. 

 

Figura 4.1 - Objetos de Fluxo do BPMN 

 

 Objetos de Conexão 

 

Os objetos de conexão têm como função criar o esqueleto estrutural básico de 

um processo de negócio. Existem três tipos básicos de objetos para prover esta função 

(Figura 4.2). 

 

 

Figura 4.2 - Objetos de Conexão do BPMN 

 

O fluxo de sequência é representado por uma linha sólida e uma seta sólida, 

usado para demonstrar a ordem que as atividades serão executadas em um processo. O 

fluxo de mensagens é representado por uma linha pontilhada, com um círculo aberto no 

ponto de partida e uma seta aberta na sua extremidade, é usado para demonstrar o fluxo 

de mensagens entre dois participantes de processos separados de forma organizacional, 
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como, setores diferentes, unidades de negócio distintas, ou até mesmo outras empresas. 

A associação é representada por uma linha pontilhada com uma seta aberta na sua 

extremidade e é utilizada para associar dados, textos e outros artefatos com objetos de 

fluxo. 

 

 Artefatos 

A especificação BPMN define três tipos de artefatos básicos: objetos de dados, 

anotações e grupos (Figura 4.3).  

 

 

Figura 4.3 – Artefatos do BPMN 

 

Os objetos de dados são mecanismos que demonstram como os dados são 

requeridos ou produzidos por atividades. Eles são conectados em atividades através de 

associações. Os grupos são representados por um retângulo pontilhado e pode ser usado 

com o propósito de destaque, documentação ou análise, porém não afeta o fluxo de 

sequência. As anotações são mecanismos que fornecem ao modelador a capacidade de 

descrever informações textuais adicionais ao leitor do diagrama. 

 

 Raias (lanes) 

A notação BPMN, assim como muitas outras notações para representação de 

processos, utiliza o conceito de raias de natação (swimlanes) como um mecanismo para 

organizar atividades em diferentes categorias visuais, de forma a ilustrar diferentes 

capacidades funcionais ou responsabilidades. Estas categorias são suportadas pelo 

BPMN através de dois tipos de construtos, pools e raias (Figura 4.4) que são 

representados na forma horizontal. 
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Figura 4.4 - Elementos de Raia do BPMN 

Na Figura 4.5 é apresentado um exemplo hipotético de processo que contém 

apenas os recursos básicos da notação, bem como as indicações de cada recurso. 

 

 

Figura 4.5 - Processo Genérico de um Lava-Jato (modelado com BPMN) 

 

4.3.2 Elementos Avançados 

Para cada categoria de elementos dos objetos de fluxos apresentados na seção 

anterior, existem variações da notação para representar as diferentes situações de 

processos de negócios, tornando esses recursos mais avançados. A seguir estão 

dispostos de forma detalhada tanto o seu símbolo quanto sua descrição, ressaltando que 

apenas estão presentes aqui os recursos utilizados na representação do processo de 

negócio em estudo. Para conhecer a notação completa, vide (OMG, 2010). 
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 Atividades 

As atividades podem ser atômicas ou não-atômicas (compostas). Atividades 

podem ainda ser executadas uma vez ou repetidamente em iterações definidas. Os tipos 

de atividades que podem compor um modelo de processos são: tarefas e subprocessos. 

 

A tarefa é uma atividade atômica enquanto que os subprocessos são atividades 

compostas que podem, hierarquicamente, levar a um nível de detalhe mais fino do 

processo, através de um conjunto de sub-atividades. A Figura 4.6 demonstra um 

subprocesso fictício de atendimento ao cliente em seus dois níveis de granularidade, a 

esquerda está na forma “fechada” e a direita na forma “aberta”. 

 

 

Figura 4.6 - Atividade de um Subprocesso do BPMN 

 

 Eventos 

Os eventos podem ter três estados diferentes: início, intermediário ou fim, com 

representações específicas para cada um deles. Eventos ainda podem ter diferentes 

tipos, com significados relacionados, que servem para representar diferentes situações. 

Todos estes tipos podem ser encontrados em (OMG, 2010). 

 

Os Eventos de Início são representados por círculos com bordas simples e são 

usados para representar o início de um processo. A Tabela 4.1 demonstra os tipos 

eventos de início usados no BPD desta pesquisa. 
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Tabela 4. 1 – Eventos de Início do BPMN 

Tipo do Evento Descrição Símbolo 

 

 

Padrão 

Representa o início padrão de um 

processo. Também é usado em um 

subprocesso quando o fluxo é 

provocado por seu Processo Pai. 

 

 

Mensagem 

A mensagem chega de um participante 

e desencadeia o início do processo. 

 
 

 

Os Eventos Intermediários ocorrem após o processo ter iniciado e antes do seu 

término. Este tipo de evento é representado por um círculo com borda dupla. Diferentes 

tipos indicam circunstâncias específicas de disparo destes eventos (Tabela 4.2). 

 

Tabela 4.2 – Eventos Intermediários do BPMN 

Tipo do 

Evento 

Descrição Símbolo 

Padrão Este é válido apenas para eventos intermediários que 

estão no fluxo principal do processo. O modelador não 

exibe o tipo de evento. Ele é usado para as metodologias 

de modelagem que usam eventos para indicar alguma 

mudança de estado no processo. 

 

Mensagem A mensagem chega de um participante e dispara o evento. 

Isso faz com que o processo continue se estava à espera 

da mensagem. Quando usado para "pegar" a mensagem, o 

símbolo do envelope do evento será vazio (ver figura 

superior à direita). No fluxo normal, os eventos de 

mensagens intermediário podem ser utilizados para envio 

de mensagens para um participante. Quando usado para 

"enviar" a mensagem, o símbolo do envelope do evento 

será preenchido (ver figura inferior à direita).  
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Tabela 4.2 – Eventos Intermediários do BPMN (continuação) 

 

Link Link é um mecanismo para conectar duas seções do 

processo. Os eventos de link podem ser usados para criar 

situações de looping ou para evitar longos fluxos de 

sequência tornando o diagrama mais “limpo”. Quando 

usado para "receber" o link da fonte, o símbolo do evento 

será vazio (ver figura superior à direita). Quando usado 

para "direcionar" para o link de destino, o símbolo do 

evento será preenchido (veja a figura inferior à direita). 

 

 

Os Eventos de Fim indicam onde o processo irá terminar. Diferentes resultados 

indicam circunstâncias específicas que encerram o processo (Tabela 4.3). 

 

Tabela 4. 3 – Eventos de Fim do BPMN 

Tipo do Evento Descrição Símbolo 

Padrão Sinaliza um término normal de um 

processo ou subprocesso.  

Mensagem Este tipo de Evento de Fim indica que 

uma mensagem é enviada para um 

participante na conclusão do 

processo. 

 

 

 Gateways 

Gateways são elementos de modelagem que são utilizados para controlar o modo 

como o Fluxo de Seqüência interage e como ele converge e diverge em um processo. 

Existem diferentes tipos de gateways contidos na especificação BPMN e o 

comportamento de cada tipo desse irá determinar qual a saída estará disponível para a 

continuação do fluxo. Haverá uma porta de saída para cada seqüência de fluxo do 

gateway. Eles são sempre representados por losangos, porém os marcadores internos a 

eles é que diferenciam seu tipo de comportamento (Tabela 4.4). Os gateways utilizados 

neste trabalho foram do tipo: Exclusivo Baseado em Dados e Complexo. 
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Tabela 4.4 – Gateways do BPMN 

Tipo do Gateway Descrição Símbolo 

Exclusivo Baseado 

em Dados 

Este é o tipo mais comum. O 

conjunto de saídas baseia-se numa 

expressão booleana contida no 

atributo da expressão da condição de 

saída do fluxo de sequência do 

gateway. Seu símbolo pode ser 

representado tanto por um losango 

vazio ou por um X em seu interior. 

 

 

Complexo Este serve para lidar com situações 

complexas que não são facilmente 

manipulados por outros tipos de 

gateways. Pode ser usado quando a 

quantidade de saídas é elevada ou 

quando não é possível representar um 

fluxo contínuo. 

 

 

A fim de ilustrar alguns desses recursos avançados, pode ser visto na Figura 4.7 

um processo hipotético de uma pizzaria, o qual foi modelado utilizando a notação 

BPMN e é brevemente explicado.  
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Figura 4.7 - Processo Hipotético de uma Pizzaria (modelado com BPMN) 

No exemplo do processo hipotético de uma pizzaria da Figura 4.7, temos os 

pools que estão representados pelos atores “Cliente” e “Pizzaria”, e as raias (que são 

subdivisões do pool Pizzaria), que neste caso estão representadas pelo “Serviço de 

Entrega”, “Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)” e “Cozinha”. Observa-se um 

evento de início em cada pool, que representa o ponto de partida das atividades em cada 

um deles. Há também eventos intermediários do tipo Mensagem informando a troca de 

mensagens de pools diferentes, o símbolo do evento preenchido indica que um ator está 

lançando a mensagem e o vazio simboliza que o outro está recebendo tal mensagem. No 

pool “Cliente”, após a atividade de “Escolher Sabor”, existe  um gateway (decisão) com 

a opção de escolha dos sabores da pizza. Caso o “Cliente” desista (resposta “não”), o 

pedido é cancelado e o processo finaliza, e caso contrário (resposta “sim”), o pedido 

deve ser  informado. Este pedido irá chegar ao pool “Pizzaria” através do fluxo de 

mensagem, onde o “SAC” irá anotar o pedido, passar para a “Cozinha” realizar a tarefa 

“Preparar Pizza” e, para finalizar a participação da Pizzaria, o “Serviço de Entrega” leva 

a pizza até o “Cliente”, onde este irá receber a pizza e finalizar o processo. 
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4.3.3 Ferramenta automatizada 

Para agilizar e facilitar a realização da modelagem com o BPMN, optou-se por 

utilizar o Process Modeler da BizAgi (vide Figura 4.8), que é uma ferramenta 

automatizada, que possui, dentre outras, as seguintes características (BIZAGI,2010): 

 

 Suporte a BPMN versão 1.2; 

 Open source (encontra-se disponível no site www.bizagi.com.br); 

 Publicação do Modelo (na Web, Wiki e exportação para Sharepoint ); 

 Possibilidade de “anexar” documentos, planilhas e etc.; 

 Exportar o Modelo para PDF, Visio, Word e imagens; 

 Suporte ao idioma português; 

 Fácil de aprender (baixa curva de aprendizado). 

 

 

Figura 4.8 – Tela da Ferramenta do BizAgi  

http://www.bizagi.com.br/
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Capítulo 5 

O Ambiente Institucional 

 

O objetivo deste capítulo é contextualizar a instituição UFPE, a fim de 

permitir um melhor entendimento da sua estrutura organizacional, com destaque para o 

seu Centro de Informática (CIn) e uma breve explicação sobre a FADE, uma vez que 

este será o ambiente institucional no qual ocorre a tramitação do processo em estudo. 
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5.1 Introdução 

 

 Antes de detalhar o processo que resulta na formalização das parecerias 

envolvendo as empresas, beneficiadas pela Lei de Informática, e a UFPE, o CIn e a 

FADE, faz-se necessário descrever como se organiza administrativamente tais 

instituições, com o objetivo de permitir uma maior familiaridade com os diversos 

setores envolvidos na análise e tramitação do processo. 

