
 
 

FÁTIMA CARVALHO CORRÊA 

 

 

A PATENTE NA UNIVERSIDADE: CONTEXTO E PERSPECTIVAS DE UMA 

POLÍTICA DE GERAÇÃO DE PATENTES NA UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação 
em Ciência da Informação, Mestrado, convênio UFF 
e IBICT, como requisito parcial à obtenção do grau 
de mestre em Ciência da Informação.  

 

 

 

          Profa. Dra. Sandra Lúcia Rebel Gomes - Orientadora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO DE JANEIRO 
NITERÓI 

2007

  



 2 

 
 

FÁTIMA CARVALHO CORRÊA 

 

A PATENTE NA UNIVERSIDADE: CONTEXTO E PERSPECTIVAS DE UMA 

POLÍTICA DE GERAÇÃO DE PATENTES NA UNIVESIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE 

 

 
 

Dissertação apresentada ao Curso de Pós-Graduação 
em Ciência da Informação, Mestrado, convênio UFF 
e IBICT, como requisito parcial à obtenção do grau 
de mestre em Ciência da Informação.  

 

 
Niterói, ___de________de ____.  

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 
 
 

Profa. Dra. Sandra Lúcia Rebel Gomes - Orientadora 
UFF 

 
 

Profa. Dra. Regina Lúcia de Moraes Morel 
UFRJ  

 
 

Profa. Dra. Maria Odila Kahl Fonseca 
UFF 

 
 

Profa. Dra. Rosa Inez de Novais Cordeiro - Suplente 
UFF   

 
 
 
 
 
 

 

 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aos meus pais, José Joaquim (Zequinha) e Cleusa, 
pela grande lição de vida,  

de dedicação e de amor. 
 
 

Aos meus filhos,  
Leonardo e Vinícius, 

pelos abraços e beijinhos  
                 e carinhos sem ter fim.   

 
 

A Marquinho, 
pela força constante 

 durante todos os momentos. 
 
 
  
 
 

 
 

 
   



 4 

 
AGRADECIMENTOS 

 

A Professora Sandra Lúcia Rebel Gomes, pela orientação e incentivo ao longo de toda 

a construção deste trabalho. 

Ao Professor Waldimir Pirró e Longo, pela oportunidade de aprofundar mais os meus 

conhecimentos acerca da Ciência, da Tecnologia e da Inovação. 

Ao Professor Aldo de Albuquerque Barreto, pela confiança e sugestões de leitura.  

A Professora Maria Odila Kahl Fonseca, pelas indicações de leitura, no âmbito da 

Arquivologia, que muito contribuíram para o enriquecimento deste trabalho.   

A minha amiga, Sandra Regina dos Anjos Oliveira, pela imprescindível colaboração 

em todos os momentos.    

A Helena, pelas sugestões que muito contribuíram para este trabalho. 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFF, em particular a Carmen Lucia 

Goneli de Nazaré e a Meire Felix de Araújo pela cordialidade em todos os momentos.  

Ao Núcleo de Documentação da UFF, em particular a Diretora Maria da Penha Franco 

Sampaio pelo incentivo ao meu afastamento para a capacitação profissional.  

Aos Professores e colegas do Curso de Pós-Graduação em Ciência da Informação do 

IBICT / UFF, pelos conhecimentos compartilhados. 

Aos professores e pesquisadores da UFF, pela entrevista gentilmente concedida. 

A Coordenadoria de Gestão da Informação da UFF, em especial, ao Coordenador 

Professor José Márcio Lima, pela disponibilização dos dados referentes aos RADOCS.  

Ao meu irmão Renato, pelo constante incentivo. 

A minha cunhada Fatinha, pela presença otimista e de força.     

Aos meus irmãos de grupo, em particular, as minhas irmãs da Fundação Cultural 

Avatar, Tânia Gonçalves de Araújo e Vilma Figallo, pelas palavras repletas de luz e 

sabedoria.  

As minhas grandes amigas, Márcia, Suely, Stella, Deila, Maria Beatriz, Thais. 

Agradeço pelas palavras dirigidas a mim sempre com tanta ternura e carinho.  

Ao meu amigo, Arquimedes pela indispensável ajuda, pela palavra, pela simplicidade 

de saber ouvir e de falar. 

Ao meu professor de ginástica Neco e colegas da Academia Backer 9.  

Agradeço a todos aqueles que, direta ou indiretamente, contribuíram para a elaboração 

desta Dissertação.   

  



 5 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Cada setor da vida tornou-se tão complicado que a 
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RESUMO 

 
 

Este estudo visou traçar um quadro atual sobre a questão da geração de patentes na 

universidade brasileira, discutindo, especialmente, o tema no âmbito da UFF. Teve como 

objetivo trazer para discussão – localizada nos marcos da Ciência da Informação – a 

perspectiva desta universidade, mediante a visão de alguns de seus atores, membros 

destacados de sua comunidade acadêmica, sobre o fortalecimento de políticas de 

patenteamento na UFF. Pretendeu-se colaborar para a ampliação dos estudos na área da 

Ciência da Informação, tendo a patente como objeto de investigação. Partiu-se dos 

pressupostos de que a pesquisa desenvolvida na Universidade subordina-se a uma lógica 

acadêmica que se confrontaria com as exigências dos processos tecnológicos e de que o 

sistema acadêmico valoriza a publicação de artigos considerando esta atividade como critério 

de excelência. Buscou-se a literatura da área da Ciência da Informação contemplar o conceito 

de transferência da informação e, além desta, as da Arquivologia e da História Cultural para 

cobrir a questão da possível contradição entre sigilo e publicização no ambiente acadêmico, 

em torno da produção de patentes. Os métodos empregados, de caráter qualitativo, 

consistiram em levantamento e análise bibliográfica e documental e, na pesquisa empírica, em 

entrevistas com atores da UFF envolvidos com a questão de patentes. As conclusões do 

estudo revelam as fragilidades da universidade, por um lado, e as potencialidades dela e da 

sua comunidade, por outro, apontando a necessidade de que sejam promovidas ações 

compatíveis com a importância da questão das patentes no ambiente referido.   

Palavras-chave: Patente. Propriedade Industrial. Informação. Sigilo. Transferência de 

Informação. Inovação. Universidade e Desenvolvimento. 
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ABSTRACT 
 

 
 

The main objective of this study is to trace a picture about the question of  patent generation 

at the Brazilian University, in particular the  focus of the research  is directed to the 

Universidade Federal Fluminense (UFF). The discussion of the subject is performed within 

the Information Science context  and has the objective of present the view of some prominent 

members of the University community concerning the strengthen of the patent policies at 

UFF.  The purpose of the work is to enhance the study of the Information Science area, 

considering the patent as object of investigation. The starting point of the work is that the 

scientific research developed at the University is subordinated to an academic logic that  

opposes the logic of technological process and that the academic system gives value to the 

publication of  papers and considers this activity as the main scientific excellence criteria. 

Therefore, the research seeks, in the literature, the Information Science as well as in the 

Archive area and Cultural History, the elements to discuss the possible contradiction between 

the secrecy and the publication of patents in the academic environment.  The method 

employed is founded in the bibliographical and document analysis, as well as in an empirical 

qualitative research. The work results reveals the university weakness, but on the other hand, 

also reveals all of its potentiality to promotes actions to valorize the generation and 

development of patents in the University environment. 

Keywords: Patent. Industrial property. Information. Secrecy. Information transfer. Innovation. 

University and development. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

           A presente dissertação, intitulada “A Patente na Universidade: contexto e perspectivas 

de uma política de geração de patentes na Universidade Federal Fluminense – UFF” é o 

resultado do estudo que visou traçar um quadro atual sobre a questão da geração de patentes 

na universidade brasileira, discutindo, especialmente, o tema no âmbito da UFF. Tivemos, 

assim, como objetivo, trazer para discussão – localizada nos marcos da Ciência da Informação 

– a perspectiva desta universidade, mediante a visão de alguns de seus atores, membros 

destacados de sua comunidade acadêmica.  Desejamos verificar a capacitação da UFF em 

termos de produção de conhecimento e de inovação, com vistas a contribuir para o 

fortalecimento desta atividade na universidade e, com um escopo mais amplo, reforçar o papel 

desta em relação à sociedade que a cerca e a mantém.  

Acreditamos que a dissertação poderá contribuir para um maior conhecimento sobre 

políticas de patenteamento na universidade brasileira e, mais especificamente, para o 

fortalecimento de políticas de patenteamento na UFF, tendo em vista a “importância 

estratégica da patente para a universidade como um valor econômico, um patrimônio 

intangível da instituição” (SANTOS, 2003, p. 17).  

Pretendemos também colaborar para a ampliação dos estudos na área da Ciência da 

Informação, tendo a patente como objeto de investigação, pois estimamos que uma 

dissertação que analise a patente sob o enfoque desta pesquisa - a sua produção na 

universidade - e sob a área escolhida - a Ciência da Informação - seja de ampla utilidade para 

pesquisadores em geral e para os da área em particular, e para profissionais de informação 

envolvidos com a problemática da transferência de informação envolvendo a patente.   

O acesso à informação é um pressuposto da cidadania e da democracia e é um dever 

social dos mais relevantes tornar acessíveis aos interessados as informações mais recentes 

sobre o tema escolhido, que a nosso ver merece ser mais conhecido e explorado em suas 

múltiplas dimensões: operações acadêmicas e técnicas, alargamento dos horizontes do ensino 

e da pesquisa nas áreas afins, ampliação do conhecimento sobre políticas de patenteamento, 

dentre outras.  

A pesquisa ora proposta, considerando o quadro histórico ao qual o objeto está 

referido, mostra-se oportuna, por contribuir para formas emergentes de produção e difusão 

científicas.  

Além disso, também, decorre da experiência e pretende aprofundar reflexões e 

indagações que vimos formulando ao longo da nossa atuação como profissional formada em 



 12 

Biblioteconomia pela UFF e dirigente da Biblioteca da Faculdade de Veterinária da UFF. Em 

relação a esta experiência, podemos mencionar a reunião realizada em junho de 2005 por 

iniciativa da coordenação de pós-graduação da Faculdade de Veterinária com a coordenação 

responsável, na Universidade, pela implantação da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações, 

quando pela primeira vez foi manifestada preocupação, por parte do coordenador daquele 

curso quanto à divulgação total dos conteúdos das dissertações e teses, pois em alguns casos 

estas poderiam conter produtos ainda sob sigilo.  A problemática levantada naquela ocasião 

levou-nos a querer investigar a temática do sigilo sobre a pesquisa no ambiente da 

universidade, já que este privilegia a ampla circulação da informação.   

Em estudo realizado por Azevedo et al. (2002) estes constataram que os esforços de 

investigação em biotecnologia na FIOCRUZ, em que pese a experiência acumulada na 

instituição, indicam um divórcio entre a pesquisa biomédica (de natureza acadêmica) e a 

pesquisa tecnológica com vistas à geração de inovação, com predomínio da lógica acadêmica 

sobre a dos processos tecnológicos:  

inviabilizou-se a articulação da pesquisa biomédica com a pesquisa 
tecnológica com vistas à geração de inovação. Separadas, física e 
programaticamente, essas práticas seguiriam rumos distintos: a pesquisa 
biomédica, vinculada ao ensino pós-graduado, se organizaria conforme o 
modelo acadêmico universitário, e buscaria aproximar-se da fronteira do 
conhecimento biológico, implementando as condições para a apropriação de 
novos conhecimentos e técnicas. Nessas condições, a identificação desse 
agrupamento com a atividade em biotecnologia comporta um elevado grau 
de ambigüidade. É fato, como mostram os dados da pesquisa, que os 
cientistas em questão possuem a qualificação científica requerida para 
investir em inovações. Porém, seus esforços de investigação subordinam-se 
mais à lógica acadêmica do que às exigências dos processos tecnológicos 
(AZEVEDO et al., 2002, grifo nosso). 

 

Tomamos a constatação desses autores para delinear os pressupostos que norteiam este 

estudo: a pesquisa desenvolvida na Universidade subordina-se a uma lógica acadêmica que se 

confronta com as exigências dos processos tecnológicos. Enquanto aquela pressupõe a ampla 

divulgação de seus resultados, principalmente na forma de comunicações apresentadas em 

congressos e de artigos publicados em revistas científicas, os processos tecnológicos e seus 

produtos implicam no sigilo até à publicação do pedido de depósito da patente. Ou seja, a 

lógica do mercado tenderia a orientar para o sigilo enquanto a da academia orientaria para a 

publicização.  

O segundo pressuposto, que se articula com o primeiro, pode ser assim definido: 

enquanto o sistema acadêmico valoriza a publicação de artigos considerando esta atividade 
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como critério de excelência, registra a patente, mas ainda não considera a sua produção nos 

mesmos moldes, ou seja, não lhe atribui importância equivalente. 

Tendo em conta os pressupostos acima apresentados, objetivamos discutir as 

contradições, no seio da Universidade, entre a publicização requerida e valorizada pela 

pesquisa acadêmica e o sigilo inerente à requisição da patente. No que diz respeito à patente 

vista como objeto de conhecimento, pretendemos verificar o seu teor informacional para a 

utilização em atividades de ensino na graduação e na pós-graduação, como também, 

apresentar as atividades de comunicação científica entre pares durante o transcorrer da 

pesquisa que gera ou pode gerar patentes e, concomitantemente, evidenciar as operações de 

busca de informação e as fontes utilizadas durante as atividades de pesquisa.  

No âmbito da UFF, desejamos colaborar especificamente com o desenvolvimento de 

uma política de patentes para a Universidade e com seus projetos futuros. Por último, 

almejamos contribuir para o ensino e a pesquisa na área de Ciência da Informação apontando 

as dimensões que o estudo sobre a geração de patentes propicia como pode ser atestado pelos 

diversos eventos voltados para o debate do tema, pela publicação de artigos científicos e 

produção de teses e dissertações voltados para a temática.  

O apoio que iniciativas ligadas ao tema vêm recebendo de instituições de ensino e 

pesquisa e agências de fomento, atesta a importância que os órgãos governamentais atribuem 

a tais ações. Como exemplo, podemos citar o VI Encontro Nacional de Pesquisa em Ciência 

da Informação - ENANCIB realizado em novembro de 20051 que abordou, dentre outros 

temas, o de Comunicação científica e tecnológica; Patentes, com a apresentação do trabalho 

intitulado “Relações entre ciência e tecnologia: uma abordagem preliminar no âmbito da 

UFRGS”; os Anais do VII Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de 

Tecnologia e os do II Workshop de Propriedade Intelectual da Associação Nacional de 

Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores – ANPROTEC, ambos realizados em 

julho de 2004. Mais recentemente, podemos citar o “Seminário Internacional Prospecção em 

C, T & I Perspectivas de Integração Ibero-Americana” (2005) e o “Simpósio Internacional 

sobre Ensino e Pesquisa em Propriedade Intelectual” (2006).  

De grande interesse para esta pesquisa são também os artigos de periódicos publicados 

em revistas científicas da área de Ciência da Informação. Com o intuito de ilustrar a produção 

de artigos sobre a temática, realizamos um levantamento no ano de 2006, nas principais 

revistas brasileiras da área. Obtivemos os seguintes artigos: “Interações entre ciência e 

tecnologia: análise da produção intelectual dos pesquisadores-inventores da primeira carta-
                                                           
1 O VII ENANCIB, realizado em novembro de 2006, por não ter contemplado a temática, não foi considerado. 
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patente da UFRGS” das autoras Ana Maria M. de Moura, Helen Beatriz F. Rozados e Sônia 

Elisa Caregnato; “Os paradoxos da patente” de Joana Coeli Ribeiro Garcia e “Inovação 

tecnológica, informação e processos de aprendizado” de Ana Maria Fernandes; “Patente gera 

patente?” de Joana Coeli Ribeiro. O primeiro foi publicado na revista Encontros Bibli: 

Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciência da Informação, o segundo e o terceiro na 

DataGramaZero: Revista de Ciência da Informação e o quarto na TransInformação.  Vale 

ressaltar que a revista DataGramaZero dedicou com exclusividade a edição de fevereiro de 

2006 ao tema da inovação tecnológica.        

Em relação a teses e dissertações sobre o tema, um levantamento nos bancos de teses 

disponíveis na Internet, no âmbito da área da Ciência da Informação, levou-nos a localizar 

uma tese – “Novas relações na transferência do conhecimento: patente, tecnologia, inovação”, 

de Joana Coeli Ribeiro Garcia (2004), defendida no PPGCI / IBICT / UFRJ, e três 

dissertações: “Necessidade de informação contida em patentes: estudo de caso da comunidade 

tecnológica da Cidade Universitária do Rio de Janeiro” de Maria de Fátima Pereira Raposo 

(1987); “Gestão do conhecimento organizacional na estratégia de inovação em órgão de C&T: 

o caso de Far-Manguinhos”, de Isabela Mateus de Araújo (2002) estas também no âmbito do 

mesmo programa anteriormente citado e “A geração de patentes na Universidade Federal de 

Minas Gerais: seu contexto e perspectivas” de Arcênio Amorim Lobato (2000), esta 

produzida no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Escola de 

Ciência da Informação da UFMG.      

A presente dissertação apoiou-se em levantamento e análise bibliográfica e documental, 

bem como em pesquisa empírica de caráter qualitativo. Sobre a natureza qualitativa da 

pesquisa, lembramos que, “ao contrário do que ocorre com as pesquisas quantitativas, as 

investigações qualitativas, por sua diversidade e flexibilidade, não admitem regras precisas, 

aplicáveis a uma ampla gama de casos” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSNAJDER, 1999, 

p. 147). 

A análise bibliográfica consistiu no levantamento e seleção de textos sobre a temática da 

dissertação, buscados sobretudo na literatura da área da Ciência da Informação. Vale 

acrescentar que esta etapa forneceu as bases para a construção do nosso referencial teórico-

conceitual e para dimensionarmos o lugar e as propriedades atribuídas à patente para a 

produção do conhecimento. Seguindo as recomendações de Deslandes (1998, p. 33) 

envidamos esforços para que a referida pesquisa bibliográfica fosse suficientemente 

disciplinada, no que diz respeito aos fichamentos realizados, e crítica, pois buscamos 

estabelecer um diálogo reflexivo entre a teoria e o objeto da pesquisa.  
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Nosso estudo baseou-se, principalmente, na realização de entrevistas com atores da 

UFF, que foram privilegiados em função de sua relação com a temática escolhida e que 

podem ser assim discriminados: cinco pesquisadores-doutores das áreas de Física, Química, 

Farmácia e Geociências, geradores de produtos tecnológicos, aos quais chegamos após 

consulta à direção do Escritório de Transferência de Conhecimento (Etco/UFF) e posterior 

busca realizada na Plataforma Lattes, para confirmação dos nomes. Além disto, foram 

entrevistados professores envolvidos no recente processo eleitoral para escolha do reitor da 

Universidade (dos seis candidatos, ouvimos dois deles). O objetivo, neste caso, foi colher, 

além de seus pontos de vista sobre o tema, as suas intenções e eventualmente seus projetos 

para uma política de patentes para a UFF.  

Ainda no âmbito da UFF, ouvimos a ex-diretora do Etco para obter informações a 

respeito da criação do escritório e de sua experiência como gestora do órgão.  

A direção do Núcleo de Documentação foi também consultada, com o intuito de 

aferirmos, por parte do sistema de bibliotecas da universidade, o nível do reconhecimento da 

importância das bases de patentes disponíveis no portal de periódicos da CAPES para 

informar aos interessados ou para oferecer treinamento dos usuários na busca de informação 

tecnológica. Também interessou-nos indagar sobre a questão do sigilo e a sua interferência na 

disponibilização de dissertações e teses nos acervos das bibliotecas visto que o NDC é o órgão 

que define os procedimentos a serem seguidos pelas bibliotecas a ele subordinadas.  

Ouvimos também um professor do departamento de engenharia civil que atualmente 

assessora o presidente do Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, pois tal função 

faz dele também um importante informante. Vale acrescentar que este professor ministra a 

disciplina “Introdução à propriedade industrial”. Por último, ouvimos o assessor do reitor para 

políticas de inovação.   

         Para colhermos as falas dos atores mencionados, escolhemos o método de entrevista 

semi-estruturada, que consiste na formulação, com antecedência, da maioria das perguntas 

previstas. (COLOGNESE; MÉLO, 1998). A escolha de tal método deve-se ao fato de que a 

entrevista semi-estruturada permite que o entrevistador tenha uma participação ativa pois, 

embora observe o roteiro traçado, pode fazer perguntas adicionais para esclarecer questões e, 

assim, melhor compreender e explorar os pontos de vista de seus entrevistados.  

         Objetivando conhecer o que vem sendo feito pelas universidades que se encontram mais 

avançadas em termos de uma política de patentes foram consideradas para o estudo as 

seguintes universidades: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), Universidade 
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Federal de Minas Gerais (UFMG) – por serem estas as universidades destacadas pelo INPI 

como as maiores depositantes de patentes brasileiras.   

         A dissertação está estruturada em 6 capítulos, apresentados como se segue. O capítulo 

dois, intitulado “A Patente”, inicia-se por defini-la e apresenta um breve histórico sobre a 

mesma. Nele são destacados alguns conceitos ligados à problemática da patente, como 

inovação, invenção, transferência de tecnologia. O documento de patente é examinado, 

ressaltando-se a sua dimensão informacional. Neste sentido, abrimos, neste capítulo, uma 

discussão sobre a patente como fonte de informação. As fontes utilizadas foram, dentre 

outras, as seguintes: A patente de Ricardo O. França (2000); Conceitos básicos sobre ciência, 

tecnologia e inovação de Waldimir Pirró e Longo (2004); A patente como ferramenta de 

informação de Vânia M. Araújo (1981) e a tese de doutorado em Ciência da Informação, 

Novas relações na transferência do conhecimento: patente, tecnologia, inovação de Joana 

Coeli Ribeiro Garcia (2004).   

         O capítulo três, intitulado “A patente: transferência de informação, sigilo e 

transparência”, inicia-se com a apresentação do conceito de “transferência de informação”, 

conforme autores relevantes da área da Ciência da Informação. Em seguida é discutida a 

problemática da contradição entre o sigilo e a transparência, discussão esta que vem sendo 

travada em diversos eventos e em trabalhos acadêmicos voltados para a questão dos limites e 

problemas enfrentados pela pesquisa realizada no âmbito da Universidade, que gera ou pode 

gerar patentes. A dissertação “A geração de patentes na Universidade Federal de Minas 

Gerais: seu contexto e perspectivas” focaliza também as questões relativas ao “controle e 

sigilo” já que, no ambiente da Universidade, “o livre pensar e publicar é a norma” (LOBATO, 

2000, p. 72). A abordagem sobre esta questão especificamente, bem como a temática da 

dissertação, semelhante à nossa, porém focalizando a UFMG, fez dela uma importante fonte 

para a nossa pesquisa. O capítulo apresenta, por conseguinte, uma revisão da literatura nos 

âmbitos da Ciência da Informação e das áreas afins ao estudo, sobre os seguintes conceitos: 

comunicação científica, transferência de informação, sigilo, transparência, direito à 

informação. As fontes privilegiadas foram, dentre outras, as seguintes: A comunicação 

científica de A. J. Meadows (1999); The phenomena of interest to information science de 

Wersig e Neveling (1975); A transferência de informação, o desenvolvimento tecnológico e a 

produção de conhecimento de Aldo de A. Barreto (1998); Informação e direitos humanos: 

acesso às informações arquivísticas de Maria Odila Fonseca (1999); Transparência e 

opacidade do Estado no Brasil: usos e desusos da informação governamental de José Maria 
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Jardim (1999); e A Natureza do espaço. Técnica e tempo. Razão e emoção de Milton Santos 

(1997).  

No capítulo quatro, “A Patente na Universidade”, tecemos considerações sobre o 

quadro relativo à patente na universidade brasileira e apresentamos um apanhado da 

legislação no país, ressaltando os marcos regulatórios e as políticas públicas governamentais 

que propiciam os avanços necessários à inovação no país, com o objetivo de acelerar o 

processo de mudança cultural no ambiente acadêmico-científico em questão. A legislação 

buscada foi a seguinte: a Lei da Propriedade Industrial; a Lei de Inovação; a Lei da Reforma 

da Educação Superior e a nova Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior . Em 

relação ao panorama sobre a questão da patente traçado no início do capítulo, foram 

privilegiadas a Universidade Estadual de Campinas e a Universidade Federal de Minas 

Gerais.  

          O capítulo cinco, “A patente na Universidade Federal Fluminense” volta-se para o 

exame da questão da geração de patentes na mencionada Universidade, pelas falas de atores 

considerados privilegiados pela pesquisa. Antes de expô-las, o capítulo apresenta a 

metodologia empregada para o exame das questões relativas à geração da patente no ambiente 

da UFF mediante o ponto de vista de atores relevantes da universidade.  

Os procedimentos para a coleta e a análise das informações levantadas com os 

professores-doutores que contribuíram para a pesquisa e dirigentes de órgãos internos da UFF 

são discriminados. As falas dos atores mencionados são então apresentadas. Abordamos, 

assim, os limites, problemas enfrentados, projetos futuros para, como já mencionamos, 

oferecer subsídios para a formulação e fortalecimento de uma política de geração de patentes 

na universidade. As ações de informação e de comunicação entre pares nas dimensões do 

ensino, da pesquisa e da extensão nortearam algumas das perguntas formuladas. Como não 

poderia deixar de ser, neste capítulo também apresentamos a análise do material como forma 

de traçarmos um quadro atual da situação na Universidade, ainda que muito abrangente, é 

preciso reconhecer. Além das entrevistas, foram usadas, para a elaboração deste capítulo, as 

seguintes fontes: o Plano de Desenvolvimento Institucional da UFF e a Norma de Serviço 518 

de 27 de julho de 2001 desta Universidade, que dispõe sobre as regras acerca da transferência 

de tecnologia e regulamentação da propriedade industrial e de programas de computador no 

âmbito da UFF. 

O capítulo seis – “Considerações finais” - apresenta um resumo das principais 

questões tratadas ao longo da pesquisa, destacando os fatores considerados relevantes para a 

compreensão da situação em que se encontra a UFF no que tange à temática do estudo 
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realizado, de modo a oferecer elementos para a compreensão do quadro em que se encontra, 

frente aos desdobramentos da pesquisa acadêmica que gera ou pode gerar patentes. Convém 

voltarmos a sublinhar que pensamos ter contribuído para a formulação e fortalecimento de 

uma política de patentes para a UFF, transparente, sob controle da sua comunidade acadêmica 

e de interesse para a sociedade que a mantém. 
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2  A PATENTE 

 

No VIII Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia, 

realizado em junho de 2005, Arthur Câmara Cardozo, pesquisador titular do INPI, disse em 

sua apresentação que a propriedade intelectual está dividida em três fases históricas: na 

primeira fase, os privilégios eram concedidos pelos monarcas; na segunda, por legislações 

nacionais e a atual por tratados internacionais.   

Em relação aos seus primórdios, Burke (2003, p. 139) lembra que foi a partir do final 

da Idade Média em diante, que se assistiu à crescente exploração do conhecimento para o 

ganho comercial e, conseqüentemente, a necessidade de se proteger os segredos do ofício 

como ‘propriedade intelectual valiosa’. 

A primeira lei específica sobre patentes foi aprovada em Veneza, em 1474. As 

autorizações para o uso monopolístico eram conferidas pelo Rei, através de cartas que 

continham o selo real (litterae-patente), ou seja, carta-aberta, proclamando um compromisso 

entre o Estado e um cidadão, pelo qual o governo manteria um monopólio de manufatura para 

o segundo, no seu território, durante um período regular de tempo e, em troca, este divulgaria 

seus procedimentos de fabricação. Os artistas do vidro da Ilha de Murano, em Veneza – Itália, 

foram os primeiros na história a receber patentes outorgadas pelo Estado (RIMMER; GREEN 

apud FRANÇA, 2000, p. 157).  

Conforme o mencionado autor, em 1624, o Parlamento da Inglaterra promulgou o 

Estatuto dos Monopólios (Statute of Monopolies), que é a base do sistema contemporâneo de 

patentes. Inicialmente, a edição da lei tinha o propósito de regularizar a emissão de patentes, 

mas foi somente a partir de 1714 que a mesma passou a exigir do inventor a descrição 

completa da invenção no pedido de patente, esclarecendo melhor o julgamento de pendências.     

A partir de então, segundo Macedo e Barbosa (2000), foi se difundindo pela Europa, 

chegando à América no fim do século XVIII. “Assim, já no transcorrer do século XIX, 

inúmeros países tinham suas leis nacionais de patentes, sendo o Brasil o primeiro dos países 

em desenvolvimento, em 1830, a conceder proteção patentária às invenções” (MACEDO; 

BARBOSA, 2000, p. 17).     

