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Resumo: Este artigo apresenta as práticas de inovação tecnológica, envolvendo uma Instituição de Ciência e 

interação para inovação tecnológica foi positiva para ambas as partes.
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1. Introdução

1.1. Contextualização

A Inovação tecnológica é uma estratégia de gestão empresarial que tem como função quebrar um estado 

-

-

fato de diferenças culturais a serem vencidas. 

1.2. Objetivos

- Descrever um caso prático de inovação aberta realizado na Embrapa Instrumentação e apontar as con-
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- Demonstrar como colocar em prática a teoria da inovação aberta entre ICTs e empresas privadas.

No Brasil a literatura sobre a efetiva interação entre ICTs e o meio produtivo é escassa. Trata-se de um 

privadas é uma demonstração de como colocar em prática a teoria da inovação aberta.

-
dades inventivas. Isto graças a esforços técnicos concatenados entre ICTs e o meio produtivo, pautando por maior 

Além de aspectos técnicos, com pertinente complexidade, temos a necessidade de vencer os obstáculos culturais 

para a sociedade

2. Materiais e Métodos

Este é um estudo que utiliza o modelo de pesquisa descritiva e o método de análise qualitativa. Neste 

gestor de negócios tecnológicos, na Embrapa Instrumentação em São Carlos – SP. Segundo Godoy (1995), em suas 

diferentes atores.

3. Resultados e Discussão

No contexto de interação para inovação aberta estão inseridas a Embrapa Instrumentação, que se dife-

mercado, como facilidade de uso, robustez e custos atrativos.
Após a interação técnica inicial entre os pesquisadores da Embrapa e da Tecnicer, passou-se a tratar dos 

-

ponto a ser destacado foi a rapidez com que a parceria surtiu efeito. 

-

inclusive com a agregação de diferenciais de preço ou qualidade, que são particularmente importantes no caso de 
disponibilização de tecnologias alternativas.

-

-

-
sentou seu primeiro resultado, sendo realizado um depósito de patente de tecnologia, para sensor dedicado a ma-

a redação da patente e seu trâmite de depósito em escritório nacional.
Este fato torna transparente que a pesquisa inovativa, envolvendo uma ICT e uma empresa privada, pode 

-
zando o processo, para que a empresa parceira pudesse produzir e comercializar os produtos advindos da parceria, 
foi celebrado um licenciamento da tecnologia para a empresa Tecnicer. Esta ação prevê que o licenciado pagará 
royalties para a ICT, a cada produto vendido ou serviço prestado.
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-
dutos inovadores, é um dos grandes fatores motivadores e de convencimento da pertinência da inovação aberta, 

rápida e efetivamente.
A interação entre centros de pesquisa e pequenas empresas apresenta elementos para o estabelecimento 

A pequena empresa, no sentido mercadológico, pode enfrentar a concorrência através da Inovação Tecno-

A organização do meio produtivo, ao ser parceiro de uma ICT no desenvolvimento de uma tecnologia, 

em que a concorrência não terá acesso aos conceitos e fundamentos utilizados no desenvolvimento da tecnologia.
Pode-se ressaltar que no caso tratado a questão da interação para a inovação tecnológica é positiva para 

também para a empresa parceira é um ponto positivo, que alia uma empresa de pequeno porte a um centro nacional 

4. Conclusões 

- Por meio deste estudo de caso de interação entre empresa privada e ICT, foi mostrado a quebra de paradigmas 

- Que existem fortes diferenças culturais a serem vencidas.

- Pela descrita do passo a passo da interação entre ICT e empresa privada, e seus resultados, foi demonstrado um 

método viável de como colocar em prática a inovação aberta.
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