 

5.2 A UFPE 

A UFPE foi criada pelo Decreto-Lei 9.388 de 20/06/1946, como uma autarquia 

federal, vinculada ao Ministério da Educação (MEC), sendo uma Instituição de Ensino 

Superior e de Pesquisa, que tem como objetivo fundamental cultivar o ensino, a 

pesquisa e a extensão em todas as áreas do conhecimento puro e aplicado. Contando 

hoje com 64 anos de existência, a UFPE contribui decisivamente para os estudos da 

realidade brasileira, assim como, colabora efetivamente com o desenvolvimento do País 

e em especial com o do Nordeste, de forma articulada com o Governo, a sociedade e a 

iniciativa privada, além de realizar intercâmbio científico e cultural tanto no Brasil 

como no exterior (UFPE, 2010). 

 

A UFPE é uma das melhores universidades do País, tanto no que se refere ao 

ensino (graduação e pós-graduação) quanto no que se refere à pesquisa científica, sendo 

reconhecida como a melhor do Norte-Nordeste. Tal posição de destaque nacional pode 

ser constatada em função dos resultados dos sistemas de avaliações oficiais do MEC e 

do MCT, responsáveis pelo acompanhamento do desempenho das instituições de ensino 

e pesquisa nacionais. Com relação a avaliação do ensino, tanto na graduação, quanto na 

pós-graduação,  pode-se  ressaltar  o IGC (Índice Geral de Cursos)
11

,  que  em  sua  mais 

 

 

                                                 
11 Indicador de qualidade de instituições de educação superior, calculado em função de uma média 
ponderada dos conceitos dos cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado e doutorado) da 
instituição, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anisio Teixeira (INEP), 
do MEC. 
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recente avaliação coloca a UFPE na 19ª posição no ranking nacional das melhores 

universidades.  Com relação à pesquisa, o resultado do Censo 2008 do Diretório dos 

Grupos de Pesquisa no Brasil
12

, mantém a UFPE entre as dez melhores universidades do 

País, em termos qualitativos e quantitativos das atividades dos  seus grupos de pesquisa 

(MEC, 2010) (MCT, 2010). 

 

A UFPE atualmente é constituída de 3 campi, que abrangem 71  Departamentos 

e 4 Núcleos de Ensino distribuídos em 12  Centros Acadêmicos (vide Tabela 5.1) 

(UFPE, 2010). 

 

Tabela 5.1 – Centros Acadêmicos da UFPE 

 

Campus Centro (sigla) Centro  

(nome) 

Agreste CAAG Acadêmico do Agreste 

Vitoria de Santo Antão CAV Acadêmico de Vitória 

Recife CAC Artes e Comunicação 

 CCB Ciências Biológicas 

 CCS Ciências da Saúde 

 CCEN Ciências Exatas e da Natureza 

 CCSA Ciências Sociais e Aplicadas 

 CCJ Ciências Jurídicas 

 CE Educação 

 CFCH Filosofia e Ciências Humanas 

 CTG Tecnologia e Geociências 

 CIn Informática 

Fonte: elaborado a partir de www.ufpe.br, acesso em 20/09/2010 

 

 

 

                                                 
12 Projeto desenvolvido no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) do 

MCT, desde 1992, e que constitui-se em bases de dados que contêm informações sobre os grupos de 

pesquisa em atividade no País, sendo realizados Censos bi-anuais, que são fotografias dessa base corrente. 

http://www.ufpe.br/
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Aos Departamentos e Núcleos de Ensino estão vinculados os 89 Cursos de 

Graduação, oferecidos pela UFPE, sendo 76 no Campus Recife, 9 no Campus do 

Agreste e 4  no Campus de Vitória de Santo Antão; além de 106 Cursos de Pós-

graduação stricto sensu, distribuídos entre Mestrados Acadêmicos (57), Mestrados 

Profissionalizantes (5) e Doutorados (44), como também 64 Cursos de Pós-graduação 

lato sensu,  entre Especializações e MBA, e ainda 464 Grupos de Pesquisas em 

atividade nos diversos Departamentos (UFPE,2010). 

 

A UFPE conta com um quadro docente composto por 1.902 professores efetivos, 

responsáveis diretamente pelas atividades fins da Instituição (ensino, pesquisa e 

extensão); conta ainda com um corpo técnico-administrativo que compreende os 

técnicos de nível superior, de nível médio e de apoio, com um total de 3.517 

distribuídos nos diversos cargos e funções e que são responsáveis pelas atividades meios 

da Instituição; e, finalmente, com o segmento discente constituído por todos os 

estudantes matriculados, na condição de regulares ou especiais, nos diversos cursos da 

Instituição, e que representam hoje 34.634 alunos, dos quais 28.000 são dos cursos de 

graduação e 6.210 estão na pós-graduação e ainda 424 alunos do Colégio de Aplicação, 

que oferece o ensino médio (UFPE, 2010). 

 

5.2.1 Sua Estrutura Organizacional 

 

A Administração da UFPE, segundo seu Estatuto, é exercida em conjunto pela 

Reitoria, órgão executivo central, e pelos Conselhos Superiores, órgãos normativos, 

deliberativos e consultivos, que são o Conselho Universitário, Conselho de 

Administração, Conselho  Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão e Conselho de 

Curadores (UFPE, 2010). 

 

 Reitoria 

 

A Reitoria é o órgão que coordena, planeja e supervisiona as atividades da 

Instituição. É constituída pelo Gabinete do Reitor e por seis Pró-Reitorias (vide Tabela 

5.2). Ao Gabinete do Reitor compete a administração e coordenação política de todos os 
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assuntos que direta ou indiretamente envolvam  a Universidade. As Pró-Reitorias 

funcionam como órgãos executivos da Administração Superior, e visam operacionalizar 

as políticas de gestão da Reitoria, tendo a função de planejar, coordenar, supervisionar e 

controlar as atividades do ensino, da pesquisa e da extensão, bem como as atividades 

ligadas a gestão de recursos humanos, materiais e financeiras da Instituição. 

 

Tabela 5.2 – Pró-Reitorias da UFPE 

 

 

Pró-Reitoria 

 

 

Função 

Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos 

(PROACAD) 

responsável pelos assuntos referentes ao 

ensino de graduação e assistência estudantil 

Pró-Reitoria para Assuntos de Pesquisa e Pós-

Graduação (PROPESQ) 

responsável pelos assuntos referentes ao 

ensino de  pós-graduação, em todos os seus 

níveis, bem como  pelas atividades de 

pesquisa e de inovação e empreendedorismo 

Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) responsável pelos assuntos referentes as 

atividades extensionistas acadêmicas e 

culturais 

Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e 

Finanças (PROPLAN) 

responsável pelos assuntos referentes à 

gestão orçamentária, financeira e da 

informação e as atividades de controladoria.  

Pró-Reitoria de Gestão Administrativa 

(PROGEST) 

responsável pelo apoio administrativo na 

gestão de bens e serviços, contratos, 

licitações, comunicação e transporte. 

Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e 

Qualidade de Vida (PROGEPE) 

responsável pela gestão dos recursos 

humanos, formados pelos docentes e 

técnico-administrativos, bem como pela 

qualidade de vida na instituição 

Fonte: elaborado a partir de www.ufpe.br, acesso em 20/09/2010 

 

http://www.ufpe.br/
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Para efeito de um melhor entendimento dos diversos papéis desempenhados 

pelas principais instâncias da Reitoria, em termos do processo de assinatura do convênio 

de cooperação, é importante destacar o que se segue: 

 

a) Dentro da composição do Gabinete do Reitor, o papel da Secretaria dos 

Órgãos Deliberativos Superiores (SODS) que executa atividades de apoio 

administrativo  ao funcionamento dos Conselhos Superiores da UFPE, bem 

como o papel da Procuradoria Geral (PG) que tem a função de defender a 

Universidade nas esferas judicial e administrativa, assessorando 

juridicamente a Administração Superior da UFPE; 

b) Dentro da composição da PROPESQ, o papel da sua Diretoria de Pesquisa 

(DPQ) responsável pelo assessoramento na política de planejamento, 

organização, coordenação, fiscalização e registro institucional das atividades 

de pesquisa desenvolvidas na UFPE, bem como o papel da  Diretoria de 

Inovação e Empreendedorismo (DINE)  responsável pelo assessoramento na 

política de integração tecnológica, proteção ao conhecimento e dos interesses 

de propriedade intelectual da UFPE e de seus respectivos inventores; 

c) Dentro da composição da PROPLAN, o papel da Diretoria de Avaliação 

Institucional e Planejamento (DAIP), que através do seu Setor de Convênios 

efetua a análise, registro,  acompanhamento e arquivo dos diversos termos de 

convênios celebrados pela Universidade, bem como o papel da Diretoria de 

Controladoria (DC) responsável pelo controle da execução orçamentária com 

o estabelecimento de normas e procedimentos em função da interlocução e 

fiscalização dos órgãos públicos de controle externos e internos, como o 

Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria Geral da União 

(CGU); 

d) Dentro da composição da PROGEST, o papel da Diretoria de Gestão de 

Bens e Serviços (DGBS) que tem dentre as suas diversas responsabilidades o 

planejamento e a direção da  Divisão de Comunicação (DICOM), que 

funciona como o protocolo geral da UFPE, em especial na abertura, 

tramitação e acompanhamento dos processos administrativos, bem como o 

papel  da Diretoria de Licitações e Contratos (DLC) que dentre outras 
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atividades é responsável pela publicação no Diário Oficial da União dos 

convênios e contratos assinados pela UFPE. 

 

 Os Conselhos Superiores (e demais órgãos colegiados) 

 

Os diversos níveis de órgãos colegiados da UFPE, incluindo seus Conselhos 

Superiores, que atuam nas funções  deliberativas, normativas e consultivas, estão 

definidos, em suas formações e competências, no Estatuto da Universidade. A Tabela 

5.3 apresenta de uma forma resumida tais órgãos. 

 

Tabela 5.3 – Órgãos Colegiados da UFPE 

 

Órgão Colegiado Competência 

Conselho Universitário Instância máxima da Universidade. 

Conselho de Administração 

-Câmara de Assuntos Financeiros 

-Câmara de Legislação e Normas 

-Câmara de Assuntos Estudantis 

Exercer a jurisdição superior da 

Universidade em matéria administrativa e 

financeira. 

Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e 

Extensão 

-Câmara de Admissão e Ensino Básico 

-Câmara de Graduação 

-Câmara de Pós-Graduação 

-Câmara de Pesquisa 

-Câmara de Extensão 

 

Exercer a jurisdição superior da 

Universidade em matéria de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Conselho de Curadores Exercer a jurisdição superior da 

Universidade em termos da fiscalização 

econômico-financeira.  