Em 1873, o Congresso de Viena para a Reforma das Patentes iniciou um entendimento 

sobre a abrangência internacional da proteção legal. Desse modo, a proteção aos direitos de 

estrangeiros foi regulamentada, favorecendo a apresentação de invenções em exposições 

internacionais (FRANÇA, 2000, p. 158) e, assim, evitando que os produtos viessem a ser 

copiados em outros países que não o de origem da invenção.  
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Ainda conforme França (2000, p. 161), em 1883, foi assinado o primeiro acordo 

internacional conjunto sobre patentes, conhecido como Convenção da União de Paris (CUP), 

apoiada inicialmente por apenas 14 países, incluindo o Brasil. Surgiu, assim, o chamado 

Sistema Internacional de Patentes. Segundo a OMPI2, atualmente a Convenção é subscrita por 

184 nações participantes. Além dos princípios unionistas3 acordados nesta convenção, a CUP 

estabeleceu também uma padronização mínima dos procedimentos que fossem aceitáveis para 

todos os países signatários como a organização de um escritório central para a tramitação e 

divulgação das patentes. 

Para este autor, a tendência atual é de que todas as nações acabem por aderir à CUP, 

visto que:  

a criação da Organização Mundial do Comércio, através do Tratado de 
Marrakesh de 1994, torna obrigatório o cumprimento das principais 
disposições unionistas por parte dos seus estados-membros, através da 
convenção denominada TRIPS (Trade-related Aspects of Intellectual 
Property Rights, ou assuntos de propriedade intelectual relacionados com o 
comércio)(FRANÇA, 2000, p. 163).  
 
 

Arthur Câmara Cardozo, em evento mencionado no início deste capítulo, lembrou 

também que o TRIPS foi negociado no âmbito do Acordo Geral sobre Tarifas Alfandegárias e 

Comércio (General Agreement on Trade and Tariffs - GATT, origem da Organização 

Mundial do Comércio – OMC. As negociações do GATT, num total de oito, foram chamadas 

de rodadas sendo que a mais famosa foi a Rodada Uruguai. O GATT, por sua vez, foi firmado 

em 1947 por 23 países, tendo como objetivo promover o livre comércio entre as nações. 

Dentre os aspectos do TRIPS podemos destacar a proteção a novos campos de propriedade 

intelectual e as licenças compulsórias para patentes somente em situações especiais.  

Segundo Assumpção (2000, p. 10), as regras sobre patenteamento tornaram-se mais 

estritas e dezenas de países promoveram mudanças em suas legislações de propriedade 

intelectual para fazer face às exigências do acordo e acrescenta:  

O aspecto talvez de maior repercussão do TRIPS esteja na criação de 
vinculação direta entre os padrões de proteção à propriedade intelectual e o 
comércio internacional de bens e serviços. De fato, o país que descumprir 

                                                           
2 Informações detalhadas sobre os tratados internacionais de propriedade intelectual podem ser encontradas no 
site da Organização Mundial da Propriedade Intelectual - OMPI (www.wipo.int). 
3 O primeiro princípio unionista refere-se ao tratamento nacional, ou seja, igualdade de tratamento, em qualquer 
país-membro, para residentes e não residentes; o segundo é o direito de prioridade, da novidade em todos os 
demais países-membros pelo prazo de um ano e o terceiro refere-se à independência das patentes e marcas, isto 
é, os privilégios concedidos em diferentes países da União, para o mesmo objeto, são independentes entre si: a 
sua concessão ou extinção em um país não obriga os demais ao mesmo procedimento.  
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os parâmetros definidos no acordo torna-se passível de sofrer sanções de 
natureza comercial. 
 
 

Vale ressaltar que o Acordo TRIPS, além de abranger amplamente os institutos de 

proteção da propriedade intelectual, buscou “regular práticas de concorrência desleal relativas 

à proteção de informações confidenciais e a contratos de licenças e, ainda, regular sobre 

normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual” (MACEDO; BARBOSA, 2000, p. 

127).  

Tendo discorrido sobre a propriedade industrial, ainda que brevemente, considerando 

os acontecimentos no tempo sublinhando panorama internacional, vejamos o quadro no 

Brasil.  

Foi somente com a transferência da família real portuguesa em 1808 que “a situação de 

letargia da colônia começou a mudar, visto que Portugal possuía infra-estrutura de C&T que o 

alinhava às nações modernas” (GARCIA, 2004, p. 91). Conforme esta autora, o Alvará de 

Dom João VI de 28 de abril de 1809 é considerado o marco inicial da evolução da 

propriedade industrial no país. “Até então, um alvará da rainha Dona Maria I, de 1785, proibia 

fábricas, manufaturas e indústrias na distante Colônia. Essa era, na verdade, uma forma de ter 

monopólios comerciais que transferiam as riquezas das colônias para a metrópole” 

(MARCOLIN, 2002, p. 1).  

No artigo intitulado “A inventiva brasileira na virada do século XIX para o XX”, a 

pesquisadora Maria do Carmo Teixeira Rainho (1996, p. 319) resgata o importante papel do 

Arquivo Nacional, ao qual foi atribuída, com a Constituição de 1824, a função de depósito 

compulsório de patentes, “o que obrigava cada inventor a deixar na instituição um exemplar 

do seu invento, bem como do material descritivo correspondente (plantas, desenhos, 

protótipos)”. No entanto, somente em 1870, conforme a autora, ele recebe as primeiras 

patentes, cujo acervo foi denominado de “Coleção Privilégios Industriais” reunindo desenhos, 

amostras e pedidos de patentes dos mais variados produtos e que compõem um registro da 

trajetória da inventiva nacional entre 1870 e 1910 (RAINHO, 1996, p. 319).  

Conforme o INPI, este acervo documental é resultante do processo de registro e 

concessão de marcas e invenções no âmbito do Arquivo Público do Império e do Ministério 

da Indústria, Viação e Obras Públicas (MIVOP). 

Um exemplo de patente sob a guarda do Arquivo Nacional, nos é dado por Rainho, 

conforme figura, apresentada a seguir: 
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Fig. 1 - Sistema aperfeiçoado de janelas  
 

Ainda sobre a mencionada coleção, Rainho (1996) lembra que os privilégios 

industriais dizem respeito às:  

diversas áreas do conhecimento, são bastante representativos da virada do 
século XIX para o XX, espelhando as preocupações da época: 70% dos 
pedidos de privilégio industrial volta-se para o setor agrícola, com propostas 
para transporte, armazenagem da produção e defensivos; 20% referem-se às 
indústrias; e os 10% restantes constam de generalidades, destacando-se as 
invenções relacionadas à medicina, higiene e saúde. A coleção contém ainda 
patentes nos setores das artes gráficas, embalagens, alimentação, vestuário, 
artigos de toucador, mobiliário, materiais de construção, propaganda, 
iluminação, utensílios domésticos, decoração, jogos recreativos e educativos.  
 
 

A autora informa que 9.301 registros de solicitações de privilégios industriais 

compõem a referida coleção e que estes são acompanhados de igual número de relatórios “que 

explicam o funcionamento da invenção ou propõem melhoramentos em inventos já 

patenteados”. Menciona também a existência de “cerca de 22 mil desenhos e 619 amostras [e 

que] estas são peças (protótipos) feitas de materiais diversos como madeira, metal, papel, 

tecido, cerâmica, cera, parafina, vegetais e vidros, entre outros” (RAINHO, 1996). 

A Coleção Privilégios Industriais, sob custódia do Arquivo Nacional, teve a sua 

informação tratada de acordo com as normas arquivísticas iniciada em 1984, e incluiu, 

primeiramente, o arranjo e o inventário dos documentos tendo, em seguida, se procedido à 

leitura de cada pedido de patente e, depois, ao preenchimento de um formulário com as 
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principais informações sobre a patente solicitada. Posteriormente, os desenhos e amostras que 

acompanhavam cada um dos pedidos de concessão foram identificados e arranjados. O 

resultado deste trabalho culminou com a elaboração de um instrumento de pesquisa que 

incluía índice nominal e de assuntos, considerados indispensáveis à consulta (RAINHO, 1996, 

p. 319).  

Segundo Rainho (1996) com a criação do Departamento de Propriedade Industrial em 

1923, transformado em 1970 no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o 

Arquivo Nacional deixou de ser depósito legal de patentes.  

Simone Scholze (2000, p. 55) lembra que entre 1945 e 1969, apenas eram concedidas 

patentes no país para o processo farmacêutico e que o Código de Propriedade Industrial 

passou a ter vigência em 1971, quando foi abolida a “proteção patentária de processos e 

produtos farmacêuticos e alimentícios e de produtos químicos”. 

O INPI, autarquia ligada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior, criado pela Lei 5.648/1970, é o escritório brasileiro encarregado do controle da 

concessão de patentes e registro de marcas além de ser o responsável pela averbação dos 

contratos de transferência de tecnologia, pelo registro de programas de computador, contratos 

de franquia empresarial, registro de desenho industrial e de indicações geográficas conforme 

as recomendações da Convenção da União de Paris.   Vale ressaltar que o INPI dispõe de um 

Centro de Documentação e Informação Tecnológica (CEDIN) encarregado de proporcionar os 

serviços e programas para facilitar o acesso às informações tecnológicas de mais de 20 

milhões de documentos de patentes a empresas, órgãos do governo, através de programas 

específicos.  

No Brasil, a lei 9.279/1996 de propriedade industrial foi promulgada para atender às 

exigências do acordo TRIPS sobre o comércio internacional, concedendo patentes a produtos 

farmacêuticos, químicos e alimentícios. Segundo Assumpção (2000, p. 11), existem dois tipos 

de patentes definidos pela lei brasileira: a patente de invenção (PI) que, como regra geral, 

contém maior densidade tecnológica, sendo-lhe assegurada a proteção, isto é, a exclusividade 

de exploração, por um período de 20 anos e, a patente de modelo de utilidade (MU) que 

constitui, também em termos sintéticos, aperfeiçoamento ou nova disposição sobre 

equipamento ou aparelho já conhecidos. A proteção para a patente de MU tem a validade de 

15 anos. Em ambos os casos, contam-se o período de vigência a partir da data de depósito do 

pedido.     
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2.1  PATENTE: PRINCIPAIS NOÇÕES  

 

Waldimir Pirró e Longo (2004), ao referir-se ao aparato legal da “propriedade 

tecnológica”, também chamada de “propriedade industrial”, lembra que esta, juntamente com 

o “direito de autor” (copyright) integra “o direito mais amplo que é tratado pela propriedade 

intelectual”. A propriedade industrial, conforme o autor,  

compreende, basicamente, a proteção de invenções e de modelos de 
utilidade, de desenhos industriais, marcas, direitos sobre softwares, do uso 
de  indicação geográfica, máscaras de micro circuitos eletrônicos, 
cultivares, de seres vivos e de outros bens oriundos da criação humana que 
apresentem valor comercial. Denomina-se patente o título de propriedade 
sobre uma invenção ou modelo de utilidade, podendo ser de produto ou de 
processo. Esse título é concedido aos inventores detentores dos direitos 
sobre a criação, com a finalidade de proteger os produtos ou os processos, 
nos quais foram investidos tempo e recursos, contra a cópia ou 
comercialização sem a autorização do titular (LONGO, 2004, p. 5). 

 
 

Para explicar o que é a patente, Ricardo Orlandi França (2000) parte da idéia de que a 

invenção - que às vezes se materializa em produtos ou processos de fabricação – por ser “uma 

síntese da experiência e das habilidades do inventor” (de seu raciocínio e conhecimentos 

técnicos) “é, na verdade, uma propriedade intangível, volátil, impossível de ser retida”. Assim 

sendo, sublinha o autor, “o meio elaborado pela sociedade para assegurar a posse desse tipo 

de bem econômico é a patente” (FRANÇA, 2000, p. 153).  

são dois os objetivos clássicos do sistema patentário: o primeiro trata de 
recompensar o inventor de uma novidade técnica, que tenha 
necessariamente uma aplicação industrial, através da concessão pelo estado 
do direito de exclusividade para a exploração dessa invenção por um prazo 
determinado. O segundo objetivo é a plena e universal divulgação das 
inovações tecnológicas geradas pelas invenções, para possibilitar o seu uso 
no benefício geral da humanidade, desenvolvendo as artes e a indústria.   

 

Com o mesmo enfoque, mas com outras palavras, o INPI resume o propósito do 

sistema de patentes como: “concessão de um direito temporário” e “desenvolvimento 

tecnológico, econômico e social”.  

Embora não desejemos desconhecer o primeiro objetivo contido nas duas definições 

acima, durante a análise da questão, é justamente o segundo, igualmente contemplado nas 

duas, que melhor expressa o interesse desta pesquisa pelo objeto escolhido para investigação. 

É devido à importância da patente para a geração de conhecimento e de riqueza, conforme 

também reconhecem alguns atores da UFF entrevistados na fase inicial de delineamento deste 
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estudo, que esta mereceu ser focalizada, consistindo num fator de atração que justifica e 

reforça a necessidade de estudá-la em relação ao ambiente escolhido. 

Muitas são as definições e conceituações sobre o que é patente e termos afins à 

problemática da patente: invenção, inovação, transferência de tecnologia são alguns deles.  

Será necessário distinguir “invenção” de “inovação”. Segundo Longo (2004, p. 7) a 

invenção é assim explicada: 

na terminologia da propriedade industrial, a invenção usualmente significa 
a solução para um problema tecnológico, considerada nova e suscetível de 
utilização. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, 
atividade inventiva e aplicação industrial (...). Na realidade, milhares de 
invenções nunca foram patenteadas, e o que pode ser patenteado varia, de 
certa maneira, de país para país. Na realidade, a invenção é um estágio do 
desenvolvimento no qual é produzida uma nova idéia, desenho ou modelo 
para um novo ou melhor produto, processo ou sistema, cujos efeitos podem 
ficar restritos ao âmbito do laboratório onde foi originada. 

 
           Ainda conforme Longo (2004, p. 7), a inovação significa: 

 
A solução de um problema, tecnológico, utilizada pela primeira vez, 
compreendendo a introdução de um novo produto ou processo no mercado 
em escala comercial tendo, em geral, positivas repercussões sócio-
econômicas. O Oslo Manual, da OECD (1997), abordando o assunto, no 
nível das empresas, considera que as inovações tecnológicas de produtos e 
de processos (TPP), compreendem a implementação de produtos e 
processos, tecnologicamente novos, assim como melhoras tecnológicas 
significativas em produtos e processos existentes. O nível mínimo 
considerado, para empresas, corresponde a um produto ou processo “novo 
para a firma”, não tendo que ser “novo para o mundo. 

 
 

Outras definições para entendermos a inovação são dadas por Castilhos (2002, p. 165), 

que assinala que o debate sobre o conceito de inovação “foi reacendido nos anos 70” e 

acrescenta: 

O Technology Economy Programme – TEP (TEP, 1992, p. 26) refere-se à 
inovação como um processo que envolve o ‘uso, aplicação e transformação 
do conhecimento técnico e científico em problemas relacionados com a 
produção e com a comercialização, tendo o lucro como perspectiva’. 
Também se emprega inovação quando se faz referência à primeira 
introdução comercial de um novo produto ou processo (FREEMAN, 1975, 
p. 370), enfatizando-se, desta forma, o caráter comercial da inovação e o 
papel da firma como seu agente principal. Nesta acepção, a inovação diz 
respeito a transformações de caráter tecnológico que incidem sobre o 
processo de produção e/ou sobre o produto.  
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Ainda sobre a inovação, Fernandes (2006, p. 3) diz que a inovação é um processo 

técnico e social, que pressupõe um ambiente inovador, o qual, por sua vez, requer um 

“aprendizado coletivo e um sucesso baseado em práticas de colaboração”. 

Carlos M. Morel em palestra proferida em 2006, no Espaço Cultural FINEP do Rio de 

Janeiro, intitulada “Inovação em Saúde: Qual o papel dos países em desenvolvimento?” 

define inovação como sendo “um importante tópico de estudo em economia, negócios, 

sociologia e outras ciências sociais”. Segundo o pesquisador, a inovação em saúde constitui-

se de modalidades que podem ser: de produto (novas vacinas, medicamentos, kits 

diagnósticos), de processo (nova maneira de sintetizar um medicamento), de políticas de 

saúde (dias nacionais de vacinação) e de estratégia (CPMF para financiar investimento em 

saúde; Convenção de luta contra o tabaco da OMS; Parcerias para o desenvolvimento de 

produtos). 

Quanto à transferência de tecnologia, Longo (2004, p. 5) diz que se trata de um 

processo de compra e venda ou de aluguel de tecnologia. Na verdade, para o autor, “o que 

ocorre é uma venda, na qual o vendedor esconde os conhecimentos (know why) e entrega as 

instruções (know how)”.  

 
 
2.2  O DOCUMENTO DE PATENTE 
 
 

Segundo Fonseca (1999, p. 16), os documentos arquivísticos, por se constituírem em 

instrumentos e subprodutos das atividades institucionais e pessoais, são fontes primordiais de 

informação e prova para as suposições e conclusões relativas a estas atividades, sua criação, 

manutenção, eliminação ou modificação.  

No âmbito da administração pública, os documentos arquivísticos constituem uma 

linguagem que, segundo Jardim (1999, p. 30), “lhe é própria e indispensável à sua 

sobrevivência e operações” e, acrescenta:  

a informação arquivística produzida pela administração pública cumpre, 
portanto, um ciclo que envolve sua produção, processamento, uso e 
estocagem em dois contextos: primeiramente, no ambiente organizacional 
da sua produção e, num segundo momento, no marco das instituições 
arquivísticas responsáveis pela normalização da gestão de documentos 
correntes e intermediários, bem como pela preservação e o acesso ao 
patrimônio documental arquivístico. 
 

  
O exemplo trazido por Rainho (1996), relativo à “Coleção Privilégios Industriais”, 

conforme exposto no capítulo anterior desta dissertação, ressaltando a relevância do acervo de 
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patentes depositado no Arquivo Nacional, indica a importante dimensão informacional dos 

documentos arquivísticos. Segundo a autora, o mérito da mencionada coleção  

reside nas múltiplas possibilidades de pesquisa que ela permite não apenas 
por expressar a inventiva brasileira na virada do século, mas, 
principalmente, por refletir um momento de mudanças e transformações no 
espaço urbano das grandes cidades brasileiras, e nas alterações de 
mentalidade proporcionadas por essas mudanças. Isto pode ser percebido 
através dos inventos relacionados à propaganda, ao lazer, aos transportes, 
aos utensílios domésticos, entre outros. 
 

  
Outra autora que também retrata a relação patentes e arquivos, lembrando também que 

o Arquivo Nacional foi o primeiro órgão brasileiro de registro de patentes é Célia Costa 

(1997) que sobre isto, registrou: 

(...) A atuação instrumental do Arquivo também pode ser constatada pelo 
arquivamento de toda documentação relativa aos "inventos industriais" e 
respectivas patentes ou "privilégios", como se chamava na época. Esses 
"inventos" para "indústria útil", bastante freqüentes na década de 1850, 
eram preferencialmente dirigidos às atividades agrícolas, visando à sua 
modernização e conseqüente aumento de produtividade, conforme se pode 
observar na correspondência do período. Desenhos de máquinas para moer 
cana, carros e guindastes destinados ao transporte de gêneros, máquina para 
o aproveitamento da casca do coco da Bahia, carros que servirão de 
açougues ambulantes na cidade de Porto Alegre, enfim, dezenas de modelos 
e desenhos desses "inventos", para cujo fabrico e exploração o governo 
imperial concedia o "privilégio", a maioria das vezes exclusivo, de 10 ou 15 
anos, começam a chegar ao Arquivo Público a partir do final da década de 
1840 (COSTA, 1997).  

 

No que diz respeito aos documentos de patente, estes são conceituados pelos Órgãos 

Oficiais encarregados da concessão de patentes, como por exemplo, os documentos 

publicados por eles e que descrevem um pedido de patente ou uma patente concedida. 

O documento de patente é constituído de uma folha de rosto que identifica o Órgão que 

publica o documento e apresenta outras informações, tais como a classificação internacional, 

o título da invenção e os nomes do inventor e do depositante, número da patente, datas de 

depósito e de publicação, acompanhada do relatório descritivo, reivindicações, resumo e 

desenhos apresentados pelo depositante (FRANÇA, 2000, p. 173). No Brasil, conforme 

mencionado anteriormente, o INPI é o escritório responsável pelo controle da concessão de 

patentes e registro de marcas.  

Ainda conforme Câmara, o Código INID (Internationally-agreed Numbers for the 

Identification of Bibliographic Data on Patent Documents), formado por dois algarismos, 

possibilita a identificação uniforme dos dados bibliográficos contidos nos documentos de 

patentes. A codificação INID está organizada em oito grupos, classificados pelas dezenas de 



 28 

10 a 80, contendo subdivisões. A partir da figura, na página seguinte, identificamos alguns 

dados bibliográficos mínimos requeridos à publicação.  

Sobre a padronização dos campos, é importante considerar aquilo sobre o qual alertam 

Macedo e Barbosa (2000):  

(...) considerando-se as diferenças existentes entre os países, bem como seus 
distintos interesses, a padronização não pode ser obrigatória. Desse modo, a 
solução, que também não é mandatária, é propor um mínimo de 
padronização especialmente em relação aos dados bibliográficos contidos 
na folha de rosto (MACEDO; BARBOSA, 2000, p. 64). 

 

A figura 2, a seguir, consiste num exemplo formulado por Sérgio Barcelos Theotonio 

(2005) para ilustrar alguns campos contemplados num documento de patente. 
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      REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL                                      (51)Int.Cl.3                                                                                                        
H 05 B 3/00 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial  
 
(11) (21) PI 8302255 A 

(22) Data do Depósito: 02/05/83 

(43) Data da Publicação: 11/12/84(RPI 738) 

(57) Resumo: Um aparelho de 
esterilização do ar que compreende 
uma pluralidade de dutos (3) de 
elevado gradiente térmico, de pequeno 
diâmetro, formados em um bloco 
isolante (4) que utiliza os princípios 
termodinâmicos clássicos para otimizar 
o processo térmico de esterilização do 
ar. Elementos de aquecimento (2), 
axialmente dispostos, nos dutos (3), 
tiram proveito do elevado gradiente 
térmico gerado no interior dos dutos 
(3) para eliminar os microorganismos 
que passam através desses dutos, 
conduzidos pela convecção de ar 
natural produzida no interior dos dutos 
pelo sistema. 

(30) Prioridade unionista: 

(54) Título: Sistema de esterilização de ar por dutos de alto gradiente térmico. 

(71) Depositante(s): Alintor Fiorenzano Jr.  

(BR/RJ) 

(72) Inventor(es): Alintor Fiorenzano Jr 

(74) Procurador: Momsen, Leonardos & Cia 

    
Fig. 2 - O documento de patente 
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As subdivisões grifadas abaixo, correspondem aos dados bibliográficos mínimos que 

constam na figura 2, apresentada anteriormente.   

(10) IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO  

(11) Número do documento 

(20) DADOS DE PEDIDOS NACIONAIS 

(21) Número(s) designados(s) para o(s) pedido(s) nacional(is) 

(22) Data(s) de depósito do(s) pedido(s) 

(30) DADOS DE PRIORIDADE 

(40) DATA(s) DE ACESSO AO PÚBLICO 

(43) Data de publicação impressa 

(50) INFORMAÇÃO TÉCNICA 

(51) Classificação Internacional de Patente 

(54) Título da invenção 

(57) Resumo ou reivindicações 

(60) REFERÊNCIA A OUTROS DOCUMENTOS DE PATENTES NACIONAIS 

LEGAIS OU PROCESSUALMENTE RELACIONADOS, INCLUINDO PEDIDOS 

NÃO PUBLICADOS 

               (70) IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES RELACIONADAS COM O DOCUMENTO 

(71) Nome(s) do(s) depositante(s) 

(72) Nome do(s) inventor(es) 

(74) Nome do(s) procurador(es) 

(80) IDENTIFICAÇÃO DE DADOS RELACIONADOS A CONVENÇÕES 

INTERNACIONAIS ALÉM DA CONVENÇÃO DE PARIS 

 

 A codificação CIP - Classificação Internacional de Patentes (Int. Cl.), gerida pela 

OMPI, foi criada pelo Acordo de Estrasburgo de 1971. Segundo o INPI, a CIP é uma 

classificação especial utilizada internacionalmente para indexação de documentos de patentes 

de invenção e modelo de utilidade. Segundo França (2000, p. 175), a fim de manter a CIP 

atualizada são elaboradas revisões a cada cinco anos considerando-se, principalmente, os 

avanços tecnológicos.   

Conforme o INPI, a CIP divide a técnica em 8 (oito) setores principais, contando, a 

atual revisão (7a edição), com 64.000 (sessenta e quatro mil) subdivisões. Cada subdivisão 

tem um símbolo composto de algarismos arábicos e de letras do alfabeto latino. Os 8 (oito) 

setores principais são denominados de seções, a saber: 
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Seção A - Necessidades Humanas  
Seção B - Operações de Processamento; Transporte  
Seção C - Química e Metalurgia  
Seção D - Têxtil e Papel  
Seção E - Construções Fixas  
Seção F - Engenharia Mecânica; Iluminação; Aquecimento  
Seção G - Física  
Seção H - Eletricidade  

 
2.3  O DOCUMENTO DE PATENTE COMO FONTE DE INFORMAÇÃO 
 
 

Considerada como a mais importante fonte primária de informação tecnológica, o 

documento de patente permite-nos o conhecimento de inovações para a indústria após a 

descrição original do invento (FRANÇA, 2000, p. 168).  

Segundo Macedo e Barbosa (2000, p. 57), tomando como fonte o World Patent 

Information, Organização Mundial da Propriedade Intelectual, Nações Unidas, “mais de 70% 

da informação tecnológica disponível em todo mundo somente pode ser encontrada nos 

documentos de patente”. As autoras arrolam e analisam algumas das vantagens que fazem 

com que “o sistema de informação tecnológica contido em documentos de patentes seja 

superior a outros sistemas de informação”: “tecnologia par excellence” (essencialmente 

configurado para a finalidade de armazenar conhecimentos tecnológicos, isto é, destinados à 

produção de mercadorias), “classificação tecnológica” (a CIP é o único sistema de 

classificação exclusivamente configurado para ordenar as informações técnicas de produção), 

“complementaridade” (interconexão com as mais variadas fontes e sistemas de informação, 

como por exemplo, os documentos de patente geralmente contêm um levantamento do estado 

da técnica até o momento da invenção que descreve, informando sobre patentes anteriores, 

publicações técnicas, nome do(s) inventor(es), de empresa(s) titular(es), palavras-chave etc.), 

“originalidade” (a invenção, para ser concedida como patente, deve ter novidade) “atualidade” 

(a mais atualizada informação tecnológica existente, facilitando a promoção de invenções 

com menor dispêndio de tempo e recursos humanos e financeiros), “competitividade técnica e 

econômica” (a documentação de patente permite inferir uma prospectiva dos ramos de 

atividade para os quais caminha a indústria, a agricultura etc.), “padronização e uniformidade” 

(os acervos nacionais de documentos de patentes têm informação uniforme e padronizada, 

com diferenças relativamente pequenas entre os documentos provenientes dos mais distintos 

países),  “quebra da barreira lingüística” (aquelas patentes com alguma relevância técnica e/ou 
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econômica podem também ser encontradas em outras línguas, dada a provável existência da 

denominada família de patentes). 

Desse modo, o documento de patente galga o status de uma ferramenta indispensável 

para o desenvolvimento de um país visto que o seu potencial de uso torna-se bastante atraente 

e vasto. Segundo Araújo (1981, p. 30), o documento de patente permite: a) a identificação de 

tecnologias emergentes, ou seja, a identificação de atividades industriais vindouras, indicando 

assim novas tendências tecnológicas e novos desenvolvimentos, muito antes que seus efeitos 

sejam sentidos no mercado; b) a identificação de tecnologias alternativas disponíveis, quando 

do processo de negociação de uma dada tecnologia; c) a identificação dos atores de uma dada 

tecnologia, sejam eles companhias ou indivíduos, pode ser detectada; d) a ordenação dos 

fluxos tecnológicos com o exterior, ou seja, as patentes estrangeiras solicitadas no país podem 

indicar em que área o capital externo pretende atuar. Isso possibilita aos organismos 

governamentais ou privados a formulação de políticas ou a implementação de ações que 

necessitam ser tomadas caso a área seja de interesse prioritário para o país; e) a formulação de 

políticas setoriais, de C & T, e industrial; f) o apoio ao setor produtivo, através da 

possibilidade de desenvolvimento de tecnologias mais adequadas às matérias-primas locais; 

g) a melhoria da capacidade de tomada de decisão, tanto técnica quanto estratégica, tanto por 

parte do governo, como por parte das empresas e das instituições de P&D e h) a atualização 

técnica do pessoal envolvido com atividades de P &D.  

Para o desenvolvimento de países como o Brasil, o documento de patente é um 

elemento primordial, já que cerca de 95% das patentes válidas nos países industrializados são 

de domínio público nos demais, podendo ser livremente usadas. Vale lembrar que esse uso 

está respaldado na própria execução das leis nacionais e tratados internacionais sobre 

patentes. Nesse contexto, convém lembrar que copiar uma invenção não permite seu 

patenteamento no país no qual ela está em domínio público. Por outro lado, melhorias 

significativas introduzidas em um produto ou processo poderiam vir a ser patenteadas, 

conforme enfatiza Araújo (1984, p. 56):  

Mais de 99% dos pedidos de patente depositados são modificações de 
patentes já existentes. Assim, não temos a menor dúvida que um esforço 
conjunto do setor produtivo e das instituições de P&D, no sentido de utilizar 
a informação de patentes, poderá dar ao Brasil um de seus mais importantes 
instrumentos de desenvolvimento. 
   

Ainda conforme a autora, uma patente em princípio é o instrumento através do qual o 

conhecimento tecnológico assume o papel de um bem econômico, dispondo de três funções 

básicas: do ponto de vista técnico (estado da técnica), no plano legal (direito de propriedade) e 
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sob o ângulo econômico. Esta última visão vem se destacando em relação às outras, visto que 

concede à patente a sua integração a uma política industrial e comercial agressiva, da qual ela 

é um dos principais pontos de apoio e no qual está incumbida de garantir a melhor 

rentabilidade possível à inovação. Macedo e Barbosa (2000, p. 60) igualmente sublinham os 

“três tipos de informação” contempladas pelos documentos de patente: jurídica, econômica e 

técnica. 

Outro fator importante destacado por Araújo (1984) é que a maior parte da informação 

tecnológica contida em patentes jamais é divulgada em outro veículo que não o próprio 

documento de patente. Desse modo, verifica-se a necessidade urgente de divulgar o seu 

potencial e de intensificar o seu uso. 

Sobre o “usuário e o uso da informação patentária”, Macedo e Barbosa (2000, p. 60) 

destacam como usuários: “empresas, institutos de pesquisa e desenvolvimento, inclusive 

universidades, autoridades governamentais em geral, agentes da propriedade industrial, 

inventores individuais, universitários e estudantes de nível técnico”. As finalidades de uso, 

conforme as autores, são:  

conhecer os efetivos direitos da proteção patentária vigentes em 
determinado país, particularmente para evitar violações da patente; definir o 
estado da técnica em determinado campo da técnica, inclusive conhecendo 
seus últimos avanços e aperfeiçoamentos; avaliação técnica das diversas 
invenções em um campo da técnica, por exemplo, para fins de definir 
futuros parceiros de pesquisa ou licenciadores; conhecer as potenciais 
alternativas técnicas; definir potenciais rotas para aperfeiçoamentos em 
produtos e processos existentes; encontrar soluções técnicas para um 
problema específico; avaliação de rotas de pesquisa, para desprezar aquelas 
cujo potencial de fracasso ou de risco é elevado, a fim de evitar desperdício 
de recursos; monitoração das atividades de empresas concorrentes; 
prospecção tecnológica. 

 

Também no contexto das discussões sobre propriedade intelectual, a patente insere-se 

como um importante instrumento na valorização dos ativos intangíveis, indispensáveis para o 

desenvolvimento econômico e social, como apontam os autores Buainain et al4 (2003) apud 

Moura; Rozados; Caregnato (2006):  

 
 
 
 
 
 

                                                           
4 BUAINAIN, Antonio Marcio et al. Propriedade intelectual e inovação tecnológica: algumas questões para o 
debate atual. [S.l.:s.n.], [2003?]. Disponível em: 
<http://www.desenvolvimento.gov.br/arquivo/sti/publicacoes/futAmaDilOportunidades/futIndustria_2_00.pdf>. 
Acesso em: 22 jun. 2006. 
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Neste contexto, cresce a importância da propriedade intelectual como 
instituição necessária para dar proteção e facilitar a valorização econômica 
dos ativos intangíveis. Ainda que insuficiente, não pode ser desconsiderada 
a importância dos estatutos de proteção legal da propriedade intelectual. Ao 
contrário, considera-se que os mesmos são condição essencial para o 
funcionamento eficaz das economias contemporâneas, principalmente no 
estágio atual, no qual ativos intangíveis na forma de conhecimento 
científico e tecnológico são vistos como os propulsores do crescimento e 
desenvolvimento econômico e social. 

 

Vale aqui introduzir, ainda que brevemente, alguns “entraves à disseminação da 

informação patentária”, conforme visto por Macedo e Barbosa (2000, p. 55). Para as duas 

autoras, “a informação técnica contida em documentos de patentes nem sempre é 

adequadamente usada” e destacam a “comunidade acadêmica” e particularmente “a dos países 

em desenvolvimento” como um todo, para as quais “a utilização desse sistema sofre alguns 

entraves de ordem cultural e econômica”. Para as autoras, em relação à comunidade 

acadêmica, haveria uma certa rejeição ao uso do documento de patente como fonte de 

informação por razões históricas, surgidas “quando ainda Ciência e Tecnologia eram unidades 

distintas e separadas, nem mesmo sendo aceitas como variáveis de um binômio que, mais 

tarde, seria unificado” (MACEDO; BARBOSA, 2000, p. 55). Vejamos de que forma as 

autoras ilustram esta afirmação: 

A Biologia estava sempre voltada para as suas pesquisas científicas e 
distanciada da produção econômica até que, recentemente, esta se apropriou 
daquela, fazendo nascer a atual Biotecnologia – se os organismos vivos 
eram uma só possibilidade de criação divina, hoje os recursos de engenharia 
genética vieram permitir ao homem intervir e transformá-los em seres antes 
inexistentes e, dessa maneira, patenteá-los. Certamente, esse é o fenômeno 
mais recente do processo de apropriação da Ciência pela Tecnologia e, por 
suas características de intervenção na vida animal (e humana), tem sido 
bastante controverso, seja por questões técnicas de patenteabilidade em que 
se discute principalmente o grau de intervenção humana – a atividade 
inventiva - , seja por questões éticas, morais e de biossegurança 
(MACEDO; BARBOSA, 2000, p. 55). 
 
 

Sobre a comunidade dos países em desenvolvimento, Macedo e Barbosa (2000, p. 56) 

apontam que nos países desenvolvidos “existem inúmeros sistemas de informações científicas 

e tecnológicas”, havendo ainda uma “tendência de se tratar essas informações 

complementarmente”. Ao contrário, “infelizmente” tal não ocorre “nos países em 

desenvolvimento”. Alguns fatores que explicam o quadro das deficiências do uso da 

informação tecnológica nos países latino-americanos, dentre outros, ligam-se, segundo as 

autoras, à industrialização “ainda incipiente”, o que explicaria a distância de “nossa indústria 
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das fontes de informação disponíveis” e à “escassez de recursos para investimento em 

pesquisa e desenvolvimento”. 
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3 A PATENTE: TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÃO, SIGILO E 

TRANSPARÊNCIA  

 

Para discutir o tema escolhido para estudo, coube-nos destacar alguns aspectos 

privilegiados por esta pesquisa e relacionados com a função da informação e de sua 

transferência. Deste modo, o capítulo apresenta o quadro teórico que baliza esta dissertação e 

está estruturado de maneira a contemplar, na sua primeira parte, um conceito relevante da área 

da Ciência da Informação, o de “transferência da informação”, assim considerado por 

diversos autores da área. Na segunda parte, tratamos da questão do sigilo e da transparência 

da informação. 
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3.1  O CONCEITO DE TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÃO 

 

Conforme Wersig e Neveling (1975, p. 134), a área de atividade da Ciência da 

Informação se define a partir da responsabilidade de facilitar a comunicação de mensagens 

entre um emissor e um receptor humanos. Isso implica que seu objeto de estudo deve 

pertencer ao universo dos fenômenos da comunicação social, em particular à comunicação de 

informações com o objetivo de transmitir o conhecimento relevante para a produção de novos 

conhecimentos, bens ou serviços.  

Neste sentido, Barreto (2005, p. 1) diz que a essência do fenômeno da informação está 

diretamente associada à “adequação de um processo de transferência de um conteúdo, que se 

efetiva entre o emissor e o receptor e pode gerar conhecimento”. Assim, os diversos conceitos 

encontrados para a informação, tendem a se localizar no começo e no fim deste processo de 

transferência.   

Ainda conforme este autor, a transferência de informação está condicionada por uma 

limitação contextual e cognitiva, ou seja, “para intervir na vida social, gerando conhecimento 

que promove o desenvolvimento, a informação necessita ser transmitida e aceita como tal”. 

No caso específico deste estudo, algumas condições sociais identificadas foram consideradas, 

como por exemplo, o acesso à informação, a confiança no canal de transferência, codificação 

e decodificação do código lingüístico comum, entre outros, pois o ambiente social em questão 

“concentra um conjunto de saberes, regras, normas, proibições e permissões que são 

conservadas e transferidas através de canais próprios de comunicação” (MAFFESOLI, 1984 

apud BARRETO, 1994, p. 3). 

O Relatório Weinberg pode ser considerado bastante elucidativo, no âmbito de nosso 

estudo, no tocante à transferência de informação, vejamos: 

Transferência de informação é uma parte inseparável da pesquisa e do 
desenvolvimento. Tudo o que é relativo à pesquisa e desenvolvimento – 
cientistas, engenheiros, instituições industriais e acadêmicas de pesquisa, 
sociedades técnicas, órgãos governamentais – devem aceitar sua 
responsabilidade em relação à transferência de informação no mesmo grau e 
no mesmo espírito em que aceitam a responsabilidade pela pesquisa e pelo 
desenvolvimento (RELATÓRIO WEINBERG apud SHERA; 
CLEVELAND, 1977, p. 257). 

 

A complexidade do processo que leva à patente, no que diz respeito, sobretudo, às 

implicações do uso e transferência de informação, no que toca aos objetos que geram patentes 

(invenção ou mesmo inovação) pode ser mais bem dimensionada mediante o conceito de 
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“objeto científico-técnico informacional” conforme o pensador Milton Santos (1997). Para 

este autor, a produção do objeto técnico não é fortuita, mas resultado de pesquisa:  

Vivemos, hoje, cercados de objetos técnicos, cuja produção tem como base 
intelectual a pesquisa e não a descoberta ocasional, a ciência e não a 
experiência. Antes da produção material, há a produção científica. Na 
verdade, tratam-se de objetos científico-técnicos e, igualmente, 
informacionais. O objeto é científico graças à natureza de sua concepção, é 
técnico por sua estrutura interna, é científico-técnico porque sua produção e 
funcionamento não separam técnica e ciência. E é, também, informacional 
porque, de um lado, é chamado a produzir um trabalho preciso – que é uma 
informação – e, de outro lado, funciona a partir de informações (Santos, 
1997, p. 170).  
 
  

Santos também faz saber que, por vezes, o objeto técnico é criado para utilização 

posterior, quando as condições para sua aplicabilidade estariam maduras. Cita então 

Simondon, para quem, “construir um objeto técnico é preparar uma disponibilidade. A sua 

produção não implica utilização imediata. Ele pode ficar em repouso dias, semanas, meses ou 

anos, até que a energia social venha incluí-lo no movimento da vida” (SIMONDON, 1958, p. 

246, apud SANTOS, 1997, p. 171). Neste sentido, vale observar que uma característica da 

pesquisa na universidade que gera ou pode gerar patente não é condicionada necessariamente 

por sua aplicabilidade imediata e, portanto, por interesses comerciais. 

Como já se acentuou, os aspectos informacionais e de comunicação científica no 

ambiente da pesquisa acadêmica que gera patente são extremamente importantes, já que é 

inerente ao processo em questão a comunicação entre pares. Assim, Meadows (1999, p. 1) 

permite-nos realçar a dimensão da comunicação científica bem como considerar a sua 

advertência de que “a maneira como o cientista transmite informações depende do veículo 

empregado, da natureza das informações e do público-alvo”.  

Indagando sobre o que motiva os pesquisadores, Meadows (1999, p. 2) introduz a 

visão de “Sir Francis Bacon5, escrita por volta do começo do século XVII: ‘A mente é o 

homem, e o conhecimento é a mente (...) Será estéril a verdade? Não conseguiremos desse 

modo produzir efeitos meritórios e dotar a vida do homem com infinitas comodidades?’”. 

Meadows então não só lembra que para Bacon “o aumento do conhecimento está 

inextricavelmente ligado à sua comunicação” como reforça as palavras do pensador, acima 

transcritas, interpretando-as da seguinte maneira: “ele está afirmando que vale a pena 

conquistar novos conhecimentos devido a duas razões: pelo que isto representa em si mesmo 

                                                           
5 Cf A. Johnston (ed) Francis Bacon, In praise of knowledge. New York, Schocken Books, 1965, p.13. 
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e por causa de suas aplicações”. Tal acepção, a nosso ver, revela e reforça a importância que 

vimos sublinhando em relação à pesquisa que gera ou pode gerar a patente na universidade. 

Deste modo, a informação e a sua relação com o conhecimento foi abordada partindo-

se do princípio de que, quando adequadamente apropriada, produz conhecimento e modifica o 

estoque mental de saber do indivíduo trazendo benefícios para seu desenvolvimento e para o 

bem-estar da sociedade em que ele vive (BARRETO, 2002, p. 70).  

 

 

3.2  SIGILO E TRANSPARÊNCIA 

 

As questões sobre sigilo e transparência, no que tange ao controle da pesquisa 

científica que gera ou pode gerar patente, são aqui enfocadas para apoiar teoricamente este 

estudo sobre a patente na Universidade.  

Em seu estudo anteriormente mencionado, Lobato (2000) focalizou a falta de 

tradição da universidade em administrar segredos.  

A academia, como sabemos, é muito submetida ao controle dos pares6 e, sendo assim, 

o pesquisador não escapa desse “jogo”. Veríamos, então, no ambiente acadêmico, maior 

valorização da publicização do conhecimento e menor valorização do patenteamento e dos 

desdobramentos com a comercialização. Assim sendo, teríamos: publicidade versus sigilo; 

reconhecimento versus comercialização. As implicações destas contradições no ambiente 

universitário fazem parte do problema investigado, já que também reconhecemos a 

importância estratégica da patente integrando, como parte relevante, o conjunto de bens da 

universidade. 

           Há uma relação fecunda entre os aspectos sociais e políticos imbricados com a 

problemática da informação (sua circulação ampla ou, ao contrário, as restrições e os efeitos 

destas). Em estudo na área da Ciência da Informação, Jardim (1999) e Fonseca (1999) 

trabalharam com os conceitos de “sigilo”, “segredo”, “transparência” e “direito à 

informação”. Estes são de extrema importância para esta dissertação e, por isto mesmo, foram 

examinados a partir destes autores, visto que se coadunam com os pressupostos mencionados 

anteriormente. 

                                                           
6 Conforme Cláudio Moura Castro (1985, p. 30) a “avaliação pelos pares baseia-se no conhecimento acumulado 
pelos que trabalham na área, considerando como estando em condições privilegiadas para julgar as pesquisas e 
instituições de seu setor”. 
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O sigilo na administração pública pode ser justificado em algumas atividades no 

intento de se preservar a independência e a liberdade de decisão do Estado em relação aos 

interesses privados. Segundo Spanou apud Jardim (1999, p. 53), as decisões do Estado seriam, 

assim, exclusivamente tomadas em nome do ‘interesse geral’. “Opera-se, portanto, uma 

inversão: a satisfação do ‘interesse geral’ justifica o segredo e o público torna-se secreto” 

(JARDIM, 1999, p. 53). Neste caso, podemos nos reportar ao Art. 75 da Lei da Propriedade 

Industrial que prevê que sendo o objeto de interesse à defesa nacional este será processado em 

caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta lei.   

Em relação ao direito à informação, Maria Odila Fonseca diz em seu artigo o seguinte: 

“o que se opõe ao direito à informação (grifo nosso) não é simplesmente a mentira ou a 

falsidade, mas é, também, o segredo, ou melhor, aquilo que não se torna público”. 

A informação tem a ver menos com a verdade, com a dissimulação ou com 
o erro, do que com o segredo e a publicidade (no sentido da qualidade do 
se torna público). (...) Se a publicidade da informação é, por um lado, o 
oposto do segredo, ela pode, por outro, conter segredos e silêncios. Ela 
pode ser totalmente enganosa ou conter mentiras. Pode veicular a ideologia 
e até mesmo a propaganda. Apesar de tudo isso, os conteúdos, sentidos e 
lacunas não podem transformar uma informação na ausência dela mesma. 
Podem, sim, suscitar questões que demandem novas informações (Almino, 
1986, p. 34-35 apud Fonseca, 1999, p. 13, grifo nosso). 
 

Segundo Jardim (1999, p. 159), em janeiro de 1997, é aprovado o Decreto 2.1347 que 

regula ‘a classificação, reprodução e o acesso aos documentos públicos de natureza sigilosa, 

em qualquer suporte, que digam respeito à segurança da sociedade e do Estado e à intimidade 

dos indivíduos’. Para o autor o Decreto é uma referência fundamental à definição de políticas 

de informação e transparência do aparelho do Estado. No caso, o documento que contém 

assunto classificado como sigiloso requer medidas especiais de acesso. Reportando-nos ao 

Art. 6o, § 4o da Lei de Inovação, lembramos que esta dispõe sobre o licenciamento para 

exploração de criação cujo objeto interesse à defesa nacional devendo-se, antes de mais nada, 

observar o disposto no § 3o da Lei da Propriedade Industrial8.  

No documento em que apreciou a proposta deste estudo, por ocasião de nosso exame 

de qualificação, a profa. Maria Odila K. Fonseca, na condição de membro da banca, ofereceu-

nos ricas observações sobre o caráter sigiloso da Patente, que transcrevemos a seguir: 

                                                           
7 Regulamenta o art. 23 da Lei no 8.159, de 8 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a categoria dos documentos 
públicos sigilosos e o acesso a eles, e dá outras providências. 
8 Parágrafo 3o – A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão 
condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver restrição 
dos direitos do depositante ou do titular. 
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Na maioria dos países, em que pesem as tradições político-culturais de cada 
um, as patentes estão consideradas no escopo das informações que devem 
ser consideradas como sigilosas, nos termos do direito ao segredo industrial 
e comercial, sendo o estabelecimento de prazos de “desclassificação” – 
termo usado para definir a cessação do sigilo – a maneira pela qual as leis 
de acesso às informações sigilosas têm encontrado para conciliar os 
princípios mencionados acima. Tais prazos podem variar de 5 a 150 anos, 
se considerarmos as leis de acesso em vigor em diferentes países. A 
contradição que mencionei se acirra quando esta informação é produzida no 
âmbito de uma universidade pública, plasmando um importante objeto de 
estudo interdisciplinar (FONSECA, 2006). 

 
No 6o Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia, realizado 

em julho de 2003, Marli Elizabeth Ritter dos Santos abordou o tema do sigilo, considerando-o 

como um dos pontos relacionados às políticas institucionais de propriedade intelectual das 

universidades e instituições de pesquisa. Para a autora, tanto o sigilo quanto os acordos de 

confidencialidade constituem questões recentes, particularmente nas instituições públicas, 

onde o conhecimento é público. “Falar em sigilo e confidencialidade é algo que precisa ser 

bem delimitado na política institucional” (SANTOS, 2003, p. 16). No ambiente acadêmico de 

uma instituição pública o sigilo de informações se constitui, indiscutivelmente, num problema 

adicional, por ser entendido, por alguns setores da comunidade universitária, como 

privatização do conhecimento. 

Segundo a autora: 

É uma grande batalha que se tem de travar para preservar esta cláusula nos 
convênios e/ou contratos. E, ainda, o sigilo estabelecido em contratos com 
empresas privadas é encarado como uma porta aberta para a privatização. 
Os acordos de confidencialidade são a expressão da dificuldade que se tem 
no momento de se efetivar o sigilo. Então, precisa-se buscar no âmbito da 
política institucional os meios de se conciliar essas ambigüidades, ou seja, 
assegurar para o parceiro privado que será mantido o sigilo nas questões 
que são estrategicamente importantes para ele, e, ao mesmo tempo, poder 
assegurar para a instituição que aquele conhecimento genérico que é 
gerado no desenvolvimento do projeto possa efetivamente ser utilizado 
para fins de ensino e pesquisa (SANTOS, 2003, p. 17). 

 
 

Ainda conforme esta autora, as questões ligadas ao sigilo não faziam parte das 

preocupações e da cultura das instituições de ensino e pesquisa brasileiras, visto que 

tradicionalmente se constituem “em verdadeiras portas abertas para visitantes” e, sendo assim, 

elas nunca se preocuparam em impor limites. Para a autora isto se aplica também às defesas 

de teses, pois estas poderão conter inovações passíveis de patenteamento. Segundo a autora, 

“Ou se faz defesa de tese fechada ou se toma o cuidado de protegê-la antes da defesa pública” 

(SANTOS, 2003, p. 17).  
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Ainda conforme a autora, realizar a defesa fechada é importante, mas torna-se um 

problema naquelas instituições que não possuem essa prática. É necessário estabelecer 

critérios: ou se admite a defesa fechada, ou se estabelece outros mecanismos para a defesa 

aberta, mas tomando o cuidado de proteção.  

Lobato (2000, p. 75), identificou como um dos fatores de obstáculo interno à 

Universidade, a falta de tradição desta em administrar segredos. “Trata-se de um problema 

realmente sério, pois hoje existem empresas especializadas em buscar informações sobre 

pesquisas em andamento em todo o mundo”. Segundo o autor, se a universidade não se 

preparar adequadamente para administrar questões de sigilo, ela estará correndo sério risco de 

ser ‘roubada’ em suas inovações mais promissoras. No âmbito da UFMG, o autor ressalta que 

já existe uma rotina estabelecendo diretrizes de sigilo que devem ser assinadas por todos os 

envolvidos – professores, funcionários e alunos – em um projeto cujas claúsulas exijam isto. 

Com relação à defesa pública de dissertação e tese é feita a recomendação de que aquelas 

partes em que estejam envolvidos detalhes passíveis de proteção, tenham a apresentação 

restrita à banca examinadora. Por outro lado, por ser recomendação, dá ao autor a opção de 

segui-la ou não. Desse modo, ainda é considerada uma questão delicada que, provavelmente, 

terá que ser analisada caso a caso.  
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 4  A PATENTE NA UNIVERSIDADE  

 
 

Segundo Marques (2006, p. 1), “A missão da universidade é muito abrangente: cabe a 

ela educar estudantes e produzir e difundir o conhecimento. Eventualmente, isso leva à 

geração de patentes”. 

Num sucinto inventário das características da pesquisa acadêmica, Scholze (2000, p. 

58) arrola o que se segue: “Liberdade de investigação; livre fluxo das informações; ampla 

divulgação dos conhecimentos gerados; não necessariamente resultam em algo 

comercializável; não buscam necessariamente atender ao mercado; lucro não é objetivo dos 

projetos”. A autora contrasta tais características com a atividade empresarial, para sublinhar 

os seguintes traços desta: “enfatiza a obtenção do lucro; preocupação com a qualidade e 

segurança; preços dos produtos; manutenção do sigilo em torno das atividades tecnológicas e 

comerciais; as pesquisas possuem cronogramas e metas definidos; intensa cobrança por 

resultados”. Embora devamos lembrar que também no âmbito acadêmico as pesquisas tenham 

metas e cronogramas igualmente estabelecidos, o paralelo traçado pela autora permite que 

percebamos a existência de conflitos “não apenas em função dos diferentes objetivos e cultura 

das partes, mas devido até mesmo à incipiência dessas relações” (SCHOLZE, 2000, p. 58). 

 Esta autora ressalta que a universidade “passou a exercer um papel relevante na 

promoção da inovação tecnológica, deixando de ser apenas um espaço de qualificação 

profissional e de realização de pesquisa básica” e defende a colaboração entre a universidade 

e o setor produtivo, chamando a atenção, no entanto, para a necessidade de que as instituições 

acadêmicas e de pesquisa desenvolvam “instrumentos capazes de regular internamente a 

questão dos direitos de propriedade intelectual, estejam atentas para as tecnologias geradas em 

suas instalações e com os seus recursos, além de compatibilizar sua missão pública com o 

estabelecimento de parceria com o setor produtivo” (SCHOLZE, 2000, p. 58). 

A pouca intimidade entre patentes e universidades não é uma característica brasileira. 

Segundo Assumpção (2000, p. 2), até mesmo em universidades de países desenvolvidos, com 

tradição em pesquisa, a busca à proteção era muitas vezes esporádica para as tecnologias por 

elas geradas. Segundo o autor, nos últimos 20 anos, este cenário vem se modificando. As 

universidades americanas, por exemplo, não se tornaram subitamente mais criativas. “Boa 

parte da mudança veio impulsionada por leis e regulamentos cujo sentido geral foi a 

transferência de poder de decisão para as entidades onde se realizam pesquisas, dando-lhes 

autonomia para gerir seus portfólios de tecnologias” (ASSUMPÇÃO, 2000, p. 5). Além disso, 
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nas universidades existem políticas definidas para seleção do que deve ou não ser objeto de 

patenteamento.  

As leis americanas específicas são apresentadas no decorrer deste capítulo.  

Conforme o autor, o súbito interesse por patentes não se restringiu a universidades 

americanas, podendo-se citar também, as universidades do Canadá, de Israel, do Japão, do 

Reino Unido e de vários outros países, que passaram a se destacar nos últimos 20 anos, 

garantindo monopólios sobre tecnologias no território americano, em um movimento que 

transcende suas fronteiras nacionais.   

No Brasil não está sendo diferente, pelo menos, no que tange às leis e, também, às 

políticas públicas formuladas pelo Estado. Na verdade, houve uma conjunção de dispositivos 

que incluem a criação da Lei de Inovação, em 2004, a nova Política Industrial, Tecnológica e 

de Comércio Exterior, e o surgimento de uma série de programas de fomento, como por 

exemplo, a bolsa de Produtividade em Desenvolvimento Tecnológico e Extensão Inovadora 

concedida pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. 

Este, por sua vez, através do Currículo Lattes, adicionou um campo específico denominado 

“Produção Técnica”, e que é relativo à produção de Software, Produtos, Processos, Trabalhos 

técnicos desenvolvidos pelos pesquisadores. Outro dispositivo importante é o projeto de lei de 

reforma universitária que dispõe que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – CAPES, através do seu Plano Nacional de Pós-Graduação, contemplará 

necessariamente a consideração das áreas do conhecimento a serem incentivadas, 

especialmente aquelas que atendam às demandas de política industrial e comércio exterior, 

promovendo o aumento da competitividade nacional e o estabelecimento de bases sólidas em 

ciência e tecnologia, com vistas ao processo de geração e inovação tecnológica.  

Conforme Braga (2006), a partir de 1999, o governo, através dos Fundos Setoriais de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, novidade dentre as políticas de financiamento da 

pesquisa, teve como finalidade estreitar a relação entre academia e empresa.   

 

 

4.1  CONSIDERAÇÕES SOBRE O QUADRO NO BRASIL 

 

É por demais conhecido o papel protagonista da Universidade na geração de pesquisas 

no país. Em relação às pesquisas que resultam em patentes, podemos assinalar dados 

expressivos conquistados pela UNICAMP e UFMG. Segundo Santos e Rossi (2002) estas 

instituições já dispõem de regulamentações internas que disciplinam as atividades e as formas 



 45 

de atuação dos Núcleos de Propriedade Intelectual e transferência de tecnologia que mantêm, 

tendo já as suas regras sido submetidas à aprovação dos respectivos conselhos universitários. 