Conselhos Departamentais Órgãos consultivos e deliberativos de 

cada Centro Acadêmico da UFPE 

(portanto atualmente são 12) 
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Tabela 5.3 – Órgãos Colegiados da UFPE (continuação) 

 

Colegiados Plenos 

-Comissões Diretoras 

 

Órgãos consultivos e deliberativos de 

cada Departamento da Universidade 

(portanto atualmente são 71) 

Colegiados de Cursos Órgãos consultivos e deliberativos de 

cada Curso de Graduação e de Cada 

Programa de Pós-Graduação stricto sensu 

da Universidade (portanto atualmente em 

torno de 150) 

Conselhos Técnicos Administrativos Órgãos consultivos e deliberativos de 

cada Órgão Suplementar da Universidade 

(portanto atualmente são 8) 

Fonte: elaborado a partir de www.ufpe.br, acesso em 20/09/2010 

 

5.3 O CIn 

O  Centro de Informática (CIn) da UFPE foi criado oficialmente em 1999.  

Trata-se da unidade acadêmica mais recente da Universidade, que congrega os 

Departamentos de Sistemas da Computação, de Ciência da Computação e de 

Informação e Sistemas, tendo como finalidade as atividades de ensino, de pesquisa e de 

extensão na área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) no âmbito da 

Instituição (CIN, 2010). 

 

A missão do CIn é “Contribuir para o bem da humanidade, promovendo o 

desenvolvimento das pessoas, da ciência, da tecnologia e da sociedade por meio da 

informática”, tendo como valores: 

 Excelência e Qualidade; 

 Valorização e Comprometimento das Equipes e Pessoas; 

 Compromisso Coletivo; 

 Ousadia e Criatividade; 

 Relevância Social; 

 Interação e Cooperação, Interna e Externa; 

http://www.ufpe.br/
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 Internacionalismo e Interdisciplinaridade; 

 Ética e Profissionalismo; 

 Evolução e Mudança 

 

Os principais marcos históricos relacionados ao CIn remontam à década de 1970 

com a criação do Núcleo de Processamento de Dados da UFPE, passando depois pela 

criação do Departamento de Estatística e Informática, que ocorreu em 1974, e mais 

tarde, com o desmembramento de tal Departamento, criou-se em 1983, o Departamento 

de Informática, que gradativamente foi se consolidando e permitiu criar as bases 

necessárias para empreender a sua efetiva transformação num Centro Acadêmico, fato 

este que ocorreu em 1999.  Um resumo dos principais marcos históricos da trajetória do 

CIn pode ser visto na Tabela 5.4 a seguir. 

 

Tabela 5.4 – Marcos Históricos do CIn 

ANO MARCO 

1970 -Criação do Núcleo de Processamento de Dados (NPD-UFPE) 

1974 -Criação do Departamento de Estatística e Informática (DEI-CCEN) 

-Criação do Mestrado em Informática 

1975 -Criação da Graduação em Ciência da Computação 

1983 -Criação do Departamento de Informática (DI-CCEN) 

1987 -Reforma Curricular na Graduação (visando uma formação mais qualificada e 

inovadora) 

-Reforma dos Laboratórios de Microinformática (mais suporte para o Ensino de 

Graduação e Pós-Graduação) 

1988 -Conquista do nível A da Capes pelo Mestrado em Informática (nível de 

excelência) 

1990 -Construção do Novo Prédio do DI 

1992 -Criação do Doutorado em Ciência da Computação 

1996 -Criação do CESAR pelo DI (uma estrutura de apoio  e incentivo à capacidade 

inovadora do mercado de informática do Recife) 

1997 -Criação de Recife BEAT (pré-incubadora do CIn) 

1999 -Criação do Centro de Informática (CIn) 
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Tabela 5.4 – Marcos Históricos do CIn (continuação) 

 

2000 -Participação do CIn na fundação do Porto Digital (Arranjo Produtivo de 

Tecnologia da Informação e Comunicação do Recife) 

2002 -O Cesar muda-se para o Proto Digital 

-Criação da Graduação em Engenharia da Computação 

2005 -Defesa da qüingentésima dissertação de Mestrado da UFPE 

2006 -Inicia-se a 1ª. Turma do Mestrado Profissional do CIn 

2007 -Pós-Graduação do CIn conquista o nível 6 da CAPES (o nível máximo é 7) 

2008 -Defesa da centésima tese de Doutorado da UFPE 

2010 -Criação da Graduação em Sistemas da Informação 

Fonte: elaborado a partir de www.cin.ufpe.br, acessado em set/2010 

 

Ao longo desses 10 anos de sua efetiva criação, o CIn vem se consolidando 

como uma das mais renomadas unidades  acadêmicas do Brasil e da América Latina, 

com reconhecimento internacional, por sua atuação na área de TIC. Seja pela oferta de 

uma formação acadêmica altamente qualificada em todos os níveis de ensino, da 

graduação a pós-graduação plena, seja através das suas pesquisas inovadoras, 

abrangendo praticamente todas as áreas de conhecimento da informática, seja ainda pela 

sua visão empreendedora e de constante interação com o mercado e a sociedade, na 

busca de transferir para os mesmos os resultados práticos de suas pesquisas. 

 

O CIn oferece 3 cursos de graduação – Ciência da Computação e Engenharia da 

Computação, já consolidados e o mais recente Sistemas de Informação, que iniciou com 

uma procura surpreendente no vestibular 2010. Além da graduação, o CIn oferece o 

programa de pós-graduação em Ciência da Computação, tanto no nível de mestrado 

acadêmico e profissional,  quanto no de doutorado. Este programa carrega o título de 

"Centro de Excelência e Referência" em ensino e pesquisa, com inserção nacional e 

internacional - segundo a Avaliação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), que o classificou com conceito 6 na sua mais recente 

avaliação. 

 

Um dos diferenciais da formação acadêmica ofertada pelo CIn está associado à 

reconhecida qualidade da pesquisa desenvolvida - acadêmica e aplicada – tanto por seus 

http://www.cin.ufpe.br/
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docentes quanto por seus alunos, que garante ao CIn uma projeção nacional e 

internacional na área de TIC. Os resultados são vistos tanto na formação dos seus 

alunos, como no desenvolvimento de vários projetos de P&D, internamente e em 

parceria com  instituições públicas e privadas. 

 

O CIn ocupa 4000 m2 de área física onde estão localizadas  salas de aula, 

laboratórios, biblioteca, auditório, salas de reuniões, convivência, copas, salas 

individuais para todos os seus docentes. Conta com mais de 600 pontos de trabalho 

interligados em rede, com computadores e softwares de última geração. 

 

O CIn possui em 2010  um quadro efetivo de 73 docentes, sendo 70 doutores e 3 

mestres,  50 técnico-administrativos, responsáveis pelas atividades meio, e em torno de 

200 profissionais atuando diretamente nos diversos projetos de P&D em execução, 

frutos das parcerias com organizações públicas e privadas. 

 

5.3.2 Sua Estrutura Organizacional 

 

Para melhor entender a estrutura organizacional do CIn, convém salientar que no 

âmbito da UFPE, os seus  Centros Acadêmicos, normalmente atendem ao organograma 

genérico apresentado na Figura 5.1 a seguir. 

 

Figura 5.1 – Organograma Genérico dos Centros Acadêmicos da UFPE 
Fonte: o Autor 
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No caso particular do CIn o seu organograma está organizado diferentemente 

dos demais Centros conforme pode ser observado na Figura 5.2 a seguir. 

 

 

 

A estrutura organizacional do CIn, como pode ser vista na Figura 5.2, baseia-se 

num modelo matricial, tendo portanto uma característica bastante inovadora do ponto de 

vista administrativo, resultando em um formato que permite a agilização da atividade 

meio que dá suporte às atividades fins dos seus Departamentos. Observa-se que é 

evitada a replicação das atividades em cada um dos seus Departamentos,  fato este 

conseguido pela criação das Coordenações e Gerências, vinculadas diretamente à 

Direção do Centro, permitindo assim mais versatilidade e otimização dos recursos 

humanos e materiais envolvidos e uma melhor desenvoltura e agilidade na execução dos 

seus processos administrativos.  

 

Para o objetivo deste trabalho de dissertação, convém destacar a Coordenação de 

Cooperação e Empreendedorismo do CIn, iniciativa ímpar na Instituição, cujo objetivo 

é apoiar e viabilizar a relação Universidade-Empresa, com atuação principal nos 

Figura 5.2 – Organograma do CIn 
Fonte: elaborado a partir de www.cin.ufpe.br 
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convênios baseados na Lei de Informática. É constituída por duas gerências, a saber, 

Gerência de Negócios e Projetos, que faz a ponte inicial entre a empresa e o CIn, 

buscando incrementar as parcerias, e a Gerência de Contratos e Convênios, que cuida da 

parte mais burocrática da parceria, ou seja, da sua formalização através do processo de 

assinatura dos convênios. 

 

5.3.3 A Cooperação via Lei de Informática 

 

Desde os anos 1990, o CIn vem atraindo projetos de instituições públicas e 

privadas de grande porte, promovendo o desenvolvimento de novas tecnologias e 

processos para o ecossistema local e nacional. Em particular, o CIn mantém estreita 

parceria com grandes organizações do cluster de TI local, como o C.E.S.A.R., o 

SOFTEX-Recife e naturalmente o Porto Digital, sendo assim uma peça chave para as 

mais de 600 empresas que compõem o ecossistema de TIC do estado de Pernambuco.   

 

Além disso  estabeleceu ao longo dos anos uma excelente relação, possibilitada 

através dos incentivos da Lei de Informática, com empresas de grande porte, como 

Motorola, Samsung, Itautec e  Ericsson, entre outras, estabelecendo um modelo bem-

sucedido de simbiose entre universidade e indústria de TIC. 

 

 O CIn é credenciado pelo MCT/CATI, nos termos previstos na Lei de 

Informática, desde julho de 2002, como unidade executora de atividades de pesquisa e 

desenvolvimento na área de TIC, no âmbito da UFPE, onde as empresas beneficiárias 

dos incentivos  da referida Lei poderão, mediante convênio, realizar investimentos em 

projetos de P&D. 

 

 O primeiro convênio assinado, tendo como base os incentivos da Lei de 

Informática, no âmbito da UFPE, foi com a empresa Motorola, em 01/11/2002, tendo o 

CIn como unidade executora. Tal projeto era a implantação do Curso Sequencial de 

Formação Complementar em Análise de Testes,  um modelo inovador de residência de 

software, envolvendo recursos financeiros da ordem de R$ 2 milhões e posteriormente 

premiado e replicado por outras instituições. 
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 De 2002 até hoje (2010) várias outras empresas assinaram convênios baseados 

nos incentivos da Lei de Informática, tendo o CIn como executor, demonstrando neste 

período inclusive um alto índice de retenção de parceiros, conforme pode ser visto na 

Figura 5.3  a seguir. 