Vale destacar, inclusive, estudo realizado pelo INPI sobre o levantamento dos 50 

maiores depositantes de patentes no Brasil, com prioridade brasileira, no período de 1999 a 

2003. Entre os dez depositantes de Patente de Invenção e de Modelo de Utilidade mais 

expressivos no país, observa-se a presença de 2 universidades, 1 agência de fomento, 6 

empresas privadas e 1 empresa estatal, conforme tabela abaixo: 

 

 

Tabela 1  
 

DEPOSITANTES 
 

PI 
 

MU 
TOTAL de documentos no período de 

1999 a 2003 
UNICAMP 182 9 191 

PETROBRÁS 176 1 177 

ARNO 43 105 148 

MULTIBRÁS 92 18 110 

SEMEATO 39 61 100 

VALE DO RIO DOCE 62 27 89 

FAPESP 82 1 83 

EMBRACO 81 0 81 

DANA 71 0 71 

UFMG 58 8 66 

TOTAL 886 230 1116 

Fonte: INPI  
 

 

A Universidade Estadual de Campinas ocupa o primeiro lugar e a Universidade 

Federal de Minas Gerais aparece em décimo lugar. Barreto (2006)9diz que, segundo a diretora 

de articulação e informação tecnológica do INPI, esse resultado deve ser comemorado, porque 

é fruto de um esforço consistente da UNICAMP, mas também é motivo de grande 

preocupação em relação à falta de uma participação mais efetiva de empresas neste 

“ranking” . Nos países desenvolvidos, a presença das universidades na proteção à propriedade 

intelectual costuma ficar muito aquém da presença da indústria. No caso dos Estados Unidos, 

por exemplo, apenas 5% das patentes concedidas para depositantes nacionais pertencem a 

universidades, mas funciona desse modo porque as empresas privadas são as que têm 

necessidade de proteger suas invenções dos concorrentes.  

                                                           
9 BARRETO, Aldo. Sistema imaturo. Disponível em: <abarreto-l@centroin.com.br>. Acesso em: 29 maio 2006.  
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Para o diretor científico da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP) e ex-reitor da UNICAMP, Carlos Henrique de Brito Cruz, ‘É preciso mais 

pesquisadores atuando em empresas, como tem demonstrado a experiência de vários outros 

países’, como por exemplo, a Espanha que entre 1981 e 2000 sextuplicou o número de 

pesquisadores trabalhando em empresas (MARQUES, 2006, p. 1). 

Ainda conforme o autor, o diretor executivo da Agência Inova UNICAMP, Roberto 

Lotufo, adverte que ‘não será das patentes das universidades que sairá o desenvolvimento 

tecnológico do país. Este só poderá nascer nas atividades de pesquisa e desenvolvimento de 

empresas’. 

Conforme dados de 2003 registrados pela Pesquisa Nacional de Inovação Tecnológica 

- Pintec verificou-se uma redução no número de empresas brasileiras que fazem pesquisa e 

desenvolvimento de forma contínua de um total de 3.178 em 2000 para 2.432 em 2003. 

Segundo o professor do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da Faculdade 

de Ciências Econômicas da UFMG, Eduardo da Motta e Albuquerque, ‘A interação entre as 

empresas e academia não funciona bem. Em outros países, a inovação nas universidades é 

impulsionada por demandas geradas nos centros de pesquisa e desenvolvimento das 

empresas’. 

Como se pode ver, o debate sobre a patente envolvendo a relação entre empresas e a 

universidade, compreende diferentes posições, algumas delas sublinhando o estreitamento da 

participação dos pesquisadores acadêmicos junto às empresas. 

Conforme dados compilados pelo Institute for Scientific Information (ISI) a produção 

de artigos científicos no Brasil cresceu 49% desde 2001, mas por outro lado em relação à 

produção de patentes é o 27o colocado na lista de países que mais patentes depositaram em 

2005 junto à Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Para o presidente da 

CAPES, Jorge Guimarães, o ideal é que as empresas absorvam doutores e façam patentes. 

Isso não está acontecendo, ou muito pouco. Segundo o presidente da CAPES, tanto a Lei de 

Inovação quanto a política industrial vêm mudando um pouco esse panorama, mas o processo 

ainda é muito lento (ESTEVES, 2006, p. 9).  

Em relação à importância da universidade como vimos destacando, Barreto (2006)10 

assinala que atrair pesquisadores altamente qualificados para “pensar em projetos que possam 

virar produtos tem sido um dos desafios para as indústrias instaladas no Brasil que dependem 

de inovação”. E oferece um dado expressivo: “Somente 10% dos mestres e doutores 

                                                           
10 BARRETO, Aldo. Indústria sem base não inova. Disponível em: <abarreto-l@centroin.com.br>. Acesso em: 
03 ago. 2006.  
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brasileiros estão na indústria, segundo a última Pesquisa de Inovação Tecnológica do IBGE. 

Na Coréia do Sul, este percentual passa de 60%”. Por outro lado, comenta que segundo a 

Associação Nacional de Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia das Empresas Inovadoras - 

ANPEI, o governo, por sua vez, busca incentivar contratações de mestres e doutores, com a 

Lei 11.196/200511.       

No presente capítulo são abordados os aspectos informacionais e de comunicação 

considerando as ações de pesquisa que geram ou podem gerar patentes e sua relação com as 

atividades de ensino e extensão na universidade.  

Lopes (1998, p. 40) em discurso pronunciado em 16 de novembro de 1948 na antiga 

Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil já dizia que as universidades por 

possuírem uma dupla função, a de centro de pesquisa e a de centro formador, poderão intervir 

de maneira positiva e decisiva no progresso de uma nação.  

Neste sentido, a instituição universidade não se limita apenas a gerar conhecimento 

científico, formar mão-de-obra qualificada para a sociedade e preparar seus próprios 

pesquisadores, mas necessita refletir urgentemente frente a esse novo modelo que se 

apresenta, onde a educação e a formação de recursos humanos se revestem de caráter 

estratégico no processo de geração das capacitações para transformar informação em 

conhecimento. 

(...), na sociedade contemporânea, a principal contribuição da universidade 
para o desenvolvimento consiste na geração de conhecimentos científicos e 
tecnológicos que capacitem a população a enfrentar seus desafios 
econômicos, políticos, ambientais e existenciais (PEREIRA JUNIOR, 2005, 
p. 18). (...) Por meio da geração de conhecimentos e práticas novos, 
adequados ao processo de desenvolvimento, os egressos da Universidade 
podem criar ferramentas que dêem suporte a novas iniciativas, ampliando o 
processo de desenvolvimento, e conseqüentemente gerando novos empregos 
(seja tornando-se empresários, seja por sua atuação junto a organizações e 
instituições). (PEREIRA JUNIOR, 2005, p. 19) 

 
 

Contudo, as universidades ainda esbarram em dificuldades, como por exemplo, a 

resistência da comunidade acadêmica frente às mudanças, no sentido de fortalecer os contatos 

da academia com o setor produtivo e com o governo para favorecer as transformações 

significativas na forma da produção de conhecimento. A valorização da capacitação dos 

recursos humanos envolvidos é de significativa importância, pois garantirá a transformação 

do conhecimento produzido dentro e fora da instituição em conhecimento 

produtivo/competitivo. Neste sentido, LOBATO (2000) ressalta a importância de se 

                                                           
11 Conforme disposto no capítulo III, Art. 21 que trata dos incentivos fiscais ou subvenções econômicas para a 
inovação tecnológica nas empresas brasileiras.  
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estabelecer dentro das universidades brasileiras uma política de patentes inserida no contexto 

dessa interação e lembra as experiências das universidades norte-americanas, consideradas 

“modelo” de interação bem sucedida, que introduziram diversas diretrizes em seus 

regulamentos para discipliná-la, com destaque para a questão das patentes. A edição do 

“Bayh-Dole Act”, por exemplo, em 1980 permitiu às universidades a participação nos ganhos 

econômicos sobre patentes oriundas de pesquisas financiadas por fonte governamental 

enquanto que o “Federal Technology Transfer Act” permitiu aos cientistas pagos pelo 

governo federal colaborarem com a indústria privada no desenvolvimento de tecnologias com 

objetivos comerciais (SCHOLZE; CHAMAS12, 1998 apud LOBATO, 2000, p. 37). As 

autoras, segundo Lobato, fazem referência a outros instrumentos legais como a criação de 

tribunais com pessoal especializado em propriedade industrial, em 1982, para tratar dos casos 

relativos à contrafação13 e a aprovação do “Omnibus Trade and Competitiveness Act”, em 

1988, que reformou vários aspectos da legislação de comércio dos EUA. Ambos os 

instrumentos serviram para fortalecer os direitos concedidos pelas patentes às universidades 

americanas, podendo-se associar a isto um outro aspecto de importância: a existência nas 

universidades de um escritório responsável pelos aspectos legais da propriedade intelectual e 

transferência de tecnologia.  

 

 

4.2  LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

 

O artigo 207 (cap. III da Constituição Brasileira)  define que “As universidades gozam 

de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e 

obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão” (grifo 

nosso). Neste sentido, estas três dimensões associadas nortearam a abordagem do problema 

em foco, considerando a seguinte concepção de universidade, formulada por Marilena Chauí 

(2001, p. 125): “lugar onde todas as coisas se transformam em objetos de conhecimento”.  

Assim, no que diz respeito à patente vista como objeto de conhecimento, entendemos 

que o processo que leva à sua geração, no âmbito das três dimensões assinaladas, envolve 

questões ligadas à produção, disseminação e uso da informação tanto em relação às atividades 

de ensino - por exemplo, tomando-se para estudo o documento de patente como fonte de 

                                                           
12 SCHOLZE Simone H. C.; CHAMAS, Cláudia. Regulamentação da proteção e transferência de tecnologia. In: 
SEMINÁRIO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA, 20, 1999, São Paulo. Anais... São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 1999. CD-ROM. 
13 Contrafação – uso não-autorizado da patente. 
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informação e observando-se as peculiaridades deste registro para o ensino de graduação e de 

pós-graduação; quanto às de pesquisa – por exemplo, buscando-se informação (literatura) 

para nortear o desenvolvimento de uma invenção, no início do processo ou no fim dele, 

mediante a consulta a bases de patentes, no momento de requerê-la; como às de extensão -  

por exemplo, na articulação da universidade com o setor produtivo que demanda tecnologia, 

que demanda novos dispositivos e que poderia demandar patente. 

A legislação brasileira na questão da propriedade intelectual vem sendo revista e 

atualizada.  Segundo Assumpção (2000, p. 12) com a nova Lei da Propriedade Industrial (Lei 

9.279 de 14 de maio de 1996) houve o ressurgimento do interesse pelo sistema de patentes a 

partir de 1997, pois se estendeu a possibilidade de proteção a campos tecnológicos em que é 

forte a pesquisa universitária destacando-se a Química, Biotecnologia e Alimentos, como 

mostra o gráfico abaixo, onde se apresenta o número de patentes produzido no período de 

1990 a 1999.  
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Além disso, o Art. 89 da Lei da Propriedade Industrial trouxe disposições sobre a 

participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da patente e o Art. 93 a 

estendeu aos servidores da administração pública direta, indireta e fundacional, federal, 

estadual ou municipal (ANEXO I). Mas, indubitavelmente, foi o Decreto no 2.553 de 16 de 

abril de 1998 (ANEXO II) que desencadeou o maior interesse das universidades de 

estabelecerem suas políticas e, efetivamente, fazerem uso daquela prerrogativa concedida, 

qual seja, o compartilhamento dos ganhos econômicos com os pesquisadores.   

O Ministério da Ciência e Tecnologia editou a Portaria no 88, de 23 de abril de 1998 

(ANEXO III) que disciplina o compartilhamento de “royalties”  não só no âmbito das 

entidades vinculadas ao ministério mas, também, com relação a instituições que venham a 

receber apoio financeiro dele. Segundo LOBATO (2000, p. 40) essas novas disposições legais 

trouxeram inovações importantes, pois anteriormente tanto os administradores de órgãos 

públicos como os inventores estavam sujeitos a questionamentos sobre a lisura de seus atos 

caso requeressem patentes e as comercializassem.  

Outros dispositivos legais também serviram para reforçar os direitos de propriedade 

intelectual como a edição da Lei de Proteção de Cultivares (Lei no 9.456 de 25 de abril de 

1997) e a substituição das leis existentes sobre “software”  e direito autorais (Lei no 9.609 e 

Lei no 9.610) em 19 de fevereiro de 1998.  

Vale ressaltar também o disposto no Art. 241 da Lei da Propriedade Industrial que 

confere autorização ao poder judiciário para criar juízos especiais para dirimir questões 

relativas à propriedade intelectual. “Estas mudanças tornaram a legislação brasileira mais 

consoante com as novas tendências mundiais” (LOBATO, 2000, p. 40). 

Mais recentemente, a legislação brasileira avançou significativamente com a edição da 

Lei de Inovação (Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004) que dispõe no Art. 114 e o Art. 815 

que será possível fomentar parcerias entre o meio acadêmico e a iniciativa privada. Vale 

ressaltar, além disso, que o Art. 26 prevê que as Instituições Científicas e Tecnológicas - ICT 

que contemplem o ensino entre suas atividades principais deverão associar, obrigatoriamente, 

a aplicação do disposto na Lei a ações de formação de recursos humanos sob sua 

responsabilidade.  

                                                           
14 Art. 1 Esta lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 
produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do 
País, nos termos dos arts. 218 e 219 da Constituição. 
15 Art. 8 É facultado à ICT prestar a instituições públicas ou privadas serviços compatíveis com os objetivos 
desta Lei, nas atividades voltadas à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo.  
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Outro fator importante é a nova Política Industrial, Tecnológica e de Comércio 

Exterior (PITCE). Segundo Cunha (2004, p. 6), com a nova política, o governo pretende 

aumentar o número de registros de patentes brasileiras, ampliando assim, a capacidade de 

inovação no país, tendo a Lei de Inovação como um dos seus instrumentos legais para 

consolidar o relacionamento entre as instituições de pesquisa, universidades e as empresas. 

“Os projetos de pesquisa devem ter relevância para a sociedade, em termos de geração de 

patentes e de melhoria da estrutura produtiva do país” (PITCE, 2003, p. 12). A nova política 

estabeleceu cinco linhas de ação que, em conjunto, concentrarão esforços em algumas áreas 

intensivas em conhecimento. Estas são opções estratégicas em atividades que, dentre outras, 

são responsáveis por parcelas expressivas dos investimentos internacionais em Pesquisa e 

Desenvolvimento, como também, relacionam-se diretamente com a inovação de processos, 

produtos e formas de uso. As áreas são as seguintes: semicondutores, software, fármacos e 

medicamentos e bens de capital.  

No mesmo compasso da Lei de Inovação e da nova política industrial está o projeto de 

lei de reforma universitária que dispõe em seu Art. 616 Inciso IV a consideração das áreas do 

conhecimento a serem incentivadas, especialmente aquelas que atendam às demandas de 

política industrial e comércio exterior promovendo o aumento da competitividade nacional e o 

estabelecimento de bases sólidas em ciência e tecnologia, com vistas ao processo de geração e 

inovação tecnológica. 

Tendo discorrido sobre a patente na Universidade, considerando as especificidades e 

importância do ambiente acadêmico, tendo em vista que o número de empresas brasileiras que 

fazem pesquisa e desenvolvimento de forma contínua ainda é inexpressivo, e as 

peculiaridades da pesquisa ali desenvolvida, apresentamos a legislação brasileira pertinente, 

assim como fizemos menção, ainda que brevemente, à legislação norte-americana.  

Tomando a vocação e a missão da Universidade, as dimensões assinaladas, buscamos 

então ouvir os atores da UFF envolvidos com a questão da patente sob ângulos eleitos como 

relevantes para a pesquisa, discriminados no próximo capítulo.   

 

     

        

 

                                                           
16 Art. 6 A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES elaborará, a cada cinco 
anos, Plano Nacional de Pós-Graduação sujeito a homologação pelo Ministro de Estado da Educação, 
contemplando necessariamente. 
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5  A PATENTE NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 
 

A escolha da UFF como o ambiente a ser privilegiado pela pesquisa deve-se à nossa 

vinculação profissional à Universidade, como já foi mencionado, o que nos leva não só a 

interessar-nos especialmente por ela, como também permitiu-nos observar que a discussão 

sobre a questão das patentes, inclusive em sua dimensão informacional, ainda é extremamente 

incipiente, sequer existindo uma regulamentação aprovada pelo Conselho Universitário apesar 

de a Universidade dispor de dados expressivos em pesquisas de qualidade.    

A Universidade Federal Fluminense foi criada pela Lei 3.848 de 18 de dezembro de 

1960, com o nome de Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFERJ). 

Constituiu-se da incorporação de cinco faculdades federais já existentes em Niterói 

(Faculdade de Direito de Niterói, Faculdade Fluminense de Medicina, Faculdade de Farmácia 

e Odontologia do Estado do Rio de Janeiro, Faculdade Fluminense de Odontologia e 

Faculdade de Medicina Veterinária); três escolas estaduais (Escola de Enfermagem, Escola 

Fluminense de Engenharia e Escola de Serviço Social) e duas faculdades particulares 

(Faculdade Fluminense de Filosofia e Faculdade Fluminense de Ciências Econômicas), que 

foram federalizadas e incorporadas, posteriormente, pela Lei 3.958, de 13 de setembro de 

1961 tendo seu nome atual homologado pela Lei 4.831, de 5 de novembro de 1965.  

Através do Plano de Reestruturação, Decreto 62.414, de 15 de março de 1968, seu 

Estatuto foi aprovado pelo Conselho Federal de Educação, de acordo com o Parecer 696, de 5 

de setembro de 1969.  

Em 2005 a UFF contava com 2.130 docentes em seu quadro permanente, sendo que 

32% doutores e 40% mestres.  

A discussão sobre a questão das patentes na UFF iniciou-se a partir da publicação da 

Portaria no 28.294 de 24 de julho de 2000, quando o reitor da universidade designou uma 

Comissão composta por servidores docentes e técnicos com a finalidade de estudar e sugerir 

eventos para a mobilização da comunidade universitária acerca da Propriedade Intelectual na 

UFF. Esta, num prazo de 90 dias, proporia um documento-base para disciplinar 

procedimentos e normas.    

Após o encerramento dos trabalhos da comissão, foi publicada em 27 de julho de 2001, 

a Norma de Serviço 518 que dispõe sobre as regras acerca da transferência de tecnologia e 

regulamentação da propriedade industrial e de programas de computador no âmbito da 

Universidade. Conforme consta no item II desta NS, “entende-se por ‘direitos de propriedade 
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industrial’ as patentes de invenção, os modelos de utilidade, os desenhos industriais e os 

direitos sobre as informações não divulgadas”.  

Em 20 de janeiro de 2003 através da Norma de Serviço 529 (ANEXO IV) foi criado o 

Escritório de Transferência de Conhecimento - Etco, como também, aprovado o seu 

Regimento, tendo como finalidade dar apoio à transferência, reunião, divulgação e proteção 

dos ativos do conhecimento da UFF, bem como a negociação dos respectivos resultados. 

Em 18 de março de 2004, através da Norma de Serviço 544 (ANEXO V) foi criada, na 

estrutura da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, a Coordenadoria de Projetos 

Científicos e Tecnológicos, com a finalidade de “dar assessoria à comunidade interna sobre 

formas de financiamento a projetos que visem à formação de pessoal qualificado, a realização 

de consultorias técnicas e o desenvolvimento de pesquisas aplicadas; coordenar, orgânica e 

estrategicamente, as atividades de pesquisa aplicada na UFF cujos resultados possam 

apresentar valor comercial; aprimorar a articulação entre os diversos núcleos de pesquisa, 

Empresas Juniores, Incubadora de Empresas de Base Tecnológica e Escritório de 

Transferência de Conhecimento, articular as atividades de inovação entre a UFF e demais 

instituições públicas e privadas”. 

O Grupo de Pesquisa Núcleo de Estudos em Inovação, Conhecimento e Trabalho – 

NEICT, foi criado em 1998 e está ligado à Área de Tecnologia, Inovação e Trabalho do 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da UFF. O interesse técnico-

científico do grupo o levou a se envolver com os sistemas locais e regionais de inovação, 

tendo sido responsável pela criação, na UFF, da Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica, bem como da criação, junto com a Prefeitura Municipal de Niterói, do Programa 

de Atratividade de Empresas de Base Tecnológica - PABT, cujo objetivo é propor 

mecanismos e formular políticas públicas voltadas para a interação Universidade x Governo x 

Indústria. Além disso, o grupo estabelece também parcerias em projetos de pesquisa com o 

Pólo Tecnológico de Niterói e Municípios Vizinhos (Niterói Polotec) e com o Sindicato dos 

Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF). 

A Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da UFF, localizada no bairro de 

Gragoatá - fora dos campi universitários, foi inaugurada em 30 de abril de 1999. A incubadora 

é responsável por dinamizar as empresas nela incubadas para que transformem ciência em 

inovação tecnológica, levando ao mercado empresas que criem novos postos de trabalho e 

aumentem a capacidade de desenvolvimento regional e nacional, por incorporarem no seu 

negócio produtos originários da pesquisa científica. Atualmente existem três empresas 
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incubadas: a HIDROPLAN, a 3GEO na área de meio-ambiente e a TRIEX no 

desenvolvimento de software e projeto.  

Vale mencionar que, no âmbito da Escola de Engenharia da UFF, existem duas 

Empresas Júnior denominadas “Meta Consultoria” e “Solução Química”. No site desta escola, 

consta a seguinte definição de Empresas Júnior: “são entidades civis, sem fins lucrativos, 

constituídas de alunos de graduação, que realizam estudos e elaboram diagnósticos para 

empresas e para a sociedade em geral, sob a orientação de professores especializados, nas 

suas respectivas áreas de atuação”. A Empresa Júnior Meta Consultoria está há nove anos no 

mercado e, além disso, realizou um número incontável de projetos para pequenas empresas, 

como também, para grandes empresas, como J. F. Clark – Mercedes Benz, Ponte S.A. e 

Gerdau, entre outras.  

 

5.1  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS    

 

 Para tratarmos da problemática da geração de patentes na UFF, considerando os 

pressupostos da pesquisa, traçamos um recorte cronológico que compreende os anos 2002 

(data da primeira patente concedida na UFF) e 2007. Isto se deve ao fato de termos localizado 

justamente neste período, o desenvolvimento e registro de pesquisas na Universidade que 

levaram cinco de seus pesquisadores das áreas de Física, Química, Farmácia e Geociências a 

pedir o depósito de patente. Embora seja um número muito modesto de pesquisadores, este 

contrasta com a quantidade (para não falarmos da qualidade) de pesquisas (e produção 

correlata) realizadas na Universidade, conforme atestam os RADOCS (Relatórios Anuais dos 

Docentes) tomados também como fontes para esta dissertação, já que arrolam produtos ou 

processos desenvolvidos na Universidade, com ou sem patente. A relação entre o número de 

publicações em artigos científicos e o número de pedidos de patentes será comentada à luz 

dos pressupostos da pesquisa, anteriormente arrolados.   

O método utilizado para colher as falas dos atores da UFF foi o da entrevista, como já 

mencionamos. Dentre a entrevista aberta ou não estruturada, “onde o informante aborda 

livremente o tema proposto” e a estruturada, que pressupõe “perguntas previamente 

formuladas”, optamos por fazer entrevistas semi-estruturadas, que “articulam essas duas 

modalidades” (CRUZ NETO, 1998, p. 58). Através destas, buscamos obter informações 

contidas nas falas dos atores, conforme o roteiro traçado (APÊNDICE: ROTEIROS DAS 

ENTREVISTAS REALIZADAS). Para atingir os objetivos a serem contemplados neste 

capítulo, foram entrevistados: 1) Cinco professores/pesquisadores cujas pesquisas resultaram 
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em produtos tecnológicos e que depositaram pedido de patente; 2) Dois professores 

candidatos a reitor, envolvidos, portanto no recente processo eleitoral da UFF; 3) ex-diretora 

do Escritório de Transferência de Conhecimento – Etco; 4) A diretora do Núcleo de 

Documentação – NDC da universidade; 5) Um professor da universidade que no momento 

assessora a presidência do INPI; 6) Um professor/assessor para políticas de inovação da UFF. 

A seguir, apresentamos um pouco mais os atores sociais ouvidos. 

Em relação ao primeiro segmento ouvido (professores que depositaram pedido de 

patente), os dados coletados nas entrevistas permitiram traçar a trajetória da pesquisa 

científica realizada desde o seu início, com o intuito de conhecer o propósito inicial da 

pesquisa, os tipos de informação utilizados e as ações de comunicação, as dificuldades ou 

barreiras encontradas no processo de pré-invenção, como também, saber as suas opiniões a 

respeito da patente como fonte de informação geradora de novo conhecimento e identificar 

possíveis barreiras de ordem ideológica ou política institucional que possam estar dificultando 

ou inibindo a sua produção na universidade. Antes do término da entrevista, foi solicitado ao 

professor/pesquisador, que classificasse o seu produto tecnológico conforme os cinco níveis 

de criatividade estabelecidos por Genrich Altshuller e sua Teoria para a Resolução de 

Problemas Criativos ou Método TRIZ. O interesse em classificar o nível de cada patente surge 

da necessidade de se balizar o potencial de criatividade das pesquisas que geraram patentes. 

Conforme a Teoria para a Resolução de Problemas Criativos ou Método TRIZ, os níveis de 

criatividade de uma patente são os que se seguem: 

 

• Patente dos níveis 1 e 2 não é considerada como real inovação, mas como problemas 

rotineiros de desenho e pequenas melhorias em um sistema dentro da área de 

conhecimento tradicional. O nível 1 responde por 32% das patentes e o nível 2 por 

45%. Ex: relógio de pulso em contraposição ao relógio de bolso (nível 1); relógio 

mecânico e automático (não precisa dar corda) e o relógio mecânico com despertador 

(se adiciona uma função) (nível 2). 

 

• A patente de nível 3 é formada por 18% das patentes e é caracterizada por uma 

melhoria fundamental num sistema. Estas patentes resolvem contradições e usam 

métodos conhecidos fora da área de conhecimento tradicional da empresa ou indústria. 

Ex: relógio digital (os conhecimentos da área de eletrônica são aplicados na relojoaria) 

 



 56 

• A patente de nível 4 (aproximadamente 4% das patentes) corresponde a uma nova 

geração de sistema, que contenha algum princípio novo (geralmente de tipo científico 

e não tecnológico) para executar uma função primária. Ex: relógio atômico, os 

equipamentos de ressonância magnética nuclear, o microscópio e a clonagem de 

células. 

 

• A patente de nível 5 (aproximadamente 1%) corresponde ao nível de criatividade 

máxima. Ex: raras descobertas como os raios X, a seqüência do DNA e a 

supercondutividade.   

 

As entrevistas com este segmento foram realizadas entre os dias 28 de março e 29 de 

maio de 2006. 

Decidimos ouvir, como anteriormente mencionado, dois professores envolvidos no 

recente processo eleitoral para escolha do reitor. O objetivo foi colher as suas intenções e 

projetos para uma política de patentes na UFF. As entrevistas foram realizadas nos dias 24 e 

26 de maio de 2006. 

Conforme igualmente mencionamos, ouvimos a ex-diretora do Escritório de 

Transferência de Conhecimento – Etco para obter informações a respeito da criação do 

escritório e de sua experiência como gestora do órgão. A entrevista foi realizada no dia 14 de 

novembro de 2006.  

A direção do Núcleo de Documentação – NDC, órgão que define os procedimentos a 

serem seguidos pelas bibliotecas e arquivos a ele subordinados foi consultada na medida em 

que a questão do sigilo já poderia interferir na disponibilização de teses nos acervos das 

bibliotecas. Vale ressaltar que a diretora integrou a Comissão já citada, com a finalidade de 

estudar e sugerir eventos para a mobilização da comunidade universitária acerca da 

Propriedade Intelectual na UFF. A entrevista foi realizada em 16 de janeiro de 2007. 

O professor que atualmente assessora a presidência do INPI, também ministra a 

disciplina “Introdução à propriedade industrial” na UFF, oferecida no âmbito do 

Departamento de Engenharia Civil. A disciplina está aberta a alunos de todos os centros 

universitários, embora esteja vinculada ao Centro Tecnológico. A finalidade da entrevista 

consistiu em obter informações sobre a sua experiência acadêmica no âmbito da UFF e, 

também, como profissional ativo do INPI. A entrevista foi realizada no dia 7 de fevereiro de 

2007 no INPI. 
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O assessor para políticas de inovação da UFF foi ouvido com a finalidade de saber a 

sua opinião sobre o atual papel da universidade brasileira, incluindo a UFF, frente às novas 

exigências da reforma universitária, da lei de inovação, da nova política industrial, como 

também, acerca da propriedade intelectual e de política de pesquisa e pós-graduação. A 

entrevista foi realizada no dia 27 de fevereiro de 2007. 

Tendo discriminado a origem das falas que a seguir serão apresentadas e interpretadas, 

lembramos que vale reproduzir a advertência de Gomes (1998) relativa à “dificuldade que o 

pesquisador pode ter em articular as conclusões que surgem dos dados concretos com 

conhecimentos mais amplos ou mais abstratos”, à qual estivemos atentos.  Devemos sublinhar 

também que reconhecemos os limites evidentes da nossa amostra, embora consideremos que 

ela cumpre os objetivos propostos pela pesquisa. Nosso intuito em colher as falas desses 

atores sociais, foi identificar tendências e intenções de uma política de patentes na UFF, 

revelando a situação atual da Universidade, diante das possibilidades que a produção de 

patentes pode oferecer-lhe e, em decorrência, à sociedade que a mantém.   

 

5.2  AS FALAS DOS ATORES DA UNIVERSIDADE 
 

Neste tópico apresentamos a visão dos atores privilegiados pela pesquisa, conforme 

discriminamos acima. O primeiro grupo ouvido é integrado pelos cinco pesquisadores cujas 

pesquisas resultaram em produtos tecnológicos que obtiveram depósito de pedido de patente 

no INPI. 

 

1) Os pesquisadores produtores de patentes 
 

Foram vários os temas elencados e submetidos aos pesquisadores. O primeiro deles diz 

respeito à intencionalidade da pesquisa visando o desenvolvimento de um produto e o seu 

futuro patenteamento, como também, sobre as fontes de informação e comunicação científicas 

utilizadas durante a pesquisa e as dificuldades encontradas durante o processo de pré-

invenção. Sobre tais questões vejamos o que disseram os pesquisadores:  

A) A trajetória da pesquisa: intenção de desenvolver um produto, as fontes de 

informação e ações de comunicação utilizadas: 

 

“Foi uma coisa que aconteceu por acaso. Estava fazendo um trabalho de pesquisa básica e de repente 
eu vi que poderia ter alguma aplicação. Eu não estava motivado para fazer um produto. Realmente, 
foi uma conseqüência da pesquisa básica. Daí, eu parti para solicitar a patente”. (Pesquisador 1) 
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Para a maioria dos pesquisadores, o produto tecnológico gerado aconteceu por acaso, 

como uma conseqüência da própria pesquisa básica. Dos cinco entrevistados, apenas um deles 

declarou que a pesquisa desenvolvida por ele sempre avança com a idéia de que poderá surgir 

algo novo que ninguém nunca fez. Daí a importância de se proteger o novo conhecimento. 

vejamos:  

 

“Há um longo tempo que eu tenho em mente o seguinte: se eu descobrir uma coisa nova eu acho que 
eu deva patentear. Eu já tenho seis patentes. Nós depositamos duas patentes pela UFF. As outras 
foram antes de eu vir para a universidade”. (Pesquisador 5) 
 
 
          Quanto às fontes de informação e de comunicação científica mais utilizadas no início da 

pesquisa destacam-se os artigos de periódicos. A conversa entre os pares com a participação 

em bancas de teses e seminários também foi considerada.  

 
“Eu acho que o periódico é a maior fonte de disseminação da informação no meio acadêmico. É 
através dele que a gente pega a maioria dos trabalhos publicados aqui e em outros países”. 
(Pesquisador 5) 
 
“O trabalho de pesquisa envolve um contato constante com os pares, artigos. O que alimentou de fato 
foi aquilo que alimenta a pesquisa básica. Contato com a literatura, com as coisas que estão 
acontecendo do ponto de vista de resultados experimentais, você está participando de conferências, 
conversando com as pessoas sabendo quais são os temas interessantes do momento”. (Pesquisador 1) 
 
“A parte de consulta aos pares foi extremamente fundamental, foram eles que me levaram para essa 
escolha. Eles que trouxeram a discussão pelo fato deles trabalharem com esse processo”. 
(Pesquisador 4) 
 
“Talvez a maior seja em periódicos, conversa com os pares em bancas de teses, seminário é 
importantíssimo”. (Pesquisador 5) 
 

Já a consulta às bases de patentes, em sua maioria, se dá no momento que antecede o 

pedido de depósito de patente, na busca de anterioridade. Apenas um pesquisador declarou 

que a busca deve ser realizada logo no início do projeto para se evitar a perda de tempo e de 

investimentos. Vale lembrar que este pesquisador teve participação na criação do Etco e que 

já possuía experiência com patentes antes de trabalhar na UFF. 

 
“Eu sabia que não tinha nada sobre ela e nem sobre a família que eu estava trabalhando. É 
importantíssimo você fazer isso previamente porque se você vai trabalhar num projeto e depois você 
descobre que esse projeto já foi patenteado é muito ruim”. (Pesquisador 5)  
    

Vale ressaltar que dos cinco pesquisadores, apenas dois deles relataram experiências 

diferentes, quanto ao uso das fontes tradicionais de pesquisa científica, como no caso do 

equipamento de trabalho utilizado pelo pesquisador que serviu de fonte para que ele mesmo 
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criasse um novo. O pesquisador fez uso de soluções criativas porque a aquisição do 

equipamento carecia de recursos e, além disso, seria muito demorada. 

 

“(...) a criação do equipamento não foi uma coisa proposital. Eu não estava procurando criar um 
equipamento para patentear, eu estava procurando criar um equipamento para solucionar um 
problema que eu tinha que era coletar uma amostra numa determinada profundidade. Eu não busquei 
outras fontes eu só busquei no momento de patentear para ver se alguém tinha criado algo 
semelhante”. (Pesquisador 3) 

  

Já o outro, além de fazer uso das fontes tradicionais de informação, como os artigos 

publicados em revistas científicas de circulação internacional, também realizou pesquisas de 

mercado.  

O portal de periódicos da CAPES é considerado uma fonte de informação 

imprescindível para a pesquisa científica. Embora o portal de periódicos seja considerado 

indispensável para a pesquisa ainda apresenta limitações visto que não possui todas as revistas 

de interesse assinadas, pelo menos na área de Física, como também, a disponibilidade de 

números antigos. 

 
“O portal é uma grande ajuda, mas não tem todas as revistas de interesse assinadas, você não 
consegue números antigos. No nosso caso que é uma pesquisa experimental a dificuldade maior é a 
falta de dinheiro”. (Pesquisador 2) 

 

As dificuldades encontradas pelos pesquisadores no processo de pré-invenção são 

bastante distintas, como por exemplo, a redação do pedido, necessária para dar entrada no 

INPI é dificultada devido à linguagem. Segundo um dos pesquisadores, a passagem da 

linguagem científica para a linguagem da patente é considerada bem complexa. 

 

“A dificuldade é colocar a sua descoberta naquela linguagem do “patentês”, adaptar a descoberta e 
escrever naqueles moldes para poder dar entrada no pedido. Precisa ter uma pessoa especializada 
que possa te assessorar porque o cientista não sabe como fazer isso”. (Pesquisador 1)  

 

Interessante, também, foi o relato de uma pesquisadora que disse ter tido grande 

dificuldade durante o processo de pesquisa justamente pelo fato de a área conter poucos 

journals, visto que a matéria-prima do produto utilizada por ela era procedente de países de 

clima tropical, como o Brasil, ao ponto da literatura ser quase inexistente.  

 

“A maior dificuldade é trabalhar com um produto que seja tão tropical a ponto de não ter literatura. 
Muito pouco. Água de coco você consegue ½ dúzia de “journals”.  Se eu tivesse trabalhando com 
laranja, por exemplo, que é um produto altamente competitivo, altamente estudado nos países 
desenvolvidos teria sido diferente. Os EUA são grandes produtores e é o tipo de coisa que a literatura 
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voa.(...). No caso, o que completa o meu produto de patente, que é o meu estudo na parte de 
Bioquímica, não existe no mundo. Eu tive dificuldades”. (Pesquisador 4)  
  

Um outro aspecto destacado por um dos pesquisadores, foi a dificuldade de se fazer 

levantamento de patente brasileira antiga no INPI, pois além de ser trabalhoso as patentes 

ainda não estão no formato PDF, ou seja, em texto completo e apresentam somente o resumo. 

 

“(...) conseguir cópia de patente é complicado. As patentes mais recentes você tira dos bancos de 
dados, as mais antigas que não estão ainda no banco de dados é mais difícil. Aqui mesmo, para você 
conseguir uma patente brasileira mais antiga, você tem que ir fisicamente ao INPI”. (Pesquisador 5)   
 

B) A patente e a geração de novo conhecimento 

  

O segundo tema abordado diz respeito à importância da patente como uma fonte de 

informação para a geração de novo conhecimento. Vejamos:  

Sobre a importância da patente como uma fonte de informação para a geração de 

novos conhecimentos, identificamos alguns fatores positivos e negativos que estão 

respaldados na literatura, conforme a opinião dos pesquisadores.  

Como fatores positivos podemos considerar a facilidade de acesso ao estado da arte de 

uma determinada área do conhecimento dispondo informações novas, como também, o acesso 

ao histórico das patentes anteriores (família de patentes)17.   

Conforme Araújo (1981, p. 30) a patente é uma das mais ricas fontes de informação 

atualizada sobre o estado da arte, novas idéias e resolução de problemas para o pesquisador – 

tudo isso conduzindo a uma maior produtividade em suas atividades de Pesquisa e 

Desenvolvimento.  

A descrição da patente é considerada um fator negativo, pois se encontra representada 

numa linguagem totalmente diferente da linguagem do trabalho científico e, além disso, 

contém lacunas de informação, poucos detalhes, que dificultam o acesso ao conhecimento.  

Igualmente apontado como um dos fatores negativos, o inexpressivo uso das bases de 

patentes pelos pesquisadores pode estar contribuindo para inibir a geração de patentes e, por 

sua vez, do novo conhecimento.  

As opiniões dos pesquisadores a respeito do documento de patente como uma fonte 

geradora de novo conhecimento são em sua maioria contrárias a essa idéia, vejamos a seguir:  

                                                           
17 A expressão significa o conjunto de diversas patentes solicitadas ou concedidas nos mais distintos países, 
originadas de um pedido de patente requerida em determinado país (no de origem). 
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“A geração do conhecimento não vem da patente, vem do próprio avanço do conhecimento, da 
curiosidade científica, da pesquisa básica. Para esta, a patente é uma conseqüência, que é o meu 
caso. Há o caso em que a patente, a descoberta de uma aplicação, pode servir como estimulador para 
a geração de novos conhecimentos”. (Pesquisador 1)  
 
E acrescenta: 
 
“Em parte da Universidade deve haver pessoal mais experimental, áreas mais ligadas à Engenharia 
são naturalmente áreas que têm um contato maior com aplicação, podem ter uma atividade que é 
mais motivada para obter patentes, descobrir processos práticos. Então, eu acho que nessas áreas 
sim, a patente pode ser estimuladora e geradora de novos conhecimentos”.  
 

Para este pesquisador as áreas tecnológicas possuem grande potencial para a geração 

de patentes justamente por terem um contato maior com a aplicação. Acredita que a geração 

do conhecimento não venha da patente e, sim, do próprio avanço do conhecimento, da 

curiosidade científica, da pesquisa básica. Por outro lado, diz que uma nova aplicação pode 

servir de estímulo para a geração de um novo conhecimento.  

  

“Ela não é vaga para quem está acostumado com a linguagem, para quem tem um produto que se 
encaixa dentro daquelas condições e procura informação naquilo. Para um estudante é muito pouco 
acessível”. (Pesquisador 4) 
  

Conforme mencionado acima, para aqueles que estão familiarizados com a linguagem 

cujo produto se enquadra dentro dos moldes exigidos, não tem nenhum problema, embora 

dificuldades se apresentem para os pouco familiarizados. 

  

C) Barreira ideológica na Universidade? 

 

O objetivo principal da questão foi saber sobre a existência ou não de algum tipo de 

barreira de natureza ideológica ou institucional, tanto entre os pesquisadores quanto na 

estrutura da Universidade que pudesse estar impedindo o desenvolvimento de patentes.  

Constatamos pelas declarações dos pesquisadores que a principal barreira seja a falta 

de informação. De um modo geral, sublinham esta dificuldade como mais relevante, 

lembrando que outros pesquisadores da Universidade talvez não saibam como proceder para 

publicar uma patente. Vejamos algumas falas:  

 

“A barreira seria uma falta de informação sobre o quê a pessoa vai ter que fazer. Não existe 
preconceito ideológico”. (Pesquisador 1) 
 
“(...) falta informação para outros professores, para quando eles descobrirem alguma coisa 
patenteável ficarem atentos e patentearem em nome da universidade”. (Pesquisador 5) 
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Por outro lado, existem aqueles que acreditam que seja a falta de cultura no ambiente 

universitário para a produção de patentes. Faz-se necessário uma mudança de hábito. 

 

“Já houve barreira, mas hoje em dia não muito. Há vinte anos atrás nós desenvolvemos um 
equipamento nacional e fomos muito criticados na época por estarmos fazendo tecnologia. Hoje em 
dia já vejo uma mentalidade um pouco diferente. Ainda existe uma certa barreira com a aplicação 
tecnológica, mas bem menos”. (Pesquisador 2) 
 

Vale a pena destacar as posições de dois outros pesquisadores a respeito dessa questão, 

como por exemplo, uma opinião que sugere que a Universidade deva priorizar áreas mais 

“carenciais” (termo usado pelo pesquisador), como por exemplo, as de alimentos e as sociais, 

pois seria uma forma de melhorar a qualidade de vida da população que sustenta a 

Universidade. Deste modo, o pesquisador acredita que alguns produtos essenciais para o bem-

estar da população deveriam ser livremente utilizados por ela sem nenhum custo adicional 

pelo ônus da patente, exceto os das áreas tecnológicas. Vejamos então: 

 

“Eu me questiono sobre isso. Eu acho que o ideal seria que a universidade fizesse desde que as 
pessoas que trabalharam naquilo possam sentir o orgulho de poder conduzir os estudos, aperfeiçoar 
mais ainda. Eu acho que esse direito o pesquisador deveria ter, mas não necessariamente em certas 
áreas, pelo menos não as áreas tecnológicas, mas a de alimentos, as sociais algumas áreas mais 
carenciais eu acho que seria interessante. Poderiam ser usadas pela universidade para dar algum 
conforto e mais qualidade de vida para a população que sustenta a universidade também”. 
(Pesquisador 4) 

 

 E a outra opinião de que não vê nenhum problema na Universidade vir a desenvolver 

um produto tecnológico inovador e uma empresa passar a explorá-lo com a patente dando 

retorno financeiro em “royalties” . Mas, por outro lado, mesmo achando que não existe 

barreira ideológica, o pesquisador acredita que poderá haver algumas opiniões contrárias 

dentro da Universidade.  

 

“Você desenvolver um produto que é um produto tecnológico novo e uma empresa vir a explorar esse 
produto com a patente da universidade dando “royalties” para a universidade, eu não vejo problema 
algum. É claro que se você for perguntar talvez para outras pessoas do ponto de vista ideológico elas 
vão dizer: Eu acho um absurdo a universidade se importar com esse tipo de coisa, o conhecimento é 
público, a humanidade tem que ter o conhecimento e só os capitalistas querem saber de patentes. Eu 
não acho”. (Pesquisador 5) 
 

Apenas um dos pesquisadores acredita que realmente haja um conflito de natureza 

ideológica. Vejamos: 

“Existe uma barreira, existem forças na universidade que são contra isso. Estar patenteando 
conhecimento vai contra o caráter público da universidade”. (Pesquisador 3)  
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D) A participação do corpo discente na produção de patentes 

  
Esta questão foi formulada para se obter a opinião dos pesquisadores sobre a 

participação dos alunos no processo de pesquisa e inovação na Universidade. 

Segundo os pesquisadores a participação dos alunos de mestrado e doutorado seria 

mais intensa e efetiva do que a dos alunos de graduação. Quando questionados sobre a 

participação dos alunos de iniciação científica, disseram que muitas vezes eles estão 

interessados somente na bolsa. Segundo um dos pesquisadores, a iniciação científica deve se 

preocupar em dar uma boa base experimental e teórica ao aluno para que ele esteja preparado 

para chegar à pós-graduação. Vale ressaltar que dos cinco pesquisadores apenas um destacou 

a importância da participação dos dois segmentos: os alunos da graduação e da pós-

graduação. 

  

“O aluno de graduação é meio complicado, (...) raramente você consegue resultados surpreendentes 
com os alunos de graduação. É muito difícil”. (Pesquisador 5) 

 
Sobre a participação dos alunos de iniciação científica:  
    
“É muito difícil. São alunos que muitas vezes querem a bolsa, alguns têm interesse. Existem alguns 
que você consegue alavancar um bom trabalho e chegar a alguma coisa, mas é mais raro. A iniciação 
científica tem que se preocupar em dar uma boa base experimental, teórica e ajudar o aluno para ele 
poder fazer uma boa pós-graduação. Um bom aluno de iniciação científica dará um excelente aluno 
de pós-graduação”.  

 

Quanto ao quinto tema, tivemos a preocupação de saber sobre as motivações para 

produzir outros produtos tecnológicos com a perspectiva de gerar patente.  

 

E) Motivação para patentear? 

 

A maioria dos pesquisadores entrevistados encontra-se motivada para desenvolver 

produtos com a perspectiva de gerar patente. Vejamos: 

 

“Eu me sinto motivado sim, mas é um negócio que aconteceu por acaso. (...). Sempre que tiver a 
oportunidade de estar patenteando alguma coisa eu vou com certeza estar patenteando”. 
(Pesquisador 3)  
 

“É muito bom você desenvolver alguma coisa que tenha utilidade, que seja plausível 
tecnologicamente, cientificamente”. (Pesquisador 4) 
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Por outro lado, existem aqueles que estão parcialmente motivados devido à experiência 

que tiveram com o INPI. Segundo um dos pesquisadores, o INPI levou seis meses para 

comunicá-lo de que não tinha examinador na área de Física para julgar o seu pedido de 

patente.  

“Mais ou menos. Na mesma época, um colaborador meu na França analisando um trabalho de 
pesquisa básica (...). Em cinco meses a Universidade de Paris tinha patenteado na Europa, nos EUA e 
no Japão, ou seja, pagaram o escritório e patentearam o produto. Aqui eu esperei seis meses para que 
me dessem a resposta [o INPI] que não tinha ninguém para julgar o meu pedido de patente. A 
motivação é minha, mas o processo não me motiva nada”.  (Pesquisador 2) 
 

Apenas um pesquisador disse não ter motivação, pois a sua prioridade continua sendo 

a pesquisa básica.  

 

F) O Escritório de Transferência do Conhecimento – Etco 

 

A sexta questão foi formulada com o intuito de saber como os pesquisadores chegaram 

até o Etco/UFF. Os pesquisadores foram unânimes em afirmar que o Etco necessita ser mais 

divulgado junto à comunidade universitária. Além disso, atribuem à reitoria a sua falta de 

infra-estrutura e consideram necessário que a Universidade tenha uma política mais afirmativa 

em relação ao escritório, através de uma divulgação mais efetiva. 

 

“É necessário que a política da universidade dê mais ênfase a isso, mais clareza, faça mais 
propagandas disso”. (Pesquisador 4) 

 

“Eu já conhecia o escritório desde a concepção dele. Eu acho que outros professores não têm 
conhecimento da existência dele e, às vezes, eu falo para alguns e eles ficam meio surpresos. Falta 
divulgar para os professores”. (Pesquisador 5)  
 
 
G) A Lei de Inovação 
 
 

Em relação a este item, tínhamos a intenção de saber se a lei de inovação já era do 

conhecimento dos professores e, caso fosse, ouvir as opiniões a respeito da lei. Dos cinco 

pesquisadores, apenas um deles a conhecia, como também havia feito críticas num editorial de 

uma revista da área de Química ao disposto no § 3o Art. 15. Lei de Inovação.   

Vale lembrar que o editorial assinado pelo pesquisador data de 2002 e se refere ao 

então anteprojeto da Lei de Inovação.  Conforme consta no editorial, o anteprojeto visa criar 

mecanismos de gestão aplicáveis às ICT(s) e às Empresas de Bases Tecnológicas. Está 

alicerçado no tripé Financiamento Público, Instituições de Pesquisas Públicas e Empresas 
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Privadas. Mas, ressalta que sendo a universidade pública um destes pontos de apoio encontra-

se muito fragilizada. A Lei de Inovação No 10.973 foi publicada em 2 de dezembro de 2004.     

 
“A crítica que eu fiz foi uma crítica pesada pela questão de você liberar professor da universidade 
para criar empresa. Eu chamava isso de um tripé cambeta porque vai tirar da universidade”. 
(Pesquisador 5) 
 

H) Publicação do pedido de patente 

 

Constatamos na entrevista que os pesquisadores não tinham recebido, até aquele 

momento, nenhuma comunicação do escritório. 

 

“Não. Está dentro dessa caixa-preta passando por algum processo que eu não tenho a menor idéia”. 
(Pesquisador 1) 
 
“Eu acho que não. Eu nunca mais tive retorno do Etco”.  (Pesquisador 3) 

 

Vale ressaltar que o prazo para a publicação do pedido de dois pesquisadores (3 e 4) 

estava ainda em curso. Apenas o pesquisador 5 teve conhecimento da publicação do seu 

pedido.  

 

I) Transferência de tecnologia  

 

Sobre a Transferência de tecnologia, tivemos o interesse de saber se já havia 

efetivamente alguma perspectiva de transferência da tecnologia para o setor produtivo 

articulada pela Coordenadoria de Projetos Científicos e Tecnológicos através da PROPP.   

A perspectiva para a transferência de tecnologia existe para todos os produtos 

tecnológicos gerados, mas a longo prazo. Vejamos algumas barreiras identificadas por dois 

pesquisadores que já têm os seus pedidos de patente publicados pelo INPI: 

Na área de Física, por exemplo, foi identificado pelo pesquisador o seguinte problema: 

“a transferência de conhecimento só se faz se tiver alguém dentro do país para quem 

transferir. Não tem nenhuma empresa que desenvolva Física de laser no Brasil. A nossa 

patente está direcionada para Física de laser”. (Pesquisador 2) 

Já no caso da área de Química, além de ser muita cara, demanda tempo para a 

pesquisa. Além disso, a maioria das indústrias farmacêuticas presentes no Brasil é 

multinacional.  
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“(...) se a gente chegar a alguma coisa que vale a pena chamar uma empresa e perguntar se ela tem 
interesse nela. (...) é uma área complicada porque é muito caro.(...). O Brasil não tem um fármaco 
brasileiro. O problema todo é que 85% da indústria farmacêutica está na mão das multinacionais. 
Agora botar um fármaco no mercado é uma responsabilidade muito grande. Primeiro essa substância 
precisa ser transformada num fármaco, mostrar que ela não tem toxidade que é realmente efetiva em 
testes de camundongos.(...). Depois chega em teste clínico humano. Não é a toa que o Brasil não tem 
nenhum”. (Pesquisador 5) 
  

Segundo o pesquisador é uma responsabilidade muito grande lançar um fármaco no 

mercado, pois são necessários diversos testes até chegar ao medicamento. A transferência de 

tecnologia no âmbito da Universidade brasileira tem que ser mais dinâmica, mas para que isso 

ocorra é necessário que se estabeleçam de maneira clara e objetiva, políticas internas de apoio 

à propriedade intelectual.  

 

J) Propriedade Intelectual na UFF: barreiras e demandas 

 

A décima questão consistiu em ouvir os pesquisadores sobre as principais barreiras 

existentes na UFF que possam estar interferindo na disseminação da propriedade intelectual 

como um todo.   

A principal barreira apontada pelos pesquisadores é a falta de informação sobre os 

procedimentos quanto à questão da propriedade intelectual na Universidade. Vejamos: 

 

“As pessoas não sabem como se conduzir numa eventual descoberta. (...) Às vezes a pesquisa poderia 
ter certa conexão com um produto, mas as pessoas não estão ligadas”. (Pesquisador 1)  
 
 “Falta informação aos docentes. É fundamental. Falta chegar aos docentes a idéia: de antes de 
publicar a de pensar na possibilidade de patentear”. (Pesquisador 5)  
 

  

Uma outra barreira que não está diretamente ligada à UFF, mas que a atinge, é a 

ausência de uma sólida política nacional que promova a interlocução das universidades, 

governos e setor produtivo, dando respaldo à disseminação da propriedade intelectual no 

cenário nacional. 

Muitas são as demandas destacadas pelos pesquisadores em relação ao escritório, 

como por exemplo: o Etco promover a realização de palestras nas unidades para a 

disseminação da propriedade intelectual; ser composto por representantes de várias áreas; 

propiciar a busca em teses e dissertações de “coisas patenteáveis” (fala do pesquisador 3) nas 

prateleiras das bibliotecas e orientar quanto à possibilidade de patentear antes de publicar em 

revista científica.  
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“Acho que seria muito interessante se o Etco viesse até o IF para fazer uma palestra para orientação 
com o seguinte aviso: Quando estiverem desenvolvendo a pesquisa de vocês nunca deixem de ter um 
pedacinho do cérebro ligado para fazer essa pergunta: Será que isso aqui pode eventualmente 
resultar em alguma aplicação? Acho que esse tipo de coisa seria interessante”. (Pesquisador 1) 
 
 

L) Publicação em patentes: qual o porquê da baixa produção na UFF? 

 

Sobre o motivo da baixa produção de publicação em patentes na UFF, os 

pesquisadores apontaram como um fator de peso a ausência de uma política institucional na 

universidade. Além disso, apontaram como tendência tradicional, por parte dos órgãos de 

fomento à pesquisa, a aplicação de recursos financeiros voltada preponderantemente para a 

pesquisa teórica, pois não é tão onerosa quanto a pesquisa aplicada, que necessita de 

laboratórios bem equipados. Com isto, as agências de fomento valorizam mais as publicações 

tradicionais como os “papers”  e as teses.  

 

“Existem duas coisas dentro do mundo acadêmico nacional pelo menos no que diz respeito à “High 
Science”. Existe um direcionamento maior em pesquisa teórica no país. Para trabalhar com pesquisa 
teórica você precisa de papel, computador e biblioteca. Na pesquisa experimental você precisa de 
papel, computador, biblioteca e dinheiro”. (Pesquisador 2 ) 
 
E, acrescenta:  
“Em qualquer país dito do primeiro mundo se uma linha de pesquisa não interessa mais, a linha é 
cortada, porque não é de interesse mais para o desenvolvimento do país”. 
 

Vale ressaltar a importância da inclusão de disciplinas específicas sobre a propriedade 

intelectual nos currículos dos cursos de graduação. 

 

M) CLASSIFICAÇÃO DO NÍVEL DE CRIATIVIDADE 

Os professores/pesquisadores, a nosso pedido, classificaram o seu produto tecnológico 

conforme os cinco níveis de criatividade estabelecidos por Genrich Altshuller e sua Teoria 

para a Resolução de Problemas Criativos ou Método TRIZ.  

Segundo os mesmos, os produtos criados receberam a seguinte classificação: 

 
Classificação P1 P2 P3 P4 P5 

 
Nível de 

Criatividade 

 
4 

 
2 

 
1 

 
2 

 
3 
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Como se pode observar, conforme o método apresentado aos pesquisados, o grau de 

criatividade varia desde os níveis 1 e 2 (produtos não consistem em reais inovações) até o 

nível 4 (corresponde a uma nova geração de sistema, que contenha algum princípio novo). 

   

2) Professores candidatos a Reitor:  

 

Conforme mencionado anteriormente, ouvimos dois professores envolvidos no último 

processo eleitoral para a reitoria da Universidade, na ocasião, candidatos a Reitor, a seguir 

tratados como candidato 1 e candidato 2. Os temas abordados compreendem a questão da 

patente no ambiente universitário; a patente, como fonte de informação para a geração de 

novo conhecimento, no âmbito do ensino e da pesquisa; a participação dos alunos no processo 

de pesquisa e inovação na Universidade; a transferência de tecnologia e propostas para uma 

política de patentes na UFF. Vejamos então as suas falas, conforme as questões a eles 

apresentadas:  

 

A) A UFF frente à geração de patentes 
 
 

O professor/candidato 1 mencionou a importância de uma política de inovação para a 

Universidade que busque uma articulação desta com o setor produtivo que, por sua vez, 

demanda tecnologia, novos dispositivos e patentes.  

“A nossa preocupação é cuidar da questão da inovação, ter uma política de inovação na universidade 
que venha ao encontro da articulação da universidade com o setor produtivo que demanda tecnologia 
que demanda novos dispositivos etc. que poderia demandar patente. Então, a gente inscreve a questão 
da patente dentro da política de inovação. A gente não tem absolutamente nada na universidade do 
ponto de vista político de inovação”. 
 