 

 

 

               

Figura 5.3 – Evolução das Parcerias do CIn via Lei de Informática 

Fonte: Adaptado de CIN (2010) 

 

 Estes diversos convênios envolveram aplicação de recursos financeiros e 

materiais por parte das empresas no CIn da ordem de milhões de reais. Os recursos 

financeiros foram utilizados na contratação de mão-de-obra especializada para atuação 

direta nos projetos e na montagem de laboratórios dedicados, com aquisição de 

equipamentos sofisticados, contribuindo para a realização de pesquisas de ponta na área 

de TIC. A Figura 5.4 demonstra o montante de recursos financeiros aplicados no 

período de 2002 a 2010 nos diversos convênios executados ao longo do período, 

embasados na Lei de Informática. 
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Figura 5.4 – Evolução dos Recursos aplicados no CIn via Lei de Informática 

Fonte: adaptado de CIN (2010) 

 

 

  Esses projetos em conjunto com as empresas atraem indiscutivelmente mais 

investimentos para o CIn. A cooperação traz aspectos positivos para a sociedade de uma 

maneira geral. Primeiro, porque coloca a Região Nordeste numa posição bem vista pelas 

demais regiões do País, o que invariavelmente pode atrair mais investimentos, até 

mesmo para outras áreas do conhecimento da UFPE. Além disso, os frutos das 

pesquisas desses trabalhos podem aperfeiçoar itens que fazem parte do cotidiano de 

todos (tais como celulares, impressoras, notebooks, etc.). Além do mais,  outro aspecto 

bastante importante com esse trabalho em conjunto, é exatamente o efeito causado  no 

capital humano formado pelo CIn, em termos da sua melhor capacitação para entrar no 

mercado. 

 

Com as parcerias, o CIn vem contribuindo para aperfeiçoar a cultura da relação 

universidade x empresa, aumentando a motivação dos alunos devido à interação com o 

mercado e identificando novas linhas de pesquisa em função da demanda do próprio 

mercado. 
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Um fato importante a ser ressaltado é que a vocação para a interação com o 

mercado não fez com que o CIn perdesse seu prestígio acadêmico, ou seja, a 

importância do desenvolvimento de pesquisa acadêmica nunca foi negligenciado em 

detrimento da pesquisa aplicada. Tem-se na verdade um equilíbrio entre manter-se na 

ponta das pesquisas industriais e cuidar da qualidade do ensino de graduação e de pós-

graduação, tornando-se estas atividades, ao invés de conflitantes, essencialmente 

complementares. 

 

5.4 A  FADE 

 A Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da UFPE (FADE) é uma fundação 

de direito privado sem fins lucrativos criada com a finalidade de dar apoio a projetos de 

pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico 

de interesse da Instituição, registrada e credenciada pelos Ministérios da Educação e da 

Ciência e Tecnologia, nos termos da Lei no 8.958, de 20 de dezembro de 1994 (FADE, 

2010). 

 Na maioria das vezes a FADE atua como interveniente administrativo-

financeiro nos convênios e contratos referentes a projetos de ensino, pesquisa e 

extensão e de desenvolvimento institucional, científico e tecnológico, firmados pela 

UFPE com demais parceiros públicos ou privados. 

Convém, aqui ressaltar, que foge do escopo da presente dissertação, detalhar a 

estrutura administrativa da FADE, tendo em vista que os procedimentos adotados 

internamente por ela, quando da tramitação do processo de assinatura de um convênio, 

será tratado na modelagem como um subprocesso, ou seja, sem especificar com se dá a 

sua tramitação no âmbito interno da Fundação. 
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Capítulo 6 

O Processo de Cooperação UFPE-

Empresa (via Lei de Informática) 

 

O objetivo deste capítulo é  descrever efetivamente o processo de 

cooperação ente a UFPE e as empresas, sob o arcabouço legal da Lei de Informática. 

Destaca-se o processo que resultará na efetiva formalização da parceria, ou seja, o 

Processo de Assinatura do Termo de Convênio, o qual é modelado, através do uso da 

notação BPMN, inicialmente no seu cenário atual (AS IS) e, após análise, é apresentada 

a modelagem do seu cenário proposto (TO BE) que objetiva otimizá-lo em termos de 

sua execução no ambiente institucional. 
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6.1 Introdução 

 

A cooperação entre a universidade e a empresa deve ser regulada através de um 

acordo que tem por objetivo estabelecer os principais elementos jurídicos e técnicos que 

disciplinam tal parceria. Diversas cláusulas assim devem ser estabelecidas de maneira 

que o acordo ajuste interesses das partes envolvidas, que objetivam a realização de um  

projeto de P&D. 

 

Desta forma o acordo nada mais é do que a formalização das condições que 

precisam ser atendidas para que a realização das atividades conjuntas de P&D 

aconteçam  de maneira que todos os parceiros logrem o êxito almejado.  Além das 

cláusulas de ordem jurídicas, intrínsecas ao acordo, o mesmo deve contemplar as 

cláusulas de ordem técnicas, que são expressas na forma de um Plano de Trabalho, o 

qual passa assim a fazer parte integrante do acordo, se configurando normalmente como 

um anexo ao mesmo.  

 

No caso da Lei de Informática o acordo entre a empresa beneficiada pelos 

incentivos fiscais e a universidade, objetivando a realização conjunta de P&D, será 

formalizado através da assinatura de um Termo de Convênio, o que caracteriza, 

enquanto instrumento jurídico, uma relação de parceria cooperativa, diferenciando 

assim de uma simples prestação de serviços. 

 

6.2 O Processo no âmbito da UFPE 

 

O levantamento de informações no âmbito interno da UFPE constatou a ausência 

de determinações normativas internas no que tange ao disciplinamento das atividades de 

P&D em cooperação com outras instituições públicas ou privadas. Ou seja, as normas 

ou os procedimentos a serem adotados para a assinatura de um convênio que envolva a 

cooperação, do tipo U-E, não se encontram devidamente regulamentadas. 
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Na verdade o que existe e que, por analogia, poderia mais se aproximar do tema, 

é apenas a Resolução no. 05/2005 que regulamenta a prestação de serviços externos, 

que os docentes e/ou técnico-administrativos da UFPE podem realizar. Mesmo assim tal 

Resolução não estabelece o roteiro para a formalização efetiva do processo para a 

execução da prestação de serviços encomendada.  

 

Desta forma constatou-se que os procedimentos administrativos, que vêm sendo 

adotados na prática, para as assinaturas dos convênios de cooperação, são aqueles 

estabelecidos pela “tradição”/”achismo”, não se encontrando devidamente oficializados 

em termos de instruções e/ou legislação interna específicas no âmbito da UFPE. 

 

De uma forma geral, decorrente da própria estrutura administrativa da 

Universidade, o trâmite de um processo desta natureza, isto é, que envolva uma 

cooperação do tipo U-E, segue um roteiro praticamente padrão. Este roteiro, em termos 

das diversas instâncias institucionais, normalmente inicia-se no Departamento, envolve 

o respectivo Centro, tramita nos diversos segmentos da Reitoria, e ainda na Fundação de 

Apoio, no caso a FADE (se ela atuar como interveniente no convênio),  e obviamente 

tramitará ainda no parceiro externo (Empresa). Convém salientar novamente que apesar 

de não estar devidamente formalizado, em termos de normas e procedimentos, é este o 

roteiro que  vem sendo efetivamente adotado na prática, no âmbito da UFPE. 

 

Baseando-se assim no roteiro acima exposto, foi possível  estabelecer o fluxo, 

desde a sua origem até o seu término, demonstrado pelas diversas instâncias através das 

quais a documentação, para assinatura de um convênio de cooperação, tem que 

obrigatoriamente percorrer. Esse fluxo, que será mais bem entendido e explicado 

quando for apresentado a modelagem da situação atual (AS IS) do processo de 

assinatura do convênio,  se encontra esquematizado na Figura 6.1 a seguir. 
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Figura 6.1  – O Processo para Assinatura do Convênio de Cooperação na UFPE 

Fonte: o Autor 

 

 Observando-se o fluxo apresentado na Figura 6.1 é importante salientar que o 

mesmo demonstra apenas a situação linear de tramitação, ou seja, a ordem em que a 

tramitação do processo ocorre, isto é, sem levar em consideração as situações de 

diligências
13

 ou de paralisações
14

, que por ventura ocorram em cada instância, e que 

portanto podem gerar ciclos ou interrupções temporárias no fluxo em questão. 

Deixando-se de lado, por enquanto, estas situações e apenas observando linearmente o 

fluxo apresentado, constata-se logo de início que o mesmo é em si muito longo, 

envolvendo 16 instâncias e no mínimo 19 passos entre seu início e sua conclusão. 

 

 

 

 

                                                 
13

 Entenda-se por diligências, as diversas situações em que determinada instância coloca um processo em 

exigência, seja para sua modificação, correção, atendimento à normas e legislação, ou qualquer outra 

forma que obrigue o processo a retornar a uma ou mais  instância anterior àquela que fez a diligência.  
14

 Paralisações aqui tendem a acontecer quando o processo fica esperando uma decisão ou aprovação de 

um órgão colegiado, que normalmente só deliberam mediante reuniões plenárias dos seus membros, as 

quais nem sempre acontecem obedecendo a um cronograma rigoroso de datas de realizações. 
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6.3 O Processo envolvendo o CIn   

 

 O CIn, por dispor de uma estrutura organizacional diferenciada, conforme 

demonstrada anteriormente, na qual concentra as atividades no Centro e não nos seus 

Departamentos, passa na prática a contar com uma vantagem em relação ao fluxo 

apresentado na Figura 6.1. Esta vantagem é caracterizada por não necessitar das duas 

instâncias inicias da tramitação, ou seja, excluem-se o Departamento e o Conselho 

Pleno, começando-se assim a partir da instância Centro, conforme pode ser verificado 

na Figura 6.2 a seguir. 

 

 

 

 

 

Figura 6.2 – O Processo para Assinatura de Convênio de Cooperação na UFPE 

 (envolvendo o CIn) 

Fonte: o Autor 

 

 

 Como pode ser observado na Figura 6.2, o início do processo no CIn começa no 

âmbito do próprio Centro, e passa a ser composto por 17 passos ao invés dos 19 

apresentados na Figura 6.1. Uma observação importante aqui é o fato de que, como uma 

destas instâncias excluídas é um órgão colegiado, no caso o Conselho Pleno, tem-se 
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automaticamente um ganho de tempo porque se diminui a probabilidade de 

paralisações. 

 

6.3.1 O Cenário AS IS 

 

O processo de cooperação, que tenha como embasamento a Lei de Informática, é 

gerenciado no âmbito do CIn, pela sua Coordenação de Cooperação e 

Empreendedorismo, através da sua Gerência de Negócios e Projetos e da sua Gerência 

de Contratos e Convênios. 