Como se pode constatar, ele insere a questão da patente em uma política de inovação 

que ainda não existe na instituição, como também, reconhece a presença de mecanismos como 

a incubadora de empresas, o escritório, os núcleos de pesquisa e de estudos que trabalham 

com a inovação, mas que ainda atuam de forma fragmentada, isolados.  

“Você tem até mecanismos que estão agindo de forma fragmentada, isolada como a incubadora de 
empresa, o próprio escritório de transferência do conhecimento, núcleos de pesquisa, núcleos de 
estudos que trabalham com a inovação, por exemplo, aqui na engenharia tem o NEICT (Núcleo de 
Estudos em Inovação, Conhecimento e Trabalho). Tem outros centros: núcleo na Faculdade de 
Economia etc. No entanto, eles agem sem ter como pano de fundo uma política de inovação da 
universidade”. 

 
Segundo este professor, a UFF ainda não debateu a Lei de Inovação. Sobre o 

posicionamento da instituição frente à geração de patentes ele a considera como um dos 



 69 

agentes do desenvolvimento, inserido num contexto de desenvolvimento local, regional, 

nacional e etc. Vejamos: 

“A gente pensa a universidade como um agente do desenvolvimento dentro de um quadro de 
desenvolvimento local, regional, nacional e etc. Ela é um dos agentes, não é nem 
provavelmente o agente mais importante na produção de patentes, mas é um dos que tem que 
estar produzindo patentes até para estar fazendo uma espécie de “benchmarking” com as 
organizações que produzem inovações na economia”. 
  

Ainda sobre o papel da universidade em relação à patente e referindo-se às demais 

universidades brasileiras, disse: 

“A história de patentes hoje dentro das universidades não é uma história de grandes. É um esforço 
que a gente acha que precisa ter, mas os resultados nas universidades que são mais avançadas não 
são resultados também tão grandes. A UNICAMP, Usp, UFRGS têm um esforço sistemático na área 
de patentes, os resultados são muito melhores do que da nossa universidade, mas não são resultados 
surpreendentes”. 

 

O outro professor entrevistado (candidato 2), mesmo não tendo contemplado a questão 

em sua plataforma eleitoral, lhe atribui importância porque ela envolve a pesquisa que vai ser 

desenvolvida na Universidade com o retorno de recursos para a mesma. Vejamos: 

“A questão das patentes é fundamental porque envolve a pesquisa que vai ser desenvolvida na UFF e 
pode captar recursos para a própria universidade”.   
 
 
B) A patente e a geração de novo conhecimento 
 
  

O candidato 1 além de considerar a patente uma fonte de informação para a geração de 

conhecimento, lhe atribui importância pela geração de riqueza nisso residindo, um aparente 

paradoxo, pois enquanto aquele “requer um intercâmbio e um fluxo cruzado de 

conhecimento”, a patente, por outro lado, possui mecanismos de apropriação de 

conhecimento em produtos, serviços e tecnologia.   

 
“Importante para a geração de conhecimento e de riqueza. É um processo fundamental. Na verdade, 
eu acho que a sociedade moderna vive uma espécie de paradoxo. A questão da patente é você ter 
mecanismos de apropriação da riqueza que o conhecimento gera, mas a geração do conhecimento 
requer também um intercâmbio e um fluxo cruzado de conhecimento e etc. que é contrário 
aparentemente à dinâmica da apropriação. É um aparente paradoxo. Para que se tenha uma 
sociedade com possibilidade de produção de conhecimento, de apropriação de conhecimento em 
produtos, serviços e tecnologia você precisa ter um intenso intercâmbio: inter-firmas, inter-
organizações, intercâmbio de troca de conhecimento.” 
 

Nesta fala e na continuidade dela, o professor focaliza a contradição, que considera 

apenas aparente, entre a publicização e o sigilo, questão central para esta pesquisa, como se 

segue: 
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“A patente tem um movimento meio de proteger antes de mais nada. Na academia a gente vivia sob a 
égide daquele “publish or perish”, ou seja, o cientista tinha que publicar rapidamente isso era a 
condição para que o sistema científico e tecnológico pudesse girar a roda da produção do 
conhecimento. A lógica da patente, ou seja, a lógica da apropriação particular do conhecimento para 
transformar em riqueza é uma lógica que convive meio paradoxalmente com essa lógica do “publish 
or perish” você tem o cuidado de proteger antes de estar publicando e fazendo entrar no circuito da 
produção em troca de conhecimento. Eu acho que a patente é fundamental. Tem um papel 
fundamental cuja importância vai ser tão maior quanto mais a gente conseguir ter modos de 
convivência desse aparente paradoxo. Como é que você faz numa economia onde as trocas de 
conhecimento são intensas e ao mesmo tempo a apropriação via patente, direitos autorais e etc. 
também possam sobreviver? Eu vejo como uma coisa não resolvida ainda mas, sem dúvida, a 
importância da patente como fonte de informação é fundamental”. 

 

O candidato 2 acredita que a patente deva ser mais divulgada no meio universitário 

com a universidade dando suporte em termos de conhecimento sobre a propriedade 

intelectual.  

“Ela tem que ser divulgada, mas preservando os direitos dos pesquisadores e a própria universidade 
dando suporte em termos de direito que as pessoas tenham”. 
 
 
C) A patente como fonte para o ensino e a pesquisa na universidade 
 

Segundo o professor/candidato1, todas as áreas onde se produz conhecimento de 

fronteira estão aptas a introduzir a patente como fonte para o ensino e a pesquisa. Ressalta que 

na área tecnológica é muito comum o uso do documento de patente, mas também na área 

jurídica, na questão da regulação.  

 
“Na área tecnológica (...) alguns professores trabalham nas suas próprias disciplinas fazendo busca 
de informação, conhecimento nos documentos de patentes, no INPI e etc. Ali está concentrada uma 
quantidade de informação e informação de fronteira do conhecimento. A patente opera na fronteira 
da regulação com a tecnologia. A Engenharia tem tudo a ver se você for pegar os dispositivos mais 
avançados de tecnologia você vai ver que têm componentes patenteados etc., mas também na área de 
Direito na questão da regulação. Então, aqui a gente tem experiências concretas de  professores de 
áreas de conhecimento na Engenharia que estão buscando patente como fonte de proteção e expondo 
os alunos a necessidade de fazer as suas pesquisas não apenas nos “papers”, nos livros e etc, mas ir 
buscar as fontes de patentes(...). Por exemplo, todas as áreas onde você tem produção de 
conhecimento de fronteira, toda a área de saúde. A área de saúde é uma fonte riquíssima da produção 
de conhecimento patenteado que pode ser usada no circuito de ensino”. 
 
 
 
D) O compromisso acadêmico da universidade versus a geração de patentes: um possível 
conflito? 
 
 

Para o professor/candidato 1,  

“Existem conflitos que têm que ser resolvidos mediante regulação. Porque a situação mais cômoda 
para a produção de ciência é que você tenha uma livre manifestação das idéias, das descobertas e etc. 
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Quando você começa a ter a necessidade de pensar não apenas a produção do conhecimento, mas a 
apropriação da riqueza que esse conhecimento produz, você começa a ter conflito”. 

 

Para este professor, a possibilidade da regulação dos conflitos passa pelo repensar do 

papel das universidades. A universidade deve ser mais dinâmica na perspectiva da “Hélice 

Tríplice”18, onde os papéis são intercambiáveis. No caso, a universidade fazendo política 

pública, a empresa fazendo pesquisa e o governo empreendendo.  

 

“Se você pensa na universidade de forma estática aqui você está fora, aí o conflito é insuperável. A 
gente entende universidade na perspectiva do que alguns autores têm chamado da Hélice Tríplice. A 
idéia da relação da universidade, indústria e governo na perspectiva do Triângulo de Sábato é uma 
perspectiva correta, no entanto, estática. Na perspectiva do triângulo, o governo tem um papel 
importante no desenho de uma universidade que vai concentrar esforços de pesquisa e, também, na 
articulação da indústria que vai disponibilizar problemas a serem tratados de forma dinâmica. O 
papel do governo, o papel da universidade, o papel da indústria. A perspectiva da Hélice Tríplice diz 
o seguinte: Os papéis hoje são intercambiáveis. Você vê a universidade fazendo política pública, a 
empresa fazendo pesquisa, o governo fazendo empreendimentos e etc. Isso é uma disputa que a gente 
faz em campanha. A universidade pra gente não é um agente isolado num Olimpo na produção do 
conhecimento puro, sem mácula. A universidade é um agente que tem que interagir de forma 
dinâmica com os outros agentes interessados na produção do desenvolvimento local, regional, 
nacional. A possibilidade da regulação dos conflitos requer o repensar do papel das universidades”.  

 
 

Ainda sobre o tema do “conflito”, diz o professor:  

 

“Um componente do conflito eu já falei é o aparente paradoxo entre a circulação do conhecimento 
comum, ou seja, o fluxo de trocas de conhecimento na perspectiva anterior do “publish or perish” e a 
necessidade de apropriar esse conhecimento. É um aparente conflito. Existem conflitos que têm que 
ser resolvidos mediante regulação. Porque a situação mais cômoda para a produção de ciência é que 
você tenha uma livre manifestação das idéias, das descobertas e etc. Quando você começa a ter a 
necessidade de pensar não apenas a produção do conhecimento, mas a apropriação da riqueza que 
esse conhecimento produz, você começa a ter conflito”. 

 

Na opinião do professor/candidato 2, não existe conflito. Acredita que seja uma 

maneira de a universidade se beneficiar “porque não é simplesmente o nome do pesquisador, 

pois além dele tem o nome da universidade”. Desse modo, não deve gerar conflitos de 

maneira nenhuma.  

 
E) A participação do corpo discente na produção de patentes 
  
 

Neste item a questão foi dirigida com o intuito de saber a opinião dos candidatos sobre 

a participação dos estudantes no processo de geração de inovação.  

                                                           
18Interação universidade – empresa – governo  
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Para o candidato 1, os estudantes são absolutamente necessários ao processo seja sob a 

forma de participação em projeto de pesquisa de iniciação científica ou de pós-graduação. 

Vale ressaltar, que o professor vincula a produção de pesquisa com qualidade à graduação, 

pois para ele “a pesquisa não é só para a pós-graduação”.  

“Os órgãos de política de pesquisa para a pós-graduação, a própria CAPES têm batido, 
insistentemente, na tecla da necessidade de revelar certo nível de integração graduação-pós”. Por 
que isso? É uma medida burocrática? Claro que não. É importante para a produção de pesquisa com 
qualidade a integração com a graduação. Se você não tem um sistema forte de produção de pesquisa, 
se você não tem uma graduação que possa no mínimo estar produzindo futuros bons pesquisadores. 
Eu não consigo separar a graduação da pós-graduação. 
 

Para o candidato 2 é importante que o aluno participe, seja ele de graduação ou de pós-

graduação. No caso do aluno de graduação, durante o auxílio ao pesquisador, poderá surgir a 

possibilidade de despertar nele mesmo o interesse para a iniciação científica e, a partir daí vir 

a desenvolver os seus projetos específicos e tornar-se um produtor de conhecimento. 

Vejamos: 

“É sempre salutar que os alunos participem dos projetos. O aluno participando seja de graduação, de 
pós, eu acho que não só vai auxiliar o pesquisador,  vai fazer com que esse aluno desperte um 
interesse para a iniciação científica e até mais tarde que ele possa desenvolver os seus projetos 
específicos. Inicialmente como um assimilador e reprodutor de conhecimento o aluno poderá tornar-
se um produtor de conhecimento”. 

 

F) Transferência de tecnologia na UFF 
 
 

Neste item, a questão foi dirigida com o objetivo de saber as opiniões a respeito da 

transferência de tecnologia entre a universidade e o setor produtivo assinalando tanto o papel 

da universidade no processo quanto do setor produtivo.  

Conforme mencionado anteriormente pelo candidato 1, os papéis são intercambiáveis. 

Para ele, o papel não é mais estático, pois se produziu um novo conhecimento que é 

incorporado num produto ou num serviço e, dado que houve investimentos públicos.  

“Os papéis são intercambiáveis. O papel não é mais estático. Dado que você produziu um novo 
conhecimento, dado que esse novo conhecimento é incorporado num produto ou num serviço, dado 
que houve investimentos públicos. Isso está na Lei de Inovação. É claro que a universidade tem que 
ser parceira nos ganhos da produção desse novo conhecimento. Não acho que seja a parceira 
principal não. A gente olha a universidade na perspectiva da Hélice Tríplice”.  

 

Para o candidato 2, a universidade deve estabelecer parcerias com empresas públicas e 

privadas, mas alerta que não cabe à universidade ser uma prestadora de serviço e se 

subordinar aos interesses das empresas e do mercado de uma maneira geral. Diz que o aporte 
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de recursos do setor privado para a universidade é positivo na medida em que esses 

investimentos possam vir a gerar pesquisas e produzir novas tecnologias. 

 

“A universidade não deve desenvolver projetos ligados apenas ao setor público. É uma visão 
preconceituosa. (...). Então você não pode descartar o aporte de recursos do setor privado para a 
universidade, na medida em que esses investimentos possam gerar pesquisas, produzir novas 
tecnologias só que neste aspecto a universidade não pode ser uma prestadora de serviço, não pode 
estar subordinada às empresas e ao mercado de uma maneira geral. Mas, é salutar que você tenha 
parcerias também com empresas públicas e privadas”.  

   

 
G) A UFF e a política de patentes 
 
 

O candidato 1 não imagina a universidade adotando uma nova estrutura para produzir 

patente, mas sim se reestruturando com a perspectiva de que conhecimento pode produzir 

riqueza. Trata-se de uma mudança de paradigma que, segundo o professor, vai ser mais fácil 

em algumas áreas, mais difícil em outras. Na verdade, significa uma mudança do olhar sobre 

o processo da produção do conhecimento sabendo que ele poderá ser apropriado sob a forma 

de patente para a produção de riqueza. Sobre o financiamento das pesquisas diz que têm sido 

financiadas pelos fundos setoriais que, por sua vez, são privados. Para o professor, a 

universidade, justamente por ser um agente de desenvolvimento do país, deve ter uma 

perspectiva de retorno público e privado podendo esse financiamento redundar em patente. 

 

“Na verdade, a universidade tem financiamento público e privado. Os cursos que se inscrevem na 
prescrição constitucional, ou seja, de graduação, pós, têm que continuar sendo ampliados, 
melhorados, modernizados e gratuitos. É um preceito constitucional que ninguém está questionando. 
Agora a universidade pode prestar determinados tipos de serviço como, por exemplo, a capacitação 
de empresas públicas ou privadas. Por exemplo, a Petrobrás precisa capacitar pessoas na área de 
saúde, meio ambiente, segurança e etc. E a gente tem as competências para isso. Mas, é preciso uma 
remuneração que deve retornar sob a forma de modernização dos laboratórios envolvidos. A pesquisa 
tem o financiamento público e privado ou público-privado porque os fundos setoriais são fundos 
privados que têm financiado as pesquisas acadêmicas. Tem que ter uma perspectiva de retorno 
público e privado dado que a universidade é um agente de desenvolvimento do país. O financiamento 
é público e privado. Esse financiamento da pesquisa pode redundar em patente. Eu não imagino a 
universidade adotando uma nova estrutura para produzir patente. Eu a imagino aprimorando, 
aperfeiçoando, melhorando e modernizando a sua estrutura para produzir conhecimento e trazendo 
para dentro dela própria a perspectiva de que conhecimento pode produzir riqueza. Se conhecimento 
pode produzir riqueza como é que essa riqueza deve ser apropriada? Sob a forma de patente. Trata-se 
de uma mudança de paradigma que vai ser mais fácil em algumas áreas mais difícil em outras áreas”.   
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Ainda sobre esta questão, o professor sublinhou as implicações políticas que o tema 

sugere, articulando-o com o papel que, na sua opinião, a universidade e um segmento dela - o 

dos cientistas - devem assumir, inclusive frente à sociedade: 

 
“Num dos debates que eu participei no Sintuff alguém disse: “a pesquisa produzida com a perspectiva 
de atender a interesses privados fere o público”. Eu falei: Quem decide isso? Quem decide que uma 
pesquisa tem relevância social e para o desenvolvimento? Quem deve decidir são os cientistas, 
pesquisadores. Não é um órgão sindical que vai decidir. Na ocasião, eu falei que nós precisávamos 
apostar na elevação da capacidade crítica dos nossos cientistas. Se os nossos cientistas não se 
conscientizarem de que, primeiro, que aquele conhecimento que produzem pode ser apropriado sob a 
forma de riqueza e essa riqueza tem relevância social para o país, para a universidade e 
eventualmente ser uma possibilidade para ele sob a forma de um benefício para o pesquisador, o 
inventor. Eu não acho nenhum absurdo. Isso significa uma mudança de paradigma, uma mudança do 
olhar sobre o processo da produção do conhecimento sabendo que ele poderá ser apropriado para a 
produção de riqueza. Eu estive no ano passado em Cuba num congresso íbero-latino americano de 
gestão do conhecimento. Foi muito interessante, me impressionou muito. Cuba é um país que tem 
todas as dificuldades de ordem política que a gente conhece e até por causa dessas dificuldades eles 
conseguiram colocar dentro da universidade a mentalidade de que todo conhecimento deve ser 
apropriado para produzir algum tipo de riqueza. Nas justificativas de todos os projetos de pesquisa de 
engenharia tinha quase um cálculo de custo-benefício do retorno do investimento. Eles se 
acostumaram a pensar na produção do conhecimento numa perspectiva quase que quantificada. Aqui 
a gente está muito mais distante da quantificação, do retorno sobre o investimento, do custo-
benefício. A gente precisa trazer para a universidade essa perspectiva que não é produtivista porque 
tem alguns setores do movimento sindical que dizem que é produtivista. Mas, eu chamaria de 
“relevantismo”. É preciso que você tenha sempre presente que a universidade precisa ter relevância 
para a sociedade. A gente vai introduzir uma outra dinâmica. A gente tem é que pegar os melhores 
pesquisadores que podem produzir de fato conhecimento de fronteira, patenteável e etc. Fazer uma 
discussão para que eles percebam a relevância da apropriação econômica desse conhecimento com 
retorno para a sociedade, para a universidade e para o próprio pesquisador”.  
 

O candidato 2 acredita que a universidade deva estimular a produção de patentes com 

recursos oriundos das agências de fomento (CNPq, CAPES, FAPERJ, FINEP) e, também, 

com os seus próprios recursos. Vejamos:  

 

“(...) a universidade tem que estimular a produção de patentes, a produção de tecnologia não só com 
recursos das agências de fomento como CNPq, CAPES, FAPERJ, FINEP também na medida do 
possível apoiar com recursos próprios (...). Investir em laboratório”. 

 

É fundamental que a universidade designe um órgão competente em propriedade 

intelectual para orientar os pesquisadores quanto aos seus projetos e depósitos de patentes. 

Além disso, se diz favorável ao pagamento do pesquisador como uma espécie de aporte para 

material de consumo, material permanente, reagente para laboratório. Seria uma forma de dar 

melhores condições de trabalho para o pesquisador poder produzir mais. 
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3) Ex-Diretora do Escritório de Transferência de Conhecimento (Etco) 

 

A ex-diretora do Escritório de Transferência de Conhecimento – Etco foi ouvida com o 

objetivo de obtermos informações sobre a criação do escritório, como também, sobre política 

de propriedade intelectual na UFF. Este foi o motivo pelo qual privilegiamos ouvir a ex-

diretora do órgão e não a atual. 

 

 
A)A criação do Escritório de Transferência do Conhecimento – Etco 
 
 

Segundo a ex-diretora do Etco, a partir da criação da Incubadora de Empresas de Base 

Tecnológica da UFF foi possível perceber a existência de dois tipos de pesquisador: o 

pesquisador pró-ativo, que consegue, por exemplo, fazer o experimento, criar um produto 

relativamente maduro para competir no mercado, ou seja, ele pode criar uma empresa de base 

tecnológica e, aquele pesquisador, aquele grupo que trabalha mais em pesquisa básica, que 

consegue fazer os seus experimentos, mas não tem interesse em ser empresário, em 

“empresariar” (termo usado pela ex-diretora) o seu invento. Assim foi iniciado o processo de 

discussão da criação do Etco na universidade, numa perspectiva institucional que durou cerca 

de mais de seis meses mediante a criação de uma comissão de estudos com o objetivo de 

despertar a consciência de se proteger esse conhecimento gerado pela universidade, 

impedindo que o mesmo se perdesse ou que fosse apropriado por empresas sem que ela se 

desse conta disto: “Porque a idéia era a seguinte: o que viesse a ser criado pela universidade 

em relação aos interesses de propriedade industrial pertenceria à universidade”. Após a 

discussão foi publicada uma norma de serviço pelo reitor da universidade.  

Na verdade, a criação do escritório não passou pelo conselho universitário. Segundo a 

ex-diretora, uma das dificuldades de submetê-lo foi justamente o fato de o dirigente da 

instituição, o reitor, não ter tido bastante clareza do que estava sendo criado. Caso contrário, o 

dirigente iria ao conselho para defender aquele serviço. Então, resolveu-se criar o Etco através 

de norma de serviço. “Hoje, eu não sou mais favorável a isso não. Acho que tudo que for 

criado tem que passar pelo conselho, porque mesmo que se façam coisas mais progressistas, 

se não se faz com todos ou com a grande maioria, não se consegue fazer direito. Eu tive 

vários problemas”.  

Segundo a ex-diretora, o escritório deveria ser um órgão que focalizasse toda uma 

gerência principalmente na parte de tecnologia. Na verdade, a tentativa foi de se fazer algo 
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que deveria ser feito pela PROPP, ou seja, gerenciar a pesquisa não fazendo distinção entre a 

pesquisa científica e a tecnológica, com uma gestão na parte de tecnologia, visto que os 

pesquisadores repetem experimentos, pois eles não têm o hábito de consultar a base de 

patentes. Se o pesquisador quer fazer algo aplicado e não recorre às bases ele está 

reinventando a roda.  

“É muito comum o Brasil perder essa apropriação do que ele cria porque ele não faz isso como uma 

sistemática”. 

 
 
B) Política Institucional  
 
 

Segundo a ex-diretora, não existe na universidade uma política institucional definida. 

No caso, caberia ao dirigente maior da instituição comprometer-se com a organização do 

sistema interno de propriedade intelectual, porque a discussão em torno do tema ainda é muito 

difícil. Para a ex-diretora a universidade brasileira ainda não despertou para uma mudança de 

atitude cultural. Vejamos: 

 
“Se vamos fazer o conhecimento corriqueiro isso não é algo que tenha a ver com a universidade. A 
universidade brasileira tem avançado muito pouco, como também no mundo, talvez porque o país, o 
planeta está com uma série de problemas e a universidade continua discutindo o próprio umbigo ou 
discutindo o que não é mais para discutir, discutindo o trivial, o senso comum. Nós não somos do 
lugar do senso comum, nós somos do lugar do senso incomum das discussões mais profundas, daquilo 
que incomoda mesmo. É isso que a universidade tem que fazer. (...) Infelizmente se utiliza muito pouco 
o cérebro das pessoas que estão aqui”.  
 

Para a ex-diretora, a universidade não pode dispor do conhecimento gratuitamente 

visto que este será pouco apreendido pelo sistema industrial. Mas, por outro lado, se ela o 

protege e o licencia para uma empresa, passará a receber por isto e poderá trabalhar em outras 

coisas. É necessário que se estabeleçam regras para que possa funcionar satisfatoriamente, 

retornando em benefícios para a universidade, como também, para os alunos e o setor 

produtivo.  

 
“É simples, mas as pessoas não conseguem entender porque entendem o seguinte: que o capitalismo é 
ruim e que quando se faz isso se parabeniza o Tio Sam, (...) eu escutei coisas que você não pode 
imaginar. Tudo pode ser muito ruim dependendo de como as pessoas fazem, seja num sistema 
capitalista ou em outro qualquer. Mas esse processo é longo e foi muito aflitivo para mim, porque 
você consegue ver a coisa adiante e as pessoas não conseguem ver”. 
 
 
 
 
 



 77 

C) A divulgação do Etco 
 

Neste item a questão foi dirigida com o intuito de obter respostas para algumas 

necessidades registradas em relação ao escritório, durante a entrevista com os pesquisadores.   

Logo após a realização de dois encontros de divulgação do escritório as demandas 

começaram a aparecer mais intensamente. O Etco se viu diante de um dilema: como atender a 

universidade inteira dispondo de apenas três pessoas no seu quadro funcional? Para a ex-

diretora a ampla divulgação do escritório depende das condições de sua infra-estrutura 

administrativa. Além disso, é necessário que os funcionários do escritório sejam treinados 

continuamente para que possam orientar os pesquisadores quanto à necessidade de se 

patentear ou não um determinado produto. 

 

“A divulgação do escritório tem que estar junto com a estrutura dele. Não adianta você divulgar 
muito se você não tem o suporte para fazer as coisas acontecerem. Porque as pessoas que trabalham 
no escritório precisam de cursos para orientar quanto a necessidade de se patentear ou não”. 
 
D) Publicação em patentes: qual o porquê da baixa produção na UFF? 

 

Para a ex-diretora mais importante do que o número de patentes registradas pela 

universidade é a questão da comercialização, ou seja, da transferência de tecnologia. “Não 

adianta ter patente se não se consegue transferir a tecnologia”.  

Sobre a existência de outras patentes que foram depositadas sem passar pelo Etco, a 

ex-diretora conhece pelo menos três casos de pedidos.  

    

4) Diretora do Núcleo de Documentação (NDC)  

 

O portal de periódicos da CAPES disponibilizou, dentre outras fontes de pesquisa – 

diversas bases de dados bibliográficas em texto completo - as bases de patentes. Diante disto, 

decidimos ouvir a direção do Núcleo de Documentação (NDC) para sabermos se já existia por 

parte do sistema de bibliotecas o reconhecimento da importância deste novo recurso para o 

treinamento dos usuários na busca de informação tecnológica e que medidas já teriam sido 

tomadas. Além disto, também, sobre a existência de algum procedimento normativo em 

relação à disponibilização das dissertações e teses da universidade nas prateleiras das 

bibliotecas assim como no formato digital, visto que os seus conteúdos poderiam conter 

produtos patenteáveis.    
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A) Bases de patentes: treinamento nas bibliotecas 
 

Como ocorre com todas as instituições de ensino superior participantes do portal de 

periódicos, um bibliotecário representante do sistema NDC/UFF é igualmente treinado pela 

CAPES para promover, junto ao grupo de bibliotecários designados pelas chefias das 

bibliotecas da UFF, a utilização dos recursos gerais do Portal, através de apresentações, 

treinamentos e divulgação de notícias.   

Vale ressaltar que dentre as bases de patentes existentes no Portal da CAPES, 

nenhuma delas, até o momento, foi apresentada às bibliotecas das unidades.   

 
 

B) Dissertações e Teses sob sigilo nas bibliotecas?  

 

Neste item a questão foi dirigida com o intuito de responder à demanda dos 

pesquisadores entrevistados, preocupados com a disponibilização das dissertações e teses da 

universidade nas prateleiras das bibliotecas, como também, dos seus conteúdos no formato 

digital, pois estas poderiam conter produtos ainda sob sigilo.  

Não existe até o momento por parte do sistema de bibliotecas do Núcleo de 

Documentação da UFF nenhum procedimento quanto à disponibilização das dissertações e 

teses da universidade nas prateleiras das bibliotecas.  

Por outro lado, o sistema para Publicação de Teses e Dissertações Eletrônicas (TDE) 

permite ao autor o bloqueio parcial ou total do conteúdo da tese ou dissertação. O autor assina 

o Termo de Autorização para Publicação de Teses e Dissertações Eletrônicas (ANEXO VI) na 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD). A restrição (parcial ou total) poderá ser 

mantida por até um ano a partir da data de autorização da publicação. A extensão deste prazo 

suscita justificativa junto ao IBICT. Todo o resumo e os metadados ficarão sempre 

disponibilizados. 

 
5) Assessor da Presidência do INPI (Professor do Departamento de Engenharia Civil da 
UFF) 
 

A entrevista com o professor do Departamento de Engenharia Civil da UFF e atual 

assessor da presidência do INPI, visou obter informações sobre as ações necessárias para a 

inclusão da questão da propriedade intelectual na UFF; um possível conflito entre publicar e 

patentear na academia; a patente, como fonte de informação para a geração de novo 

conhecimento no âmbito do ensino e da pesquisa, e mudanças no INPI.  
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A) Propriedade intelectual na UFF: ações necessárias 
 

Segundo o professor as ações necessárias seriam: divulgação, informação de como 

proceder para fazer um pedido de patente, de como proteger o conhecimento, disciplinar no 

âmbito da universidade quem ganha o quê, como também, contabilizar a produção 

tecnológica para que ela seja comparada com a produção científica. Outro incentivo seria 

melhorar a cotação desse tipo de trabalho em relação àquele que gera somente papers que é a 

pesquisa básica.  

 
“A pesquisa básica pode ser feita, refeita, bastando apenas ser original. A patente não pode ser 
somente original, se você pesquisar de novo uma coisa que já existe e chegar ao mesmo lugar você 
não vai ganhar patente. Você tem que chegar a um produto novo. Então é muito mais difícil e 
complicado. Precisa de mais incentivo”.  
 
 
B) O compromisso acadêmico da universidade versus a geração de patentes: um possível 
conflito? 
 
 

Para o professor, a universidade não pode estar dissociada do que a sociedade 

necessita. Então, quando a universidade se engaja na produção de um produto que tem 

sucesso comercial, ou seja, que é vendável ela estará atendendo a uma necessidade da 

sociedade e, com isto terá retorno em dinheiro que poderá ser usado para o financiamento de 

novas pesquisas, inclusive, aquelas que não têm retorno financeiro. Desse modo, se junta o 

útil ao agradável. Vejamos então: 

 

“Então quando a universidade se engaja num produto que tem sucesso comercial, ou seja, que é 
vendável ela atendeu a uma necessidade da sociedade. Ela não pode esquecer disso e que fazendo 
isso ela ganha dinheiro, se junta o útil ao agradável”. 
 

Quanto à questão de um possível conflito entre a universidade valorizar mais a 

publicação de artigos científicos e a obrigatoriedade do sigilo que é inerente à patente, o 

professor diz que em nada deve atrapalhar, visto que esse procedimento ocorre no mundo 

inteiro. O ideal é que o pesquisador primeiro deposite o seu pedido de patente no INPI para 

depois publicar. Caso não esteja protegido, nenhuma empresa vai investir para produzir, 

porque os concorrentes poderão copiar. Para que o novo conhecimento se transforme num 

bem ele deverá estar protegido com o pedido de patente. Esse procedimento é comum no 

mundo inteiro e não há nenhuma razão para não ser feito aqui no Brasil. 

 
“No momento em que o professor escreveu o artigo, ele tem que estar preparado para fazer o pedido 
de depósito de patente de forma a proteger esse conhecimento. Se não tiver, ninguém vai investir para 
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produzir. Porque vai gastar dinheiro, vai arriscar para lançar um produto novo que se fizer sucesso 
que, não há garantia, visto que os concorrentes vão poder copiar. Então se alguém quiser que aquele 
produto se transforme num bem ele tem que proteger com o pedido de patente. E isso é feito no mundo 
inteiro não há nenhuma razão para não ser feito aqui”.  

  

Segundo o professor, as agências brasileiras de fomento à pesquisa deveriam dar um 

valor maior ao pedido de patente depositado, pois desde o processo de invenção até o pedido 

de patente o pesquisador gera uma dúzia de “papers” . Então, ele prefere produzir uma dúzia 

de “papers” a uma patente.  

 

“Ainda é necessário que as agências de fomento, (...) dêem um valor maior a um pedido de patente 
depositado porque hoje acontece o seguinte: o tempo que o pesquisador gasta para inventar e 
produzir um pedido de patente ele faz uma dúzia de papers. Então, ele prefere produzir uma dúzia que 
um”. 
  

C) A patente e a geração de novo conhecimento 
 
 

Para o professor, a patente como fonte de informação tecnológica na realização de um 

processo ou de um objeto é, sem dúvida, a única fonte existente. E a sua natureza exige que 

ela mantenha uma descrição suficientemente clara para que um técnico naquela área possa 

produzir. 

“Nenhuma pesquisa tecnológica deveria começar sem antes se fazer uma pesquisa na documentação 
de patentes. Nos países adiantados isso é lei. Uma bibliografia que não conste a pesquisa em patente 
não tem o menor sentido”.  
 
 
D)As dificuldades do INPI 
 
 

Uma das queixas dos pesquisadores entrevistados é a de que o INPI não dispõe de 

pessoal suficiente para julgar os pedidos de patente, principalmente, na área de Física. Neste 

sentido, a pergunta foi dirigida com o intuito de saber se a situação permanece a mesma ou se 

ocorreu alguma mudança depois do último concurso público realizado em 2006. 

O professor disse-nos que, principalmente, na área de Física e Eletrônica, a situação 

continua a mesma, ou seja, o INPI não dispõe de examinador suficiente para julgar. Segundo 

o professor os salários externos oferecidos são bem maiores se comparados com os da 

instituição. 

Outra barreira apontada por um dos pesquisadores foi a dificuldade de fazer 

levantamento de patente brasileira antiga no INPI, pois além de não estarem no formato PDF 

apresentam somente o resumo.  
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Segundo o professor, o INPI está realizando a digitalização desses documentos. Estes 

já se encontram disponíveis no site do EPO (European Patent Office) em formato PDF, mas 

em fac-símile e ainda são poucos. O professor desconhece a existência de projeto que 

disponibilize o full-text para esses documentos antigos. Então resta ao pesquisador ir ao INPI 

fazer a busca em papel ou solicitá-la.    

 

6) Assessor do Reitor para políticas de inovação na UFF 

 

A última entrevista foi realizada também com um professor, atual assessor para 

políticas de inovação da UFF, tendo como objetivo conhecer a proposta para uma política de 

inovação na Universidade frente às novas exigências da reforma universitária, da lei de 

inovação e da nova política industrial brasileira. Além disso, também o ouvimos para saber a 

sua opinião sobre a patente como fonte de informação para a geração de novo conhecimento; 

o conflito entre publicar e patentear na academia e sobre a universidade brasileira e a sua 

relação com o desenvolvimento do país.   

 

A) Política de inovação na UFF 
 

Em conformidade com a Lei de Inovação19 que “coloca uma exigência, [ou seja], que 

haja esses NIT(s) nas universidades”, a Assessoria para Políticas de Inovação na UFF está 

iniciando um levantamento das principais agências de inovação tais como a UFPE, a 

UNICAMP, a UFMG, a UFRGS, a PUC RIO, a UNB e a COPPE. Segundo o professor, a 

UFF tem condições de criar o seu próprio núcleo apesar de ainda ser bastante inexpressiva em 

termos de produção de patentes. A idéia é poder aproveitar as experiências das outras 

instituições e criar um ambiente, algo viável, factível. 

 

“(...) nós não vamos competir com a UNICAMP que patenteia mais que a PETROBRÁS. Se não 
houver uma cultura, um movimento neste sentido [e] que não é fácil porque existe uma série de 
barreiras. Então, você pode aproveitar a experiência dos outros, criar um ambiente, algo viável, 
factível, mas tem que ter todo um processo de ir de departamento em departamento mostrar (...). 
Muita gente não percebe que quando você licencia você pode ceder graciosamente. A patente protege, 
mas não significa que você vai lucrar com aquilo. Não há nada demais a universidade auferir algum 
rendimento com a patente. A vantagem é que você protege o conhecimento. Esse entendimento aqui é 
que eu acho que não está muito claro”.      

 

                                                           
19 Art. 16 - A ICT deverá dispor de núcleo de inovação tecnológica, próprio ou em associação com outras ICT, 
com a finalidade de gerir sua política de inovação.  
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Mas, ainda existem barreiras. Faz-se necessário, por exemplo, um entendimento 

acerca da proteção da propriedade intelectual, do licenciamento, da transferência de 

tecnologia embora haja evidências da presença de uma massa crítica de pessoas empenhadas 

na gestão da inovação no âmbito da Universidade. Mas, por outro lado, falta um entendimento 

melhor do papel da incubadora, do escritório que precisam ser aproveitados e entendidos. No 

caso da incubadora, por exemplo, ela tem um propósito que é ligado à transferência de 

tecnologia. Neste sentido, tem que se divulgar mais para os professores que estão envolvidos 

com os seus projetos de pesquisa para que eles fiquem atentos quanto à geração de novos 

conhecimentos, de nova tecnologia e, porventura, de proteção intelectual. Vejamos: 

 

“(...) há uma massa crítica de pessoas que vão trabalhar em gestão da inovação aqui na UFF [mas, 
ainda,] falta um melhor entendimento do papel da incubadora, do escritório. Esses mecanismos têm 
que ser [mais bem] aproveitados e entendidos. Não é uma incubadora, não é para incubar qualquer 
coisa. A incubadora tem um propósito que é ligado à questão da transferência de tecnologia. Então 
tem que divulgar mais para os professores com relação aos projetos de pesquisa [para] que eles 
fiquem atentos quanto à geração de novos conhecimentos, de nova tecnologia, de proteção 
intelectual”. 
 

Para o professor, a tendência é a universidade assumir cada vez mais uma postura de 

universidade de pesquisa. Embora ainda prevaleça o conceito de universidade que agrega 

áreas do conhecimento para a formação de recursos humanos, pois nem todas as 

universidades fazem pesquisa. Há universidade que não tem nenhum curso de mestrado e nem 

de doutorado, desse modo, não adianta abrir NIT(s) em todas as universidades. Para o 

professor, existem universidades que forçam a sua natureza tendo que se ajustar a um modelo 

que não é delas. A pesquisa deve ser incentivada aproveitando as tradições locais, como por 

exemplo, o curso de pós-graduação em História da UFF que precisa ser cada vez mais 

prestigiado com recursos para consolidar a sua liderança. 

  

“A UFF tem um reconhecimento muito forte em áreas não tecnológicas. É importante que continue 
assim, ou seja, incentivando os grupos de pesquisa em qualquer área do conhecimento. Sendo 
considerada uma universidade de pesquisa, ela deve primar pelo incentivo a programas de pós-
graduação em pesquisa e formar recursos humanos de qualidade que passam por um processo de 
fazer pesquisa (...)”.  

 

Para ele, existem áreas que são mais propícias para a transferência de tecnologia então 

são necessários dois olhares: um olhar da pesquisa pela pesquisa e o outro para a transferência 

de tecnologia.  

Quanto aos principais obstáculos para a disseminação da propriedade intelectual na 

UFF, o professor disse que primeiramente é preciso haver uma regulamentação no âmbito da 
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universidade em nível de inovação tecnológica constituído de uma diretoria ou secretaria que 

envolva o escritório, a incubadora e que tenha vínculo com a Fundação Euclides da Cunha 

(FEC) cujo papel é o de gestora desses processos. O professor diz-se bastante otimista. 

Vejamos: 

 

“Primeiro, uma regulamentação no limite aqui da UFF em nível de inovação tecnológica. Nós 
estamos trabalhando por isso, uma diretoria ou secretaria (...) que trabalhe com a inovação, o 
empreendedorismo, o escritório, a incubadora e que esteja ligada à FEC que tem o papel de gestora 
desses processos. Nós estamos otimistas e chegaremos a um bom termo”.     

 

Sobre as ações necessárias para reverter o pequeno número de patentes registrados na 

universidade, disse-nos que está faltando um convencimento junto à comunidade, como um 

todo, da importância da questão da patente. Na verdade, para o professor falta o entendimento 

de que patentear, mesmo no Brasil, não é barato. E que essa proteção do conhecimento tem 

que ser avaliada para ver se há necessidade realmente dele ser protegido porque “patentear 

por patentear não tem muito sentido”. Para o professor cabe se fazer, de modo preliminar, 

uma análise de viabilidade. Vale ressaltar que o professor chama a atenção para o risco da 

quantificação da patente, como tem ocorrido com os artigos de periódicos, pois isso 

comprometeria a sua real produção. Concluiu dizendo-nos que ainda “Há muito que fazer e de 

forma coordenada respeitando as particularidades de cada área”.  

 
B) A patente e a geração de novo conhecimento 

 
Segundo o professor, quando o pesquisador está produzindo conhecimento, 

eventualmente, ele publica ou patenteia. 

 

“Nós não temos ainda uma cultura de patentear, mas no dia em que isso for disseminado as mesmas 
pessoas que estão patenteando serão as mesmas pessoas que estarão publicando. As pessoas têm que 
ver que patentear, publicar é produzir conhecimento. (...). É muito difícil uma pessoa fazer uma coisa 
e não estar envolvida em outra. Se você pára de publicar, de pesquisar você não vai ter nada para 
patentear. Eu acho que é um mito. Os estudos apontam que há forte correlação entre quem publica e 
quem patenteia. Na UNICAMP, por exemplo, os professores que patenteiam, publicam. Através do 
pedido de patente você vai poder perceber a atividade acadêmica”.        

  
Segundo o professor, a crença de que a patente não gera conhecimento é um mito visto 

que todos os estudos apontam que há forte correlação entre quem publica e quem patenteia. 

Segundo ele, na UNICAMP, por exemplo, os professores que patenteiam também publicam 

em artigo científico. Através do pedido de patente pode-se perceber a atividade acadêmica. Se 
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o pesquisador parar de pesquisar, de publicar ele conseqüentemente não vai ter o quê 

patentear.  

 

 

C) Publicar versus proteger 

 

Neste item a questão foi dirigida ao professor com o objetivo de saber se haveria 

algum impasse dos pesquisadores entre publicar em artigo científico e o sigilo inerente ao 

pedido de depósito de patente. Segundo ele, não. Tanto assim, que sua experiência tem 

mostrado que os pesquisadores percebem tranqüilamente o momento certo para fazer uma 

coisa e depois outra.  

 

“Não, a experiência tem mostrado que as pessoas percebem tranqüilamente o momento de fazer uma 
coisa e depois outra. Falta conhecimento apenas”.  

 

Para o professor falta um maior conhecimento e, para exemplificar, citou o caso de um 

pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz que publicou o resultado, pois não via nenhum 

problema nisso, ou seja, de que publicando ele tornaria público. Na época, o escritório de 

transferência de tecnologia estava negociando a venda da patente e, diante do ocorrido, a 

empresa interessada em comprar desistiu justamente pelo fato de ter sido publicado.  

  

D) Universidade brasileira e desenvolvimento 

 

Vale destacar que o professor participou de um debate na FINEP, no Rio de Janeiro, e 

em sua apresentação ele fez um histórico da contribuição da universidade brasileira ao 

desenvolvimento e a dividiu em quatro rotas distintas, conforme lembrou neste ponto da 

entrevista:  

 

“A rota I é a da formação de recursos humanos e das publicações; a rota II, a da extensão, 
representada pelas atividades de inclusão social e serviços comunitários; na rota III estão as relações 
entre as universidades e as empresas, através dos escritórios de transferência tecnológica; e a rota IV 
é a das incubadoras, do empreendedorismo, das cooperativas populares e das empresas de base 
tecnológica. É aquela que além de formar indivíduos forma também organizações”. 

 

Conforme o professor, a rota I seria a de maior sucesso no Brasil tanto pelo número de 

mestres e doutores formados, quanto pela geração de conhecimento e de publicações. Além 
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disso, acrescentou que cada uma dessas rotas tem sua gestão particular, o que implica grande 

dificuldade de governança do processo como um todo. 

Neste item a questão foi dirigida no sentido de saber se não estaria a universidade 

brasileira necessitando também se inovar visto que se encontra dissociada de um sistema de 

inovação podendo interferir de maneira negativa na gestão como um todo. Segundo o 

professor a rota que o MEC mais devota a sua atenção é a do ensino. Vale lembrar que a 

própria reforma universitária centra a sua preocupação no ensino de graduação, pois somente 

10% dos alunos, na faixa escolar de 18 a 24 anos, estão na universidade. “É um dos piores 

índices da América Latina e nós estamos há mais de 20 anos com esse percentual”. Disse-nos 

que a meta do governo é atingir 30% em 2010, mas ele considera impossível, embora 

reconheça a tentativa do governo através do ProUni – PROGRAMA UNIVERSIDADE 

PARA TODOS, com a abertura de vagas nas faculdades particulares com vistas a apressar o 

processo. 

 

5.3 A INTERPRETAÇÃO DAS FALAS 

 

Veremos aqui uma compilação das principais questões ligadas à produção, 

disseminação e uso da informação que foram tratadas ao longo da pesquisa empírica, 

destacando os fatores considerados relevantes para a compreensão da situação em que se 

encontra a Universidade Federal Fluminense nos âmbitos da pesquisa, do ensino e da 

extensão, pela fala de seus atores sociais.  

Neste sentido, entrevistas realizadas permitiram-nos compreender e sistematizar o que 

se segue: 

O produto tecnológico gerado pelos pesquisadores entrevistados aconteceu por acaso, 

podendo-se constatar inclusive que a literatura de patentes não foi considerada informação 

norteadora para o desenvolvimento das invenções, visto que a consulta às bases de patentes 

somente ocorreu no momento em que se antecedeu ao pedido de depósito no INPI, ou seja, na 

busca de anterioridade, apenas para confirmar a existência ou não. A consulta não foi 

utilizada no início da pesquisa nem mesmo para verificar se o que se pretendia realizar já não 

existia patenteado evitando duplicação de pesquisas, perda de tempo e de recursos. Não foi 

incorporada à rotina da pesquisa bibliográfica, portanto, o seu inexpressivo uso pode estar 

associado a um desconhecimento, por parte dos usuários do portal da Capes, da importância 

da consulta às bases de patentes no início da pesquisa. Desse modo, acreditamos que o Núcleo 

de Documentação, através do seu sistema de bibliotecas, deva incorporar definitivamente em 
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sua rotina, a orientação quanto ao uso das bases de patentes no treinamento dos usuários. 

Diga-se de passagem, o portal de periódicos da Capes é considerado pelos pesquisadores uma 

fonte de informação imprescindível para a pesquisa científica.  

Atualmente, o portal de periódicos da Capes disponibiliza um total de seis bases de 

patentes. Vale ressaltar que dentre as disponíveis encontra-se a Base de Pedidos de Patentes 

do INPI, a BRASPAT. Segundo dados estatísticos do portal de periódicos da Capes sobre o 

acesso às bases referenciais no ano de 2005, apenas a base DII (Derwent Innovations Index) 

aparece, mas, em penúltimo lugar, com 0,26% de acessos.   

A redação do pedido de patente, necessária para se dar entrada no INPI, é dificultada 

devido à linguagem. Certamente, pelo fato de os pesquisadores não estarem acostumados com 

a linguagem da patente necessitando de orientação para redigi-la, como ficou evidenciado.   

Sobre a importância da patente como uma fonte de informação geradora de novos 

conhecimentos, identificamos alguns fatores positivos, como também, negativos.  

Considerada como fator positivo, a descrição do estado da arte, segundo Araújo 

(1984), deve mostrar os antecedentes da inovação e especificar claramente a diferença entre a 

tecnologia pré-existente e o que é introduzido como um avanço na tecnologia. Estes 

antecedentes ao descreverem o que é novo e o que já é conhecido, fornecem, em muitos casos, 

um histórico, em forma resumida, do progresso tecnológico no campo ao qual eles se referem. 

Mas, por outro lado, a patente é considerada de difícil interpretação, visto que contém lacunas 

de informação, poucos detalhes dificultando o acesso ao conhecimento. Segundo França 

(2000, p. 172), “(...), é fato que as especificações de patente são escritas e desenhadas pelos 

próprios solicitantes, contendo o que eles querem dizer e não aquilo que os outros estão 

interessados em conhecer, dificultando, portanto a compreensão por terceiros”.  

Com relação à baixa produção de publicação em patentes, a sua causa estaria 

diretamente associada à ausência de uma política institucional interna de propriedade 

intelectual, como também, às agências de fomento à pesquisa que tradicionalmente valorizam 

mais as publicações de papers e teses. A consideração da patente, pelas agências, como 

produto acadêmico é recente.  

Quanto às ações necessárias para reverter o pequeno número de patentes registrados 

na universidade, consideramos válida uma iniciativa de cunho educativo, no sentido de 

esclarecer a comunidade sobre a importância da patente e da necessidade do seu depósito ou 

não. Neste sentido, sugerimos a apreciação do Método TRIZ (LÓPEZ; ALMEIDA; 

ARAÚJO-MOREIRA, 2005) por quadros qualificados existentes na universidade, no sentido 
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de que ele possa ser usado como uma ferramenta na análise de viabilidade econômica do 

produto ou do processo resultante da pesquisa para fins de proteção intelectual.  

No âmbito das atividades de ensino e, considerando o documento de patente como 

uma fonte de informação que pode ser usada para o ensino de graduação e de pós-graduação, 

detectamos a sua linguagem como um fator restritivo de uso pelo estudante. Consideramos 

necessário que a questão da propriedade intelectual seja disseminada para ambos os 

segmentos, como por exemplo, na inclusão na grade curricular dos cursos de graduação e pós-

graduação de disciplinas na área de propriedade intelectual. Desse modo, os alunos poderiam 

ser inseridos, sem restrições, na pesquisa que pode levar à produção de patentes. 

Na articulação da universidade com o setor produtivo, na atividade de extensão, a 

universidade deveria ser mais dinâmica, devendo romper as barreiras de ordem cultural, como 

também, oriundas da falta de informação, anteriormente mencionada, que compromete o 

conhecimento acerca dos procedimentos para publicar uma patente, transferir conhecimento, 

licenciar. Neste sentido, o Etco precisa ser divulgado junto à comunidade universitária, mas 

antes disso, seria importante que a universidade, através da PROPP, aperfeiçoasse a sua infra-

estrutura administrativa, preenchendo o seu quadro funcional e também alocando-o em lugar 

apropriado e oferecendo-lhe materiais permanentes e de consumo.  

Diante da análise dos dados coletados, podemos concluir também que a universidade 

necessita definir uma política de inovação. Desse modo, concordamos com a observação de 

um dos entrevistados (professor/candidato 1) a reitor, sobre a inclusão da questão da patente 

dentro de uma política de inovação, integrando os mecanismos já existentes e que atuam de 

forma fragmentada, tais como o Etco, a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica, os 

núcleos de pesquisa e de estudos, os grupos de pesquisa e outros. 

Também por considerarmos a universidade como um dos agentes do desenvolvimento, 

ela deve estar inserida no contexto de desenvolvimento local, regional e nacional, conforme 

consta inclusive no seu Plano de Desenvolvimento Institucional (2003) “A UFF será 

reconhecida nacionalmente pela qualidade dos seus cursos, mérito da sua produção científica 

e relevância social das suas atividades, ampliando a sua capacidade de oferecer soluções para 

o desenvolvimento auto-sustentado do Brasil”.  

Identificamos na questão sobre a “transferência de tecnologia”, um dado importante 

que merece ser destacado, pois se refere à ausência quase total no Brasil de investimento 

industrial em áreas estratégicas geradoras de alta tecnologia, como a de semicondutores, 

farmacêutica e de química, quando uma política adequada pode levar ao desenvolvimento de 

produtos que incorporem tecnologia de ponta.  
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Vale ressaltar que um indicador de patentes da indústria lançado pela Unicamp em 

fevereiro de 2007 mostra que áreas de ponta, como farmácia, biotecnologia e comunicações, 

sequer estão no ranking20 dos dez maiores patenteadores. Segundo o diretor do Departamento 

de Competitividade e Tecnologia da FIESP, José Ricardo Roriz, o número de patentes é muito 

baixo e, além disso, as patentes que existem não são de produtos de tecnologia de última 

geração, que são os que mais geram riqueza.  

Neste sentido, faz-se necessário o estabelecimento de parcerias da Universidade com 

empresas públicas e privadas, com vistas a atender à demanda do setor produtivo, 

evidentemente, não se subordinando aos interesses das empresas e do mercado, mas 

contribuindo com quadros altamente qualificados que têm competência para atuar em novas 

linhas de pesquisa de grande impacto tecnológico e de inovação.  

Concordamos e ressaltamos as falas que sublinham que a Universidade precisa ter 

relevância para a sociedade, com a perspectiva de que conhecimento pode produzir riqueza, 

reestruturando-se para tal. Trata-se, como foi dito, de uma mudança de paradigma, de visão 

sobre o processo da produção do conhecimento, sabendo que ele poderá ser apropriado sob a 

forma de patente para a produção de riqueza com retorno para a sociedade, para a 

universidade e para o setor produtivo.  

A importância de uma política institucional definida com a organização de um sistema 

interno de propriedade intelectual faz-se premente. Para tanto, é necessário o estabelecimento 

de regras claras que contribuam para o seu pleno funcionamento, como por exemplo, a 

aprovação, pelo conselho universitário (instância que foi - e deve ser - valorizada pelos 

entrevistados) de uma regulamentação interna no âmbito da UFF que discipline as atividades 

e as formas de atuação do Núcleo de Inovação Tecnológica que está ainda por ser criado pela 

universidade em conformidade com o disposto no art. 16 da Lei de Inovação com o propósito 

de gerir a sua política de inovação.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 O ranking de patentes da indústria foi elaborado pelo DPCT (Departamento de Política Científica e 
Tecnológica) da Unicamp. 
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Vale ressaltar que a Lei da Reforma da Educação Superior exigiu das instituições de 

ensino superior a elaboração dos seus Planos de Desenvolvimento Institucional – PDI. A UFF 

em conformidade com o disposto na lei atendeu a essa nova exigência normativa, visando 

consolidar-se como uma instituição comprometida com a sua reestruturação de forma a 

garantir sua excelência em todos os setores que a compõem. 

 

             Dentre os Programas Institucionais concebidos a partir do eixo central do PDI, 

destaca-se o programa UFF – INOVAÇÃO Inova com Impacto Social, aprovado pelos 

Conselhos Superiores da UFF, tendo como meta apoiar por meio de edital até 10 projetos 

inovadores e/ou de inovação tecnológica dos grupos de pesquisa existentes na universidade e 

que tenham grande impacto social.  

Lamentavelmente, o programa UFF - INOVAÇÃO não chegou a ter início, pois os 

programas PDI – 2005 foram elaborados com uma “expectativa de arrecadação superior à 

prevista”, isto é: tomando-se por base a arrecadação em 2004, a previsão de recursos para o 

PDI – 2005 seria de aproximadamente cinco milhões. Contudo, tal expectativa não se 

realizou, motivo pelo qual alguns programas foram implementados parcialmente e um deles 

(UFF – Inovação) não chegou a ter início.  

Na formulação da proposta para os programas PDI – 2006 e em função da falta de 

recursos, nem todos os programas aprovados em 2005 foram priorizados para 2006 e como o 

programa UFF – INOVAÇÃO foi o único que não chegou a ter início e também não foi 

priorizado, seu saldo não foi propagado para 2006 e nem para o ano de 2007.  

O programa estava sob a coordenação da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e tinha 

como parceiros a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP) e a Pró-Reitoria de 

Assuntos Acadêmicos (PROAC). Consideramos ser de capital importância a retomada do 

programa visto que a sua vinculação com o eixo central do PDI prevê a ampliação, 

atualização e inovação da infra-estrutura necessária às atividades didáticas contemplando 

equipamentos, salas de aula, bibliotecas e etc. por meio de editais financiados, tanto com 

recursos da UFF como com recursos extra-orçamentários e, também, o desenvolvimento de 

política de comunicação institucional que, dentre outros, visa promover a visibilidade das 

atividades e produtos da UFF e ampliar o acesso da comunidade interna e externa às notícias 

de interesse.  

No âmbito da nova Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior, podemos 

traduzir a participação da UFF incorporando um dos eixos fundamentais da proposta básica 

do seu PDI que diz o seguinte: “Ser uma Universidade capaz de traduzir o conhecimento 
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produzido em prol da construção de uma sociedade solidária, mais justa, desenvolvida 

economicamente e soberana no contexto das nações”.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizarmos esta dissertação, apresentamos uma síntese das principais idéias que 

resultaram da pesquisa empreendida. Para isto, lembramos algumas colocações que 

orientaram o desenvolvimento da mesma. Em primeiro lugar, caracterizamos o documento de 

patente no âmbito das informações arquivísticas, na medida em que são de registro público 

obrigatório, criam fato jurídico/administrativo e se vinculam inexoravelmente a processos 

específicos de trabalho. 

Ressaltamos que a literatura buscada nas áreas da Ciência da Informação, da 

Arquivologia e da História Cultural permitiu-nos cobrir uma questão privilegiada pelo nosso 

estudo, a da possível contradição entre sigilo e publicização da informação no ambiente 

acadêmico, em torno da produção de patentes. O mesmo podemos dizer sobre a literatura que 

deu respaldo teórico à discussão sobre a transferência de informação, aspecto muito 

valorizado pelos nossos entrevistados. 