 

De uma forma macro, o processo ocorre conforme o esquema apresentado na 

Figura 6.3 a seguir. 

 

 

 

 

 

 

        Figura 6.3 – O Processo Macro de Cooperação via Lei de Informática no CIn 

          Fonte: UFPE/CIn – Coordenação de Cooperação e Empreendedorismo 

 

 Na fase de Negociação ocorre o contato da Empresa com o CIn (ou vice-versa), 

havendo aí a atuação direta  do Gerente de Negócio e Projetos e de um professor do CIn 

que será o eventual coordenador técnico do projeto. Como resultado desta fase será a  

elaboração do Plano de Trabalho do projeto a ser executado através da parceria que se 

pretende formalizar.  

 

 Na fase de Contratação, que vem em seguida,  entra em atividade o Gerente de 

Contratos e Convênios para efetivamente dar início ao processo de assinatura do 

convênio, envolvendo a partir daí todas as demais instância da UFPE e da FADE e da 

Empresa no fluxo de tramitação formal de tal processo, cujo resultado esperado é o 

Termo de Convênio devidamente assinado pelas parte envolvidas na parceria. 
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Capítulo 6 – O Processo de Cooperação UFPE-Empresa (via Lei de Informática) 84 

 Na fase de Execução, iniciada apenas depois de ocorrer a assinatura efetiva do 

Termo de Convênio pelas partes,  é onde ocorrerá o início efetivo do projeto, atendendo 

ao que foi estabelecido no Plano de Trabalho, em termos de recursos humanos (equipe 

de profissionais que darão suporte ao projeto que  normalmente será contratada  através 

da FADE), recursos financeiros e/ou materiais a serem repassados pela Empresa, metas, 

cronogramas, relatórios, etc. 

 

 Das fases acima mencionadas, a presente dissertação focará na da Contratação, 

onde ocorre o processo que resultará na assinatura do Termo de Convênio, chamado de 

agora por diante apenas de “Processo de Assinatura”. 

 

 O Processo de Assinatura será iniciado a partir  do momento em que a Empresa 

e o CIn, já tendo interagido e elaborado conjuntamente o Plano de Trabalho do projeto 

de P&D, resolvem então formalizar a parceria do ponto de vista jurídico. 

 

 Este processo, no seu cenário atual (AS IS), foi devidamente modelado, usando-

se a notação BPMN. Sua modelagem completa encontra-se demonstrada no Apêndice A 

desta dissertação. Observa-se de antemão que o processo é bastante extenso e um tanto 

complexo em função de diversos gateways utilizados na sua diagramação, que mais 

tarde veremos se tratar das ocorrências de diversas possibilidades de diligências. 

 

 A partir de agora passa-se a explicar detalhadamente como ocorre tal processo, 

utilizando-se como recurso visual partes do diagrama completo da modelagem, que 

serão apresentadas através de uma sequência de figuras. 

 

 Explicação detalhada do Processo de Assinatura (cenário AS IS) 

Começa-se assim pela Figura 6.4 (trecho destacado pelo círculo vermelho) onde 

se observa que o CIn dar início ao processo, encaminhando para a Empresa um modelo 

de Termo de Convênio (TC), onde constam todas as cláusulas consideradas padrões no 

âmbito da UFPE para a assinatura de um instrumento jurídico desta natureza. Este 

modelo convencionou-se chamar de modelo-padrão UFPE, ou simplesmente, TC-
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Padrão-UFPE
15

. Observa-se ainda que junto ao TC é encaminhado também o Plano de 

Trabalho que já fora aprovado em uma fase anterior (lembrar que tal Plano faz parte 

integrante do TC e por isso ele deve sempre acompanhá-lo). 

 

 

Figura 6.4 – O Início do Processo de Assinatura 

 

Ao chegar à Empresa este TC-Padrão-UFPE será devidamente analisado, de 

acordo com suas normas e políticas internas. Tal análise poderá ou não emitir críticas ao 

modelo proposto pela UFPE, podendo inclusive alterar suas cláusulas. Um vez 

concluída a análise, a Empresa (chamada de Cliente no diagrama) encaminhará de volta 

o termo recebido com críticas, ou sem elas, conforme mostra a Figura 6.5. A partir deste 

ponto convenciona-se que quaisquer tipos de alterações inseridas no modelo-padrão, 

serão denominadas simplesmente de “diligências”.   

 

                                                 
15

 É importante destacar que este modelo foi construído ao longo do tempo, em função da experiência 

adquirida nos diversos processos de assinatura de convênios anteriores, regidos pela Lei de Informática, e 

que portanto está validado pelas diversas instâncias da UFPE e da FADE. 
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Figura 6.5 – A Análise do TC pelo Cliente (Empresa) 

 

 O CIn ao receber o TC, fará uma verificação no sentido de checar se houve ou 

não diligências feitas por parte da Empresa no seu conteúdo (vide Figura 6.4, destaque 

no círculo em azul). Dependo do resultado desta verificação, o CIn poderá tentar 

atender as diligências (apenas no caso em que não dependa do envolvimento de outras 

instâncias). Independentemente disto dará prosseguimento ao fluxo, cujo destino agora 

será o envio do TC para a aprovação da Diretoria do CIn, conforme demonstra a Figura 

6.6 a seguir. 

 

Figura 6.6 – Procedimentos do CIn (1) 
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 Na sequência a Diretoria do CIn recebe o TC, submete o mesmo para um relator, 

e depois de receber o parecer deste relator, encaminha a documentação para a aprovação 

na próxima reunião do Conselho Departamental
16

 (Figura 6.7). 

 

 

Figura 6.7 – Procedimentos do CIn (2) 

 

 O Conselho Departamental analisa o parecer do relator sobre o processo. Se não 

aprovar, o processo é encerrado e o Cliente comunicado. Se colocar em diligência o 

fluxo será refeito para o seu atendimento. Caso aprove, o fluxo de tramitação continuará 

normalmente (Figura 6.8) 

 

Figura 6.8 – Análise pelo Conselho Departamental do CIn 

                                                 
16

 Os Órgãos Colegiados trabalham sempre com  um parecer prévio emitido normalmente por um dos 

seus membros, chamado de relator do processo. Este parecer é submetido então à aprovação em uma 

reunião plenária do Órgão. 
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 Uma vez aprovado pelo Conselho Departamental do CIn, o TC será então 

encaminhado para ser procedida pela PROGEST/DICOM a abertura do processo 

administrativo interno, que se faz obrigatório para que a documentação tramite pelas 

diversas instâncias da Reitoria (Figura 6.9). 

 

 

        Figura 6.9 – Solicitação de Abertura do Processo Administrativo na Reitoria 

 

 A DICOM recebe a documentação e gera  o processo administrativo (Figura 

6.10). Em seguida faz sua tramitação inicial, que neste caso será para a 

PROPLAN/CONVENIOS. 
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Figura 6.10 – Procedimentos da DICOM 

 

 A PROPLAN/CONVENIOS  recebe o processo e fará a análise do ponto de 

vista das suas atribuições, e poderá colocar o processo em diligência, fazendo com que o 

fluxo recomece retornando ao CIn, ou caso contrário, seguirá o fluxo normal 

encaminhando o processo para a PROPESQ/DINE (Figura 6.11). 
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Figura 6.11 – Análise pela PROPLAN/CONVENIOS 

 

 A PROPESQ/DINE analisará o processo no que tange a cláusula de propriedade 

intelectual, podendo colocá-lo em diligência, forçando o recomeço do fluxo para o CIn, 

ou se aprovado, submetê-lo diretamente a PROPESQ/DPQ, que por sua vez enviará o 

processo para ser relatado por um membro da Câmara de Pesquisa, o qual após o relato, 

devolverá o processo com o parecer para a PROPESQ/DPQ (Figura 6.12). 
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 Figura 6.12 – Procedimentos da PROPESQ 

 

 A PROPESQ/DPQ  submeterá então o parecer do Relator na próxima reunião da 

CÂMARA DE PESQUISA, que poderá colocar o processo em diligência, forçando o 

recomeço do fluxo para o CIn, ou aprová-lo, e daí remeter o processo de volta para a 

PROPLAN/CONVENIOS (Figura 6.13). 
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   Figura 6.13 – Análise pela Câmara de Pesquisa (CP) 

 

 A PROPLAN/CONVÊNIO recebe o processo e o encaminha para a análise da 

CONTROLADORIA  (Figura 6.14, destaque círculo vermelho) 

 

 

Figura 6.14 – Procedimentos da PROPLAN/CONVENIO 
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 A CONTROLADORIA analisa o processo sob a ótica das normas recomendadas 

pelos órgãos de controle externo e interno da União. Se a análise resultar em diligências, 

o fluxo recomeçará com retorno para o CIn. Caso haja a aprovação, o processo será 

enviado para o GABINETE DO REITOR  (Figura 6.15). 

 

 

Figura 6.15 – Análise pela Controladoria 

 

 O GABINETE DO REITOR recebe o processo e o encaminha para a análise por 

parte da PROCURADORIA, a qual recebe o processo e procede a sua análise, tendo em 

vistas os aspectos jurídicos. Se não aprovar, coloca o processo em diligência, 

reiniciando o fluxo para o CIn, via GABINETE DO REITOR. Se aprovar o GABINETE 

DO REITOR assina o TC, que representa a assinatura oficial da UFPE (chamada aqui 

de 1ª. Assinatura) (Figura 6.16) e em seguida envia o processo para a 

PROPLAN/CONVENIOS, que providenciará a sua numeração interna
17

 e o devolverá 

ao GABINETE DO REITOR (Figura 6.14 – destaque em azul). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Todo Convênio assinado pela UFPE recebe uma numeração interna própria. 
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Figura 6.16 – Análise pela Procuradoria e assinatura pelo Reitor 

 

 O GABINETE DO REITOR recebe o processo onde o TC já foi devidamente 

numerado e em seguida o encaminhará para a assinatura da FADE, com o objetivo de 

que seja assinado pela Fundação, que neste caso tem o papel de interveniente 

administrativo-financeiro na execução do convênio (Figura 6.17, destaque no círculo 

vermelho). 
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 Figura 6.17 – Procedimentos do Gabinete do Reitor (1) 

 

 A FADE inicia então o seu procedimento interno de assinatura do TC. É 

importante destacar aqui que na presente dissertação não serão detalhados os 

procedimentos internos a serem executados pela Fundação para que o TC seja assinado 

(Figura 6.18, destaque no círculo vermelho). 
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 Figura 6.18 – Procedimentos da FADE (1) 

 

A FADE, como resultado dos seus procedimentos internos, antes de assinar o 

TC, poderá colocar o processo em diligência, o que provocará o seu retorno para o 

GABINETE DO REITOR (Figura 6.19, círculo vermelho) e a partir daí recomeçar todo 

o fluxo em qualquer instância a depender das diligências apresentadas pela FADE 

(Figura 6.21, círculo azul). Caso, no entanto, assine sem restrições (representado assim 

a 2ª. Assinatura), retirará do processo as vias do TC e as enviará em seguida para que 

sejam então assinadas pela Empresa (Figura 6.19, círculo azul). 
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       Figura 6.19 – Procedimentos da FADE (2) 

 

 

A Empresa recebe então as vias do TC e inicia seus procedimentos internos para 

a assinatura. Após assinar (o que representará a 3ª. Assinatura), retém uma via para seu 

arquivo e devolve as demais para a FADE encerrando assim sua participação no 

processo (Figura 6.20). A FADE recebe então as vias do TC, retém uma para seu 

arquivo, anexa a outra ao processo e o encaminha para o GABINETE DO REITOR 

(Figuras 6.18, círculo azul e 6.19, círculos roxo e vermelho) e com isso a FADE 

também encerra sua participação no processo. 
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Figura 6.20 – Assinatura por parte da Empresa 

 

O GABINETE DO REITOR recebe o processo da FADE e o encaminha para a 

PROGEST/DLC com o objetivo de  que seja efetuada a publicação de extrato do TC no 

Diário Oficial da União (DOU)
18

 (Figura 6.21). 

 

 

Figura 6.21 – Procedimentos do Gabinete do Reitor (2) 

 

                                                 
18

 Exigência esta obrigatória legalmente para quaisquer convênios assinados no âmbito federal 
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A partir deste ponto o processo, teoricamente estaria concluído em termos das 

assinaturas, porém  ainda tramitará, com o objetivo de ocorrer a publicação de extrato 

do TC no Diário Oficial da União, realizado pela PROGEST/DLC, sendo em seguida 

enviado para a PROPLAN/CONVENIO efetuar o registro de sua celebração, e na 

oportunidade enviar  um cópia do TC para conhecimento do CIn, e depois encaminhar o 

processo para ser submetido ao Conselho de Administração para homologação, via 

GABINETE DO REITOR/SODS e finalmente ser arquivado na 

PROPLAN/CONVENIO, dado-se assim por encerrado o trâmite do processo e portanto 

a sua conclusão (Figuras 6.14, círculos roxo e verde, 6.22 e 6.23) 

 

 

Figura 6.22 – Publicação no DOU 

 

 

 

Figura 6.23 – Homologação pelo Conselho de Administração 
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Convém chamar aqui a atenção para um problema que poderá ocorrer caso o 

Conselho de Administração não homologue o processo e assim o coloque em diligência. 

Tal situação se ocorrer implicará num procedimento ainda não disciplinado no âmbito 

da UFPE, uma vez que implica em retomar um fluxo de um processo já finalizado em 

termos de assinaturas e que já se encontrará em plena execução. Em função disto não foi 

possível modelar  este procedimento (Figura 6.22 e 6.16, círculos azuis). 

 

 Uma análise crítica do Cenário AS-IS 

 

O fator tempo é um dos fatores cruciais na relação Universidade-Empresa, tendo 

em vista a dinâmica empresarial que na maioria das vezes conflita com a burocracia 

existente principalmente nas atividades meio das universidades. 

 

Na análise detida do diagrama AS IS verificou-se que um dos grandes 

consumidores de tempo e, portanto, considerado o ponto mais crítico do fluxo, é 

exatamente o fato de que podem ocorrer diversos retornos no roteiro de tramitação, ou 

seja, a maioria das instâncias pode fazer diligências. Ao ser colocado em diligência o 

processo tem que retornar na grande maioria das vezes à instância inicial, que é o CIn, e 

desta forma resultar na necessidade de recomeçar o fluxo do zero. Naturalmente isto 

acontece porque se a documentação é alterada por uma instância à frente, a instância ou 

instâncias anteriores têm que serem ouvidas novamente, pelo menos para tomarem 

ciência das alterações ocorridas na documentação, dado que a documentação que antes 

analisaram, agora não é mais a mesma. Além disso,  a alteração realizada pode provocar 

novas diligências por outras instâncias e assim gerar verdadeiros loop no fluxo do 

processo. Isto definitivamente é uma forte razão para retrabalho no processo e consumo 

excessivo de tempo no seu fluxo de tramitação. 

 

Outro ponto importante é quando existe dentre as instâncias, um órgão 

colegiado, porque, conforme já comentado anteriormente, tais órgãos para deliberarem 

necessitam de um parecer prévio de um relator e de se reunirem para então deliberarem. 

Tais reuniões nem sempre acontecem regularmente, o que pode resultar numa 
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paralisação da tramitação do processo que fica esperando a reunião ocorrer. Mais uma 

vez temos outro ponto potencial consumidor de tempo. 

 

O processo em análise já é bastante longo em termos das diversas instâncias 

pelas quais ele tem que necessariamente tramitar, por conseguinte, quaisquer fatores que 

resultem em retrabalho ou que paralisem a tramitação, como os expostos acima, têm um 

efeito bastante nocivo no sistema, resultando no aumento considerável de tempo 

necessário para a sua efetiva conclusão. Tentar evitar ou minimizar tais fatores é 

fundamental. 

 

Uma outra observação importante, que na verdade transcende a análise do 

Processo de Assinatura modelado, está nas fases apresentadas na seção 6.3.1. Observa-

se que a Negociação ocorre desconectada da Contratação. Isto quer dizer que o Plano de 

Trabalho é elaborado e aprovado em conjunto pela Empresa e pelo CIn, portanto 

ocorrendo a aprovação em termos técnicos da parceria, sem que ainda se tenha 

verificado se a parceria realmente será formalizada em termos dos seus aspectos 

jurídicos. Ou seja, todo o esforço relacionado na fase de Negociação pode ser em vão, 

na medida em que na fase de Contratação, o convênio não seja efetivamente assinado; 

desta forma é mister rever este procedimento no âmbito do CIn. 

 

6.3.2 Cenário TO BE 

 

Em função da análise crítica realizada no Cenário AS IS e dos pontos 

levantados, na seção anterior, considerou-se então a necessidade de se apresentar uma 

proposta de melhoria, cujo objetivo seria exatamente focar a agilização do fluxo de 

tramitação do Processo de Assinatura, vencendo os principais entraves burocráticos 

percebidos.  

 

Desta forma as seguintes questões deveriam ser respondidas: 

 

1) Como resolver então um dos principais gargalos, isto é , aquele que provocava o 

retrabalho com o retorno do fluxo processual em vários momentos, ou seja, como 

evitar as possíveis diligências?  
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2) Como resolver o caso inerente à forma de trabalho das instâncias dos órgãos 

colegiados, ou seja, como evitar as possíveis paralisações? 

3) Como resolver a desconexão entre a fase de Negociação com a fase de 

Contratação no âmbito do CIn? 

 

Procurou-se então entender exatamente como aconteciam os problemas 

levantados, ou melhor, por que ocorriam e chegou-se a conclusão de que o fator 

determinante residia exatamente na falta de uma pré-negociação que buscasse 

estabelecer de antemão um modelo-padrão UFPE-Empresa do termo de convênio. Ou 

seja, tinha-se apenas o modelo-padrão UFPE, mas precisava-se garantir um modelo 

híbrido, onde aparecesse a Empresa. 

 

O princípio  que norteou a criação do modelo-padrão UFPE era exatamente o de 

pré-estabelecer um modelo que já de antemão atendesse as exigências de todas as 

instâncias da UFPE e da FADE no que se referia a elaboração de um convênio de 

cooperação U-E, baseado na Lei de Informática, visando garantir a agilização das 

análises e por conseguinte a agilização da tramitação do processo.   

 

Então, baseando-se simplesmente no mesmo princípio, por que não criar 

previamente o modelo-padrão UFPE-Empresa, isto é, antes de se iniciar oficialmente o 

fluxo do Processo de Assinatura? 

 

Ao se fazer a indagação acima, automaticamente estava se propondo a solução; 

porém como implementá-la fugindo dos entraves burocráticos inerentes à Instituição? A 

resposta veio da Fase de Negociação, que não era tão burocrática, e que era totalmente 

coordenada e executada no âmbito do CIn. Além do mais associar de alguma forma a 

fase de Negociação com a da Contratação, já se tinha percebido como uma  necessidade. 

 

Mas convém lembrar que ao se procurar criar o modelo padrão de convênio 

UFPE-Empresa, necessariamente ter-se-ia que envolver as principais instâncias da 

UFPE e da FADE, ou seja, elas teriam que participar do processo de Negociação, 

correndo-se o risco assim de burocratizá-lo. Mas graças ao seu modelo de execução 

mais “informal”, quando comparado ao Processo de Assinatura, isto não aconteceria, 
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posto que as intervenções das instâncias da UFPE e da FADE aconteceriam através de 

reuniões, presenciais e virtuais, sem as amarrações inerentes que acontecem quando um 

processo administrativo tem que ser aberto. 

 

Para o ponto mais crítico, os gargalos provocados pelas “diligências”, a proposta 

baseia-se exatamente em procurar resolvê-las antecipadamente e assim prevenir e evitar 

que as mesmas ocorram durante o fluxo do Processo de Assinatura. Neste sentido  foi 

necessário modelar o Process de Negociação. 

 

Para a outra questão, ou seja, referente às possíveis paralisações, a solução 

proposta baseia-se na alternativa de incentivar o procedimento de aprovação ad-

referendum
19

 da documentação nas instâncias que envolvam os órgãos colegiados. 

 

À guisa de esclarecimento convém ressaltar que a aprovação ad referendum, no 

entanto, exige uma maior responsabilidade da autoridade que a emitirá e normalmente 

só ocorrerá quando há a garantia prévia de que o processo está atendendo todas as 

normas e condições pré-estabelecidas. 

 

 Como se está partindo do pressuposto de que a documentação que compõe o 

novo Processo de Assinatura foi pré-aprovada por ocasião do Processo de Negociação, 

entende-se ser possível nesta fase de assinatura, a sua aprovação ad referendum  sem 

maiores dificuldades, dado que a garantia prévia de que a referida documentação está 

em acordo com as normas e condições de uma determinada instância está obviamente 

atendida, pois o que está tramitando agora é o modelo padrão UFPE-Empresa, fruto de 

uma negociação prévia entre as partes envolvidas.   

 

Apenas a título de observação, verifica-se que com a retirada dos órgãos 

colegiados intermediários, em função da adoção do procedimento ad referendum, o 

fluxo do processo é otimizado em termos do número de instâncias pelas quais ele deve 

percorrer, conforme mostra a Figura 6.24 a seguir. 

                                                 
19

 O mecanismo de aprovação ad referendum é legal, previsto no Regimento Interno dos órgãos 

colegiados, e é utilizado para situações específicas e que estejam tecnicamente justificadas. É 

normalmente usado quando a previsão da Reunião Ordinária do órgão esteja muito distante, garantindo 

assim agilidade às decisões mais relevantes do referido órgão que são tomadas pela pessoa competente e 

devidamente  autorizada para posterior homologação em reunião plenária. 
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FIGURA 6.24 Fluxo de Tramitação sem Órgãos Colegiados 

Fonte: o Autor 

 

Como resultado dessas propostas, foi apresentada a nova situação, ou seja o 

cenário TO-BE, cuja modelagem completa  se encontra no Apêndices B desta 

dissertação e será detalhada a seguir. 