Ainda em relação à problemática da contradição entre o sigilo e a transparência no 

âmbito da Universidade, no caso particular da UFF, podemos destacar que a preocupação com 

a questão do sigilo transparece na Norma de Serviço 518 de 27 de julho de 2001, que dispõe 

no item VI que todas as pessoas envolvidas no processo de invenções e criações deverão 

manter confidencialidade. No item VII desta norma, consta que “para patentes de invenção e 

modelos de utilidade, não poderá haver qualquer divulgação até a data de depósito do pedido 

no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI; entre esta data e a data de publicação 

do pedido na Revista de Propriedade Industrial, o inventor deverá consultar o Etco, se quiser 

fazer algum tipo de divulgação”. 

Sobre as teses e dissertações com conteúdo patenteável, mas que estão nas prateleiras 

das bibliotecas, podemos citar a proposta do Programa CRIATEC (Criação de Tecnologia) do 

Ministério da Ciência e Tecnologia em convênio com o BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social) que prevê a transformação de pesquisas desenvolvidas 

no Brasil, porém mantidas nas prateleiras das bibliotecas, para suprir o mercado interno e 

externo e ajudar a reduzir o déficit tecnológico do país. Na verdade, a intenção é mapear os 

trabalhos desenvolvidos em instituições públicas e particulares para formar um banco de 

projetos, o qual ficaria à disposição de empreendedores. 

Ressaltamos também o lugar privilegiado que a patente deve ocupar no espectro das 

atividades de pesquisa da Universidade e, neste sentido, também sublinhamos o importante 

papel desta na produção de novos conhecimentos científicos e tecnológicos plasmados na 
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patente. Assim, a pesquisa que leva à patente no ambiente universitário deve contar com 

amplo apoio interno e externo à mesma. Neste caso, referimo-nos às diversas instâncias do 

estado brasileiro, agências de fomento, órgãos legislativos, dentre outros.  

Esperamos ter contribuído para o ensino e a pesquisa em Ciência da Informação, 

apontando as dimensões que o estudo sobre a geração de patentes propicia para a área, já que 

não temos dúvida sobre a adequação e relevância deste objeto de estudo para a área. 

Acreditamos que o conjunto de pontos de vista colhidos nas entrevistas com os atores 

sociais da UFF podem certamente revelar as fragilidades da universidade, por um lado, e as 

potencialidades dela e da sua comunidade, por outro, no sentido de que sejam promovidas 

ações compatíveis com a importância da questão das patentes no ambiente aludido. Assim, 

reiteramos o nosso propósito de colaborar, através desta dissertação, para o debate no âmbito 

da UFF sobre a questão da patente, inserida numa política interna de inovação e 

comprometida institucionalmente com a sociedade que a cerca.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 93 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
AGÊNCIA DE INOVAÇÃO UNICAMP. Disponível em: <http://www.inova.unicamp.br>. 
Acesso em: 05 jun. 2005.  
   
ALVES-MAZZOTTI, A. J.; GEWANDSZNAJDER, F. O método nas ciências naturais e 
sociais: pesquisa quantitativa e qualitativa. São Paulo: Pioneira, 1999. 

ARAÚJO, Vânia M. R. H. A patente como ferramenta de informação. Ciência da Informação, 
v. 10, n. 2, p. 27-32, 1981. 
 
______________. Uso da informação contida em patentes nos paises em desenvolvimento. 
Ciência da Informação, v. 13, n. 1, p. 53-56, 1984. 
 
ARRUDA, Maria da Conceição Calmon; MARTELETO, Regina Maria; SOUZA, Donaldo 
Bello. Educação, trabalho e o delineamento de novos perfis profissionais: o bibliotecário em 
questão. Ciência da Informação, Brasília: IBICT, v. 29, n. 3, p. 14-24, set./dez. 2000. 
 
ASSUMPÇÃO, Eduardo. O sistema de patentes e as universidades brasileiras nos anos 90. 
Rio de Janeiro: INPI, 2000. 46p.  
 
AZEVEDO, Nara et al. Pesquisa científica e inovação tecnológica: a via brasileira da 
biotecnologia. Dados, Rio de Janeiro, v. 45, n. 1, 2002. 
 
BARBOSA, Denis B. Uma introdução à propriedade intelectual. Disponível em: 
<http://www.unikey.com.br/users/denis/denis16.htm#a2 >. Acesso em: 17 jun. 2005. 
 
BARRETO, Aldo de Albuquerque. A condição da informação. São Paulo em Perspectiva, 
São Paulo, v. 16, n. 3, p. 67-74, 2002. 
 
______________. A estrutura do texto e a transferência da informação.  
Disponível em: < http://www.datagramazero.org.br/jun05/F_I_aut.htm>. Acesso em: 25 mar. 
2007. 
 
______________. Indústria sem base não inova. Disponível em: < abarreto-
l@centroin.com.br>. Acesso em: 03 ago. 2006. 
 
______________. A questão da informação. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 8, n. 4, 
p. 3-8, out./dez. 1994. 
 
______________. Sistema imaturo. Disponível em: < abarreto-l@centroin.com.br>. Acesso 
em: 29 maio 2006. 
 
______________. A transferência de informação, o desenvolvimento tecnológico e a 
produção de conhecimento. Disponível em: 
<http://www.alternex.com.br/~aldoibct/infor/informa.html>. Acesso em: 21 out. 2005.  
 
 
 



 94 

BORKO, H. Information science: what is it? American Documentation, v. 19, n. 1, p. 3-5, 
Jan. 1968. 
 
BRAGA, William Dias. Economia do conhecimento e sistemas de inovação. Disponível em: 
<http://www.datagramazero.org.br/fev06/F_I_com.htm>. Acesso em: 8 mar. 2006. 
 
BRASIL. Constituição, 1988.  
 
______________. Lei no. 9.279, de 14 de maio de 1996.  
 
______________. Lei no. 10.973, de 2 de dezembro de 2004.  
 
______________. Lei no. 11.196, de 21 de novembro de 2005. 
 
______________. Lei da Reforma da educação superior. [S.l.: s.n.], 2006. 
 
BUCKLAND, Michael. Information as thing. Journal of the American Society of Information 
Science, v. 42, n. 5, p. 351-360, June 1991. 
 
BURKE, Peter. Uma história social do conhecimento de Gutenberg a Diderot. Rio de 
Janeiro: J. Zahar, 2003.  
 
CARDOZO, Arthur Câmara. Introdução à propriedade intelectual. In: ENCONTRO DE 
PROPRIEDADE INTELECTUAL E COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA, 8., 2005, 
Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, 2005. 
 
CARVALHO, Kátia de. Disseminação da informação e informação de inteligência 
organizacional. Disponível em: < http://www.dgz.org.br/jun01/F_I_aut.htm>. Acesso em: 20 
out. 2005.  
 
CASTILHOS, Clarisse Chiappini. Inovação. In: CATTANI, Antonio David. (Org.). 
Dicionário crítico sobre trabalho e tecnologia. 4. ed. [S. l.]: Editora da Universidade; Vozes, 
2002. p. 165-169. 
 
CASTRO, Cláudio Moura. Ciência e universidade. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1985. 
 
CENTRO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO. Disponível em: 
<http://www.cdt.unb.br>. Acesso em: 05 jun. 2005. 
 
CHAMAS, Claudia Inês; BARATA, Martha; COSSENZA, Ana Paula. Políticas para patentes 
acadêmicas. Disponível em: <http://brownzilians.het.brown.edu/1085755493/index_html> .  
Acesso em: 26 jun. 2005. 
 
CHAUÍ, Marilena. Escritos sobre a universidade. São Paulo: UNESP, 2001. 
 
COLOGNESE, S. A.; MÉLO, J. L. B. de. A técnica de entrevista na pesquisa social. In: 
Pesquisa social empírica: métodos e técnicas. Cadernos de Sociologia, Porto Alegre, 
PPGS/UFRGS, v. 9, 1998. 
 



 95 

COORDENADORIA DE TRANSFERÊNCIA E INOVAÇÃO TECNOLÒGICA. Disponível 
em: <http://www.ufmg.br/prpq/ctit.htm>. Acesso em: 08 jun. 2005. 
 
COSTA, Célia Maria Leite. Memória e administração: o Arquivo Público do Império e a 
Consolidação do Estado brasileiro. 1997. Tese (Doutorado em História Social) – Centro de 
Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1997.  
 
CRUZ NETO, Otávio. O trabalho de campo como descoberta e criação. In: MINAYO, Maria 
Cecília de Souza. Pesquisa social, teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 1998, p. 
51-66. 
 
CUNHA, Adriane; SOUSA JUNIOR, Gustavo. Inovação é o eixo da nova política industrial. 
Jornal Ciência & Tecnologia, Brasília, ano 1, n. 4, p. 4-9, jun. 2004.  
 
DESLANDES, Suely Ferreira. A construção do projeto de pesquisa. In: MINAYO, Maria 
Cecília de Souza. Pesquisa social, teoria, método e criatividade. Rio de Janeiro: Vozes, 1998. 
p. 31-50. 
 
EMERICK, Maria Celeste. A transferência de tecnologia na cadeia da inovação. In: 
SEMINÁRIO FRANCO-BRASILEIRO DE INOVAÇÃO, EXPERIÊNCIAS E REDES DE 
COOPERAÇÃO, 2005, Campinas. Anais ... Campinas: UNICAMP, 2005. 
 
ENCONTRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E COMERCIALIZAÇÃO DE 
TECNOLOGIA, 6., 2003, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Rede de Tecnologia do Rio 
de Janeiro, 2003. 
 
ESCRITÓRIO DE INTERAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. Disponível em: 
<http://www.sedetec.ufrgs.br/eitt/index_eitt.php>. Acesso em: 08 jun. 2005. 
 
ESTEVES, Bernardo. Pesquisa no Brasil cresce 19% em um ano, mas ainda falta inovar. 
Jornal da Ciência, n. 580, ago. 2006. 
 
EUGÊNIO, M.; FRANÇA, R. O.; PEREZ, R. C. Ciência da Informação sob a ótica 
paradigmática de Thomas Kuhn: elementos de reflexão. Perspectiva em Ciência da 
Informação, v. 1, n. 1, p. 27-39, jan./jun. 1996.  
 
FERNANDES, Ana Maria. Inovação tecnológica, informação e processos de aprendizado. 
DataGramaZero – Revista de Ciência da Informação, v. 7, n. 1, fev. 2006. 
 
FONSECA, Maria Odila. Informação e direitos humanos: acesso às informações 
arquivísticas. Ciência da Informação, v. 28, n. 2, p. 146-155, 1999.  
 
______________. Parecer (Banca de Qualificação Mestrado). 26 Set. 2006 (mimeo) 
  
FRANÇA, Ricardo Orlandi. A patente. In: CAMPELLO, Bernadete S.; CÉNDON, Beatriz 
V.; KREMER, Jeannette M. (Org.). Fontes de informação para pesquisadores e profissionais. 
Belo Horizonte: UFMG, 2000. p. 153-181. 
 
GARCIA, Joana Coeli Ribeiro. Novas relações na transferência do conhecimento: patente, 
tecnologia, inovação. 2004. 183 f. Tese (Doutorado em Ciência da Informação) – Escola de 



 96 

Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto Brasileiro de Informação em 
Ciência e Tecnologia, Rio de Janeiro, 2004. 
 
GOMES, Romeu. A análise de dados em pesquisa qualitativa. In: MINAYO, Maria Cecília de 
Souza. Pesquisa social, teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 1998, p. 67-80. 
 
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Disponível em: 
<http://www.inpi.gov.br>. Acesso em: 17 jun. 2006. 
 
JANNUZZI, Célia Maria Lira; OLIVEIRA, Sandra Regina dos Anjos. Escritório de 
transferência de conhecimento: exigência inevitável para a disseminação e promoção da 
pesquisa na UFF? 2000. 129f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Gestão 
pela Qualidade Total) – Curso de Pós-Graduação em Gestão pela Qualidade Total, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói. 2000.  
   
JARDIM, José Maria. Transparência e opacidade do Estado no Brasil: usos e desusos da 
informação governamental. Niterói: Eduff, 1999. 
 
LASTRES, Helena M. M. Informação e conhecimento na nova ordem mundial. Ciência da 
Informação, Brasília: IBICT, v. 28, n. 1, p. 72-78, jan. 1999. 
 
LEVY, Clayton. Unicamp quer incrementar licenciamento de patentes.  Jornal da Unicamp, 
Campinas, 16 a 29 de fevereiro de 2004. Disponível em: 
<http://www.unicamp.br/unicamp/unicamp_hoje/ju/fevereiro2004/ju241pag08.html>. Acesso 
em: 25 jun. 2004. 
 
LOBATO, Arcenio Amorim. A geração de patentes na Universidade Federal de Minas 
Gerais: seu contexto e perspectivas. 2000. 133 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da 
Informação) – Escola de Ciência da Informação, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo 
Horizonte, 2000.  
 
LONGO, Waldimir Pirró. Conceitos básicos sobre ciência, tecnologia e inovação. [S. l.: s. 
n.], 2004. Disponível em: <http://www.waldimir.longo.nom.br/artigos/T6.doc>. Acesso em: 
07 jul. 2006. 
 
______________. Sistema nacional de desenvolvimento científico e tecnológico. In: 
RODRIGUES, Paulo dos Santos (org.). A universidade e a pesquisa: o público e o privado. 
Rio de Janeiro: UFRJ, 1997. p. 141-208. 
 
LOPES, José Leite. Ciência e liberdade: escritos sobre ciência e educação no Brasil. 
Organização de Ildeu de Castro Moreira. Rio de Janeiro: UFRJ; CBPF/MCT, 1998. 284p.  
 
LÓPEZ, J.; ALMEIDA, R. L. de; ARAÚJO-MOREIRA, F. M. TRIZ: criatividade como uma 
ciência exata? Revista Brasileira de Física, v. 27, n. 2, p. 205-209, 2005. 
 
MACEDO, Maria Fernanda G.; BARBOSA, A. L. Figueira. Patentes, pesquisa e 
desenvolvimento: um manual de propriedade intelectual. Rio de Janeiro: FIOCRUZ, 2000. 
161p.  
 
MARCOLIN, Neldson. A primeira patente. São Paulo: FAPESP, 2002. Disponível em:  



 97 

<http://www.revistapesquisa.fapesp.br/?art=1681&bd=1&pg=1&lg=>. Acesso em: 24 out. 
2006. 
 
MARQUES, Fabrício. Sistema imaturo. São Paulo: FAPESP, 2006. Disponível em: 
<http://www.revistapesquisa.fapesp.br/?art=2952&bd=1&pg=1&lg=>. Acesso em: 20 mar. 
2007. 
 
MEADOWS, A. J. Mudança e crescimento. In: ________. A comunicação científica. Brasília: 
Briquet de Lemos, 1999. p. 1-33. 
 
MELLO, José Manoel Carvalho de; ETZKOWITZ, Henry. Universidade e desenvolvimento 
econômico. Revista Inteligência Empresarial, Rio de Janeiro: CRIE, n. 27, p. 2-6, 2006. 
 
MOREL, Carlos M. Inovação em saúde: qual o papel dos países em desenvolvimento? 2006. 
1 CD-ROM. 
 
MOURA, Ana Maria M. de; ROZADOS, Helen Beatriz F.; CAREGNATO, Sônia Elisa. 
Interações entre ciência e tecnologia: análise da produção intelectual dos pesquisadores-
inventores da primeira carta-patente da UFRGS. Encontros Bibli: Revista Eletrônica de 
Biblioteconomia e Ciência da Informação, n. 22, p. 1-15, 2006. 
 
PEREIRA JUNIOR, Alfredo. A universidade pública e os desafios do desenvolvimento: 
questionando a reforma universitária. Revista Inteligência Empresarial, Rio de Janeiro: CRIE, 
n. 22, p. 18-23, jan./mar. 2005. 
 
PINHEIRO, Lena Vania Ribeiro.  A Ciência da Informação entre sombra e luz: domínio 
epistemológico e campo interdisciplinar. Rio de Janeiro, 1997. Tese (Doutorado em Ciência 
da Informação) – Escola de Comunicação, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, Rio de Janeiro, 1997. 
  
______________. Comunidades científicas e infra-estrutura tecnológica no Brasil para uso de 
recursos eletrônicos de comunicação e informação na pesquisa. Ciência da Informação, 
Brasília: IBICT, v. 32, n. 3, p. 62-73, set./dez. 2003.  
 
RAINHO, Maria do Carmo T. A inventiva brasileira na virada do século XIX para o XX. 
Manguinhos, v. 3, n. 2, p. 319-332, jul./out. 1996. Disponível em: 
<http://www.inventar.com.br/paginas/inventiva.htm>. Acesso em: 5 mar. 2007. 
 
SANTOS, Marli Elizabeth Ritter dos. O paradoxo do sigilo no universo acadêmico. In: 
ENCONTRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E COMERCIALIZAÇÃO DE 
TECNOLOGIA, 7., 2004, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Rede de Tecnologia do Rio 
de Janeiro, 2004.   
 
______________. Propriedade intelectual e comercialização de tecnologia nas instituições de 
ensino e pesquisa brasileiras. In: ENCONTRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E 
COMERCIALIZAÇÃO DE TECNOLOGIA, 6., 2003, Rio de Janeiro. Anais... Rio de 
Janeiro: Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro, 2003.  
 
________________; ROSSI, Adriano Leonardo. Projeto estímulo à criação e consolidação 
de núcleos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia em instituições de ensino 



 98 

e pesquisa brasileiras. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul/Secretaria 
de Desenvolvimento Tecnológico/Escritório de Interação e Transferência de Tecnologia, 
2002. 46p. 
 
SANTOS, Milton. A Natureza do espaço. Técnica e tempo. Razão e emoção São Paulo: 
Hucitec, 1997. 
 
SCHOLZE, Simone. Regulamentação da proteção e transferência de tecnologia. In: 
ENCONTRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E COMERCIALIZAÇÃO DE 
TECNOLOGIA, 3., 2000, Rio de Janeiro. Anais..., Rio de Janeiro: Rede de Tecnologia do 
Rio de Janeiro, 2000.  
 
SHERA, Jesse; CLEVELAND, Donald B. History and foundations of information science. 
Annual Review of  Information Science and Technology. v. 12, p. 249-275, 1977. 
 
SILVA, Edna Lucia da; MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da pesquisa e elaboração 
de dissertação. Florianópolis: Laboratório de Ensino à distância da UFSC, 2001. Disponível 
em:<http://projetos.inf.ufsc.br/arquivos/Metodologia%20da%20Pesquisa%203a%20edicao.pd
f#search=%22metodologia%20da%20pesquisa%20and%20entrevista%22>. Acesso em: 07 
mar. 2006. 
 
TERRA, Branca; ETZKOWITZ, Henry. A universidade empreendedora e a sociedade da 
nova era. 1998. Disponível em: <http://www.competenet.org.br/evento/branca.pdf>. Acesso 
em: 04 mar.2006. 
 
THEOTONIO, Sérgio Barcelos. A patente como fonte de informação tecnológica. In: 
ENCONTRO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E COMERCIALIZAÇÃO DE 
TECNOLOGIA, 8., 2005, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Rede de Tecnologia do Rio 
de Janeiro, 2005. 
 
TRINDADE, José C. Souza; PRIGENZI, Luiz S. Instituições universitárias e produção do 
conhecimento. São Paulo em Perspectiva, v. 16, n. 4, p. 9-14, 2002.  
 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Norma de serviço n° 518, de 27 de julho de 
2001. In: ______. BS/UFF 121 – Seção IV. Niterói, 2001. p. 3. 
 
______________. Plano de desenvolvimento institucional. Niterói, 2003. 28p.  
 
VIEIRA, Anna da Soledade. Informação tecnológica no Brasil pós-PADCT. Ciência da 
Informação, Brasília: IBICT, v. 25, n. 1, p. 59-75, jan./abril 1996. 
 
VILHENA, Andréa. Senado discute Lei da Inovação. A Semana C&T, Brasília: MCT, n. 1, p. 
12, out. 2004. 
 
WERSIG, G.; NEVELING, U. The phenomena of interest to information science. The 
Information Scientist, v. 9, n. 4, 1975.   
 
 
 

 



 99 

APÊNDICE A - ROTEIROS DAS ENTREVISTAS REALIZADAS  

 

         Precedendo a entrevista foi apresentado o objetivo geral do projeto de dissertação de 

mestrado e em seguida o roteiro das questões com a ressalva de que não haveria nenhuma 

interferência por parte da entrevistadora a não ser para maiores esclarecimentos quanto a 

algumas respostas. Foi lembrado também que a identidade do pesquisador/produtor 

tecnológico não seria mencionada no decorrer do estudo. O mesmo foi alertado quanto à 

liberdade de interromper a gravação quando do seu interesse em fazer colocações de cunho 

pessoal, como também, que falasse mais sobre o produto desenvolvido e a sua aplicação ao 

final da entrevista. Com base na Teoria para a Resolução de Problemas Criativos ou Método 

TRIZ que prevê a classificação do nível de criatividade de cada patente foi solicitado ao 

pesquisador que classificasse a sua patente conforme os cinco níveis estabelecidos por 

Genrich Altshuller.  

 

 
Entrevista Pesquisadores Produtores Tecnológicos 
  

O professor possui um produto tecnológico. Já tinha em mente desenvolver uma patente? 
 
Que tipos de informação alimentaram o processo inicial do desenvolvimento da pesquisa? 
Conversa com os pares? Consulta a bancos de patentes? Artigos de periódicos? Eventos 
nacionais e internacionais? 
 
Que tipos de dificuldades encontrou em relação à literatura? Poderia enumerar algumas 
barreiras encontradas durante o processo de pré-invenção? 
 
Acha a patente uma fonte de informação importante para o processo de geração de novos 
conhecimentos? 
 
Acha que existe algum tipo de barreira de natureza ideológica, tanto entre os pesquisadores 
quanto na estrutura da Universidade que impeça o desenvolvimento de patentes? 
 
Haveria algum tipo de conflito entre a missão da universidade em termos acadêmicos e a 
geração de produtos visando a sua comercialização? 
 
Os estudantes fazem parte do processo de geração de inovação dentro da universidade? Como 
poderiam ser inseridos no desenvolvimento de patentes? 
 
A partir desse produto tecnológico o professor se sente motivado a produzir outro(s) com a 
perspectiva de gerar patente? Se não, por quê? 
 
 



 100 

 
Como soube da existência de um escritório de transferência do conhecimento na UFF? Como 
vê o apoio das estruturas da universidade? 
 
O professor conhece a Lei de Inovação? Se, sim. Qual a sua opinião sobre ela? 
 
Na pós-invenção como foi e está sendo a relação com o INPI? 
 
O seu pedido de patente já foi publicado pelo INPI? 
 
Existe alguma perspectiva de transferência da tecnologia para o setor produtivo articulada 
pela Coordenadoria de Projetos Científicos e Tecnológicos/PROPP? 
 
Quais os principais obstáculos para a disseminação da propriedade intelectual na UFF? 
 
Como o professor avalia o pequeno número de patentes registrados na Universidade e quais 
seriam as ações por parte da Reitoria que acha relevante para que esse número seja 
aumentado? 
 
Acha que é importante patentear na Universidade? 
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Entrevista Candidatos à Reitoria  

 

 

A sua plataforma eleitoral contempla a questão da geração de patentes no ambiente 
universitário? Qual deveria ser o posicionamento da universidade frente à geração de 
patentes? 
 
O Senhor acha a patente uma fonte de informação importante para o processo de geração de 
novos conhecimentos? De que maneira ela poderia ser inserida como fonte para o ensino e a 
pesquisa na universidade? 
 
O Senhor acha que haveria algum tipo de conflito entre o papel das universidades em termos 
acadêmicos e a geração de patentes resultante de pesquisas acadêmicas? 
 
Os estudantes podem fazer parte do processo de geração de inovação dentro da universidade? 
Se, sim. Como poderiam ser inseridos no processo? 
 
Sobre a questão da transferência de tecnologia entre a universidade e o setor produtivo. Qual 
o papel da universidade no processo e qual o papel do setor produtivo? 
 
No momento, quais seriam os principais obstáculos que estão impedindo a disseminação da 
Propriedade Intelectual nas universidades? 
 
No processo de desenvolvimento de patentes universitárias, o Senhor acha que a universidade 
deveria financiar com recursos próprios: 
 

a) O processo de desenvolvimento de patente; 
b) O depósito de patente; 
c) Algum tipo de incentivo em dinheiro aos pesquisadores que produzam patentes, tal 

como acontece atualmente com a publicação de artigos. 
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Entrevista Ex-Diretora do Escritório de Transferência de Conhecimento - Etco 

 
 
Como surgiu o Etco? Qual foi o período em que o Etco esteve sob a sua direção? 
 
 
Em 2003, no 6o Encontro de Propriedade Intelectual e Comercialização de Tecnologia, a Sra. 
disse num debate que a política institucional da universidade era um ponto central de 
discussão, por quê? 
 
 
Os pesquisadores que depositaram pedido durante a sua gestão foram unânimes em afirmar 
que o Etco necessita ser mais divulgado junto à comunidade universitária. Além disso, 
atribuem à reitoria a falta de infra-estrutura do Etco. O que a Sra. pensa a respeito  disso? 
 
 
A Sra. acha que existe algum tipo de conflito entre a missão da universidade em termos 
acadêmicos e a geração de produtos visando a sua comercialização? 
 
 
Pela sua experiência, quais seriam os principais obstáculos para a disseminação da 
propriedade intelectual na UFF? 
 
 
Como o Sra. avalia o pequeno número de patentes registrados na Universidade e quais seriam 
as ações por parte da Reitoria que acha relevante para que esse número seja aumentado? 
 
 
A Sra. sabe se existem outros pesquisadores na universidade que tenham patenteado produtos 
sem passar pelo Etco? 
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Entrevista Direção do Núcleo de Documentação - NDC 

 
 
O portal de periódicos da CAPES disponibilizou, dentre outras fontes de pesquisa, as bases de 
patentes. Já existe por parte do sistema de bibliotecas do NDC o reconhecimento da 
importância dessa nova ferramenta para o treinamento dos usuários na busca de informação 
tecnológica? Que medidas já foram tomadas? 
 
 
No caso dos conteúdos das dissertações e teses da universidade foi levantada a possibilidade 
de se ter algum procedimento relativo à disponibilização desse material nas prateleiras das 
bibliotecas? Há alguma recomendação especial em relação à guarda destas fontes? Há alguma 
limitação prevista ou já adotada? 
  
 
Há uma preocupação por parte de alguns pesquisadores quanto à divulgação total dos 
conteúdos das dissertações e teses no formato digital (exigência da CAPES) porque em alguns 
casos estas poderiam conter produtos ainda sob sigilo. Existe algum procedimento normativo 
com relação a este ponto? 
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Entrevista Assessor da Presidência do INPI (Professor do Departamento de Engenharia 
Civil da UFF)  
 
 
 
Como professor da universidade quais seriam as ações necessárias para a inclusão da questão 
da propriedade intelectual na UFF? 
 
 
O Sr. acredita que possa haver algum tipo de conflito entre a missão da universidade em 
termos acadêmicos e a geração de produtos visando a sua comercialização? E quanto à 
tradição da academia em publicar artigos científicos e a exigência do sigilo que é inerente à 
patente? 
 
 
O Sr. acha a patente uma fonte de informação importante para o processo de geração de novos 
conhecimentos? De que maneira ela poderia ser inserida como fonte para o ensino e a 
pesquisa na universidade? 
 
 
Uma das queixas dos pesquisadores entrevistados é a de que o INPI não dispõe de pessoal 
suficiente para julgar os pedidos de patente, principalmente, na área de Física. Ainda continua 
assim ou mudou depois do último concurso? 
 
 
Uma das barreiras apontadas pelos pesquisadores no processo de pré-invenção foi a 
dificuldade de fazer levantamento de patente brasileira antiga no INPI, pois além de não 
estarem no formato PDF apresentam somente o resumo. O que o Sr. pensa a respeito disso? 
Existe por parte do INPI alguma proposta de mudança? 
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Entrevista Assessor para Políticas de Inovação na UFF 
 
 
1. No atual contexto universitário, com a nova gestão recém-empossada, qual seria a proposta 
para uma política de inovação na UFF?  
 
2. O Sr. participou de um debate na FINEP e em sua apresentação o Sr. fez um histórico da 
contribuição da universidade brasileira ao desenvolvimento e a dividiu em quatro rotas 
distintas. A rota I, segundo o Sr., seria a de maior sucesso no Brasil tanto pelo número de 
mestres e doutores formados, quanto pela geração de conhecimento e de publicações. E ao 
mesmo tempo o Sr. disse