 

 Inicialmente convém ressaltar que neste novo cenário de melhoria do Processo 

de Assinatura, foi incluído o Processo de Negociação, que pertencia a uma fase anterior 

e que não havia desta forma sido modelado no cenário AS IS. Assim tem-se agora dois 

processos a serem detalhados, conforme se demonstrará a seguir. 

 

 O Processo de Negociação 

O Processo de Negociação tem como característica uma certa informalidade, em 

termos de sua execução, o que garante sua agilidade de tramitação. Esta informalidade 

existe porque não se faz obrigatório, diferentemente do Processo de Assinatura, que seja 

gerado o processo administrativo para que o mesmo tramite pelas diversas instâncias 
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institucionais. Além disso, no Processo de Negociação, o CIN, através da sua 

Coordenação de Cooperação e Empreendedorismo, passa ser o principal ator de sua 

condução. 

 

O que se busca, na verdade, no Processo de Negociação, é gerar uma 

documentação que evite o gargalo principal encontrado na modelagem da situação “AS 

IS” do  Processo de Assinatura. Isto é, evitar que ocorram as diligências quando se 

estiver executando o Processo de Assinatura. Busca-se assim gerar o “modelo de 

convênio” que atenda de antemão todas as exigências, de ordem técnica e jurídica, 

estabelecidas pelas diversas instâncias envolvidas, ou seja a UFPE, a FADE e o 

CLIENTE (Empresa interessada na parceria), ou seja, o modelo padrão UFPE-Empresa. 

Além disso o processo já  abarca a proposta de adoção do procedimento de aprovação 

ad referendum pela instância formada pelo órgão colegiado no decorrer do seu fluxo. 

 

Através de uma sequência de figuras, que representam trechos da modelagem 

completa, seguindo assim a mesma sistemática adotada quando do detalhamento do 

cenário AS IS, são apresentadas e explicadas as diversas fases do Processo de 

Negociação. 

 

 Explicando detalhadamente o Processo de Negociação 

De início observa-se que o contato objetivando  uma parceria entre o CIn e uma 

Empresa pode tanto acontecer por provocação do CIn, quanto da própria Empresa. Não 

obstante a forma em que ocorreu, para que a parceria possa ser viabilizada o CIn 

encaminha a documentação padrão, constituída do Termo de Convênio Padrão-UFPE e 

do Roteiro do Plano de Trabalho, com o objetivo de que a Empresa analise e verifique 

se está de acordo com as condições estabelecidas em tais documentos (Figura 6.25). 
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Figura 6.25 – Início do Processo de Negociação 

 

A Empresa recebe a documentação e então procede no seu ambiente interno a 

respectiva análise. No que tange ao roteiro para o Plano de Trabalho, que servirá como 

base para a elaboração do conteúdo do Plano em si, incluindo os recursos financeiros a 

serem alocados pela Empresa,  o mesmo gerará um sub-processo cujas atividades 

básicas serão executadas conjuntamente pelo CIn e pela Empresa. No tocante ao Termo 

de Convênio, a Empresa deverá após sua análise, que se baseará nas suas políticas 

internas, concordar integralmente com o conteúdo proposto pela UFPE e aí retornar o 

Termo sem modificá-lo, ou não concordar, e aí inserir no Termo as modificações que 

considera importante. (Figura 6.26) 
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Figura 6.26 – Procedimentos do Cliente (Empresa) 

 

O CIn ao receber de volta da Empresa o Termo de Convênio verificará se o 

mesmo foi ou não alterado. Caso não tenha sido, isto quer dizer que a Empresa 

concordou integralmente com o modelo proposto pela UFPE e assim será possível 

iniciar a formalização da documentação que comporá o Processo de Assinatura 

(aguarde-se apenas o recebimento do Plano de Trabalho que é elaborado em conjunto 

pela Empresa e o CIn). Caso, entretanto, o Termo de Convênio tenha sido alterado, cabe 

ao CIn, analisar as alterações e identificar qual a instância, ou instâncias, no âmbito da 

UFPE, incluindo a FADE, deverá ser solicitada para analisar as alterações. O Termo de 

Convênio com as alterações é submetido então, via e-mail
20

, à análise das respectivas 

instâncias. (Figura 6.27) 

 

                                                 
20

 Este mecanismo agiliza sobremaneira a análise requerida. 
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Figura 6.27 – Procedimentos do CIn (1) 

 

As instâncias, após análise, poderão concordar ou não com as alterações 

propostas pela Empresa. Caso concordem, isto implicará que o Termo de Convênio 

passará a incorporar as alterações propostas e assim será considerado como o Termo de 

Convênio Padrão UFPE-Cliente. Por outro lado, caso não haja a concordância, o CIn 

deverá convocar o Cliente juntamente com as instâncias que não concordaram para 

iniciar uma tentativa de negociação. O papel do CIn a partir da convocação passará a ser  

essencialmente de coordenador das reuniões, sejam presenciais ou virtuais, que 

objetivam chegar ao acordo no que tange ao conteúdo do Termo de Convênio
21

. Como 

resultado dessas reuniões sairá ou não o acordo pretendido. Caso logre-se êxito, ou seja, 

o acordo ocorra, o Termo de Convênio Padrão UFPE-Cliente será gerado. Caso não se 

chegue a um acordo o processo será finalizado. (Figura 6.28) 

 

 

                                                 
21

 Este procedimento é muito mais ágil e eficaz do que tentar resolver as diligências dentro do Processo de 

Assinatura, o qual por ser formal, não permite a priori este mecanismo de reuniões.  
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Figura 6.28 – Procedimentos do CIn (2) 

 

Uma vez gerado o Termo de Convênio, fruto do acordo, o mesmo constituirá, 

juntamente com o Plano de Trabalho, a documentação necessária à formalização do 

convênio.  Agora será necessário apenas submeter, internamente, à Diretoria do CIn, 

para que haja a aprovação e efetivamente dar início ao Processo de Assinatura. Observa-

se aqui que a Diretoria aprovará ad-referendum do Conselho Departamental do CIn, 

visando garantir a agilidade necessária, conforme foi levantado anteriormente. O 

processo estará assim concluído (Figura 6.29). 

 

 

    

Figura 6.29 – Procedimentos do CIn (3) 
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 O Processo de Assinatura (Novo) 

 

Partindo-se do princípio de que foi gerado o modelo padrão de convênio UFPE-

Empresa, modelou-se então o novo Processo de Assinatura, o qual se encontra de ante-

mão definitivamente muito mais simplificado que o anteriormente apresentado. Seu 

fluxo agora está mais linear, na medida em que os retornos, em função das diligências, 

foram, a priori, eliminados, bem como evitadas as possíveis  paralisações. 

 

A seguir, da mesma forma que foram apresentadas as explicações das 

modelagens anteriores, passa-se a detalhar o novo Processo de Assinatura. 

 

 Explicando detalhadamente o Processo de Assinatura (Novo) 

O Processo de Assinatura começa com o CIn, através da sua Coordenação de 

Cooperação e Empreendedorismo, enviando a documentação, já validada pela fase 

anterior (Processo de Negociação), para que seja feita a abertura oficial do processo 

administrativo, junto à DICOM, condição necessária para dar início formal a tramitação 

do mesmo no âmbito da UFPE . (Figura 6.30)  

 

Figura 6.30 – Início do Processo de Assinatura 
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A DICOM ao receber a documentação do CIn, efetua a abertura do processo e 

em seguida executa a sua tramitação (para a PROPLAN/CONVÊNIOS). (Figura 6.31) 

 

 

 

Figura 6.31 – Abertura do Processo Administrativo na Reitoria 

 

A PROPLAN-CONVENIOS autentica o processo, isto é, formalmente 

reconhece que a documentação está dentro das normas estabelecidas. Em seguida 

numera o Termo de Convênio que se encontra no processo. Após, encaminha o processo 

à PROPESQ-DINE. (Figura 6.32) 

 

 

 

Figura 6.32 – Procedimentos da PROPLAN/CONVÊNIOS 

 

A PROPESQ-DINE, por sua vez, autentica o processo, isto é, formalmente emite 

parecer favorável sobre a cláusula de propriedade intelectual contida no Termo de 

Convênio. Em seguida envia o processo para a PROPESQ-DPQ, que por sua vez o 

autentica, isto é, emite parecer aprovando o convênio ad referendum da CÂMARA DE 

PESQUISA. Em seguida o processo é enviado para a PROPLAN-CONTROLADORIA, 

que também autentica o processo, isto é, emite parecer atestando que a documentação 

Encaminha para PROPESQ-DINE 

Encaminha para PROPLAN-

CONVÊNIOS 
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está de acordo com as exigências legais, sob a ótica dos órgãos de controles externo e 

interno. Em seguida remete o processo para o GABINETE DO REITOR-

PROCURADORIA, que autentica o processo, isto é, emite parecer atestando que a 

documentação está de acordo com as normas jurídicas. Em seguida encaminha para o 

Reitor assinar. (Figura 6.33) 

 

 

  Figura 6.33 – Procedimentos de Diversas Instâncias da Reitoria 

 

O GABINETE DO REITOR providencia a assinatura do Termo de Convênio 

pelo Reitor, desta forma o Termo recebe sua primeira assinatura (UFPE). Em seguida 

despacha o processo para a FADE. (Figura 6.34) 

 

 

Encaminha para o Reitor 
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Figura 6.34 – Assinatura do Reitor 

 

A FADE recebe o processo e inicia seus procedimentos internos de assinatura, 

que representará a segunda assinatura do Termo de Convênio (FADE). Em seguida 

despacha o processo para o CIn, para que seja providenciada a assinatura por parte do 

CLIENTE. (Figura 6.35) 

 

 

Figura 6.35 – Assinatura da FADE 

 

O CIN recebe o processo e retira então as vias do Termo de Convênio, que já se 

encontram assinadas pela UFPE e pela FADE, a fim de encaminhá-las ao CLIENTE, 

solicitando a assinatura. (Figura 6.36) 
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Figura 6.36 – Procedimentos do  CIn (1) 

 

O CLIENTE recebe as vias do Termo de Convênio e inicia seus procedimentos 

internos de assinatura, que representará a terceira assinatura do Termo de Convênio 

(CLIENTE). Após assinadas, o CLIENTE retém uma das vias para seu arquivo e 

encaminha as demais para o CIn. O CLIENTE  assim conclui a sua participação no 

fluxo do processo. (Figura 6.37) 

 

 

Figura 6.37 – Assinatura da Empresa (Cliente) 
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O CIN recebe as vias do Termo de Convênio, agora com todas as assinaturas 

(UFPE, FADE e CLIENTE). Separa a via da FADE e a encaminha para a mesma 

arquivar. Paralelamente anexa a outra via ao processo e o encaminha para a PROGEST-

DLC, solicitando as providências para a publicação do Termo de Convênio no DOU. 

Desta forma o CIN conclui sua participação no fluxo do processo. (Figura 6.38) 

 

 

 

 

Figura 6.38 – Procedimentos do CIn (2) 

 

A FADE recebe a via do Termo de Convênio para arquivamento e desta forma 

conclui sua participação no fluxo do processo. (Figura 6.39) 
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Figura 6.39 – Arquivo da via da FADE 

 

A PROGEST-DLC recebe o processo e inicia seus procedimentos internos para 

a publicação no DOU. Após a publicação ocorrer, anexa comprovante da mesma ao 

processo e o encaminha para a PROPLAN-CONVÊNIOS. (Figura 6.40) 

 

 

Figura 6.40 – Publicação no DOU 

 

A PROPLAN-CONVÊNIOS registra a celebração do convênio e em seguida 

submete o processo ao GABINETE DO REITOR-SODS recomendando a homologação 

pelo CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO. O GABINETE DO REITOR-SODS inicia 

seus procedimentos internos para atender a homologação requerida. Depois de 

homologado o processo é enviado para seu arquivamento definitivo na PROPLAN-

CONVENIOS. Desta forma o processo é concluído no âmbito da UFPE (Figura 6.41) 

 

Encaminha para PROPLAN-

CONVENIOS 
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Figura 6.41 – Final do Processo de Assinatura 

 

Como pode ser constatado o Cenário TO BE apresenta-se muito mais ágil, 

garantindo que a tramitação do processo se dará praticamente de forma linear, 

sequenciada, sem os retornos (provocados pelas diligências) e paralisações potenciais 

que poderiam ocorrer no Cenário AS IS. Garante-se desta maneira um ganho de tempo 

substancial, em termos da tramitação do processo, evitando-se retrabalho. 

Como uma verificação simples é apresentado nas Tabelas 6.1 a 6.4, um 

comparativo obtido a partir do software utilizado na modelagem (do BizAgi), que 

mostra a quantidade de elementos utilizados para cada Cenário modelado. 

 

Tabela 6.1 - Processo de Assinatura (Cenário AS IS) 

 

Trecho/Elementos Eventos Gateways Subprocessos Tarefas Em toda parte 

Cliente  4 0 2 2 8 

FADE  4 2 1 5 12 

CIn   7 6 0 16 29 

Reitoria  14 8 4 34 60 

Em toda parte 29 16 7 57 109 
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Tabela 6.2 - Processo de Assinatura (Cenário TO BE) 

 
Trecho/Elementos Eventos Gateways Subprocessos Tarefas Em toda parte 

Cliente  2 0 1 1 4 

FADE  4 0 1 2 7 

CIn  7 1 0 7 15 

Reitoria  4 0 2 13 19 

Em toda parte 17 1 4 23 45 

 

Tabela 6.3 - Processo de Negociação (Cenário TO BE) 

 
Trecho/Elementos Eventos Gateways Subprocessos Tarefas Em toda parte 

Cliente  3 3 1 3 10 

CIn 6 3 0 10 19 

Em toda parte 9 6 1 13 29 

 

Tabela 6.4 – Processo de Negociação + Assinatura  (Cenário TO BE) 

 

Trecho/Elementos Eventos Gateways Subprocessos Tarefas Em toda parte 

Em toda parte 26 7 5 36 74 

Observa-se pelos números apresentados nas diversas Tabelas que no Cenário 

TO BE foram necessários bem menos elementos para a sua modelagem, o que 

demonstra sua menor complexidade em comparação com o Cenário AS IS. 

Comparando-se a Tabela 6.1 que se refere ao Processo de Assinatura no seu 

Cenário AS IS com a Tabela 6.2 que se refere ao mesmo processo só que agora no seu 

Cenário TO BE, constata-se que o número de situações decisórias caiu de 16 para 

apenas 1 e que o número de tarefas caiu de 57 para 23. De um modo geral houve uma 

redução de mais de 50% em todo o processo.  

Mesmo sem ter havido a modelagem do Processo de Negociação na sua 

situação atual, fica claro que o incremento dado a tal processo na nova situação não 

ocasiona um impacto crucial em termos de prejuízo de sua agilidade, dado que tal 

processo é  ágil pela sua própria natureza, ou seja, pela sua execução muito menos 

formal do que o Processo de Assinatura. 
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O acima exposto fica corroborado quando se compara a Tabela 6.4 que 

representa a junção dos 2 processos do Cenário TO BE com a  Tabela 6.1 que apenas 

retrata 1 processo do cenário AS IS, ou seja, mesmo assim há uma redução da ordem de 

30%  em favor do cenário TO BE. 
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Capítulo 7 

Considerações Finais e Trabalhos 

Futuros 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar algumas considerações finais sobre os 

principais tópicos abordados nesta dissertação, incluindo as contribuições alcançadas e 

indicações para trabalhos futuros. 
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7.1 Considerações Finais  

No cenário globalizado, em que uma das mais relevantes práticas administrativas para o 

sucesso das Empresas é a gestão de inovação, estas têm encontrado nas interações com as 

Universidades, uma importante fonte de praticar esta gestão, através da parceria para realização 

de projetos de P&D. Do ponto de vista das Universidades, estas ganham oportunidade de obter 

maiores conhecimentos práticos sobre os problemas existentes no meio em que estão inseridas e 

ainda ampliar os orçamentos financeiros e materiais para suas pesquisas. É assim uma via de 

mão dupla e um processo de ganha-ganha. 

Não obstante, verifica-se que a cooperação U-E carece ainda de ser estimulada. Neste 

sentido o Governo tem um papel importante, ao propiciar meios que facilitem este processo de 

cooperação. Como um exemplo da atuação governamental,  temos a Lei de Informática, 

considerada fundamental para o desenvolvimento e ampliação  do segmento de Tecnologia da 

Informação e Comunicação do País. Esta Lei pode ser considerada um marco na política 

governamental de incentivos aos investimentos em P&D realizados por parte das empresas, seja 

internamente, seja no âmbito das parcerias com o meio acadêmico, em especial com as 

Universidades, destacando-se ainda a priorização das regiões N-NE-CO com o intuito de 

minimizar as diferenças regionais existente no País.  

A relação U-E carrega em si o desafio de juntar organizações diferentes, tanto nos seus 

objetivos finalísticos, quanto nas suas formas de atuação. Em especial verificou-se que o 

processo para se estabelecer tal parceria enfrenta barreiras, dentre as quais, foi dado o destaque 

no tocante a burocracia existente e inerente ao ambiente administrativo das Universidades. 

Buscar então minimizar esta barreira, ou seja a burocracia,  é um dos passos importantes para 

facilitar o processo de cooperação. 

Um fato oportuno é que as organizações de uma maneira geral, estão, atualmente, em 

busca de uma reestruturação dos seus modelos administrativos, focando na abordagem por 

processo (mais horizontal) ao invés da abordagem funcional (mais vertical). 
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  Na nova abordagem, ou seja, por processos, estes passam a ter uma importância vital, e 

por conseguinte, conhecê-los, entendê-los e melhorá-los é fundamental para o seu ciclo de 

gerenciamento. E é aí que entra a modelagem de processos e os recursos para implementá-la, 

como é o caso do BPMN. 

Vimos no presente trabalho que o uso da notação BPMN foi importante para que, através 

da modelagem do processo atual (Cenário AS IS), fosse possível perceber e entender onde se 

encontravam os maiores gargalos que tornavam o processo lento, e assim conseguir propor um 

novo processo (Cenário TO BE) procurando resolver tais problemas. 

Desta forma conclui-se que o objetivo final deste trabalho foi alcançado no que tange a 

proposta de apresentação de um cenário mais ágil que permitisse otimizar o processo de 

assinatura dos convênios para a realização de projetos de P&D, baseados na Lei de Informática, 

tendo de um lado a Empresa beneficiaria dos incentivos e do outro a UFPE, em particular da sua 

unidade executora, o CIn, e a FADE enquanto interveniente administrativo-financeiro. 

Como contribuição principal deste trabalho, pode-se destacar a importância de se 

implementar no âmbito institucional, uma visão de organização estruturada por processos, 

demonstrando a necessidade de se melhor conhecer e entender os processos administrativos que 

ocorrem nas suas diversas instâncias. Esses entendimentos e conhecimentos com certeza 

resultam em maior agilidade, eficiência, eficácia dos processos executados pela atividade-meio 

da Instituição, com conseqüente atenuação da burocracia atualmente existente.  

Como uma contribuição adicional pode-se apontar as diversas Tabelas apresentadas no 

Capítulo 3 que foram elaboradas a partir dos dados estatísticos  da Lei de Informática no período 

de 2006 a 2009, disponibilizados pelo MCT, e que poderão auxiliar estudos sobre avaliação da 

referida Lei.  
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7.2 Trabalhos Futuros  

Dentre os principais trabalhos que podem e devem ser desenvolvidos, a partir desta 

visão da importância de se estruturar e entender melhor como os processos são executados e 

efetivamente funcionam, e mais ainda, como podem ser melhorados, recomenda-se: 

No âmbito do escopo deste trabalho: 

a) A modelagem dos demais processos envolvidos na Coordenação de Cooperação e 

Empreendedorismo do CIn, utilizando-se o BPMN; 

b) A proposta de automatização dos processos do Cenário TO BE, através de um 

BPMS (Business Process Management System). 

No âmbito mais amplo: 

a) Incentivar a adoção, por parte da UFPE, de uma política mais agressiva de 

melhoria da gestão de seus processos administrativos (através da sua Pró-Reitoria 

de Gestão Administrativa), seguindo o caminho da modelagem desses processos 

para entendê-los, conhecê-los e assim poder aperfeiçoá-los; 

c) Criar facilidades, no âmbito da UFPE, em termos de trâmites institucionais para 

processos de  projetos estratégicos, como por exemplo, os que captam recursos 

adicionais como os embasados na Lei de Informática, abreviando na medida do 

possível as diversas instâncias obrigatórias de tramitação; 

d) Finalmente, ampliar a informatização da “atividade-meio” da UFPE, dado que é a 

grande responsável pelos processos administrativos no âmbito da Instituição. A 

informatização contribuirá sensivelmente para a diminuição da burocracia que 

emperra o fluxo de tais processos. 
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Apêndice A – Modelagem do Cenário AS IS 

 

 Processo de Assinatura (melhor visualizado em www.cin.ufpe.br/~ejps2) 
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Apêndice B – Modelagem do Cenário TO BE 

 

 Processo de Negociação (melhor visualizado em www.cin.ufpe.br/~ejps2) 
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Apêndice B – Modelagem do Cenário TO BE 

 Processo de Assinatura (melhor visualizado em www.cin.ufpe.br/~ejps2)

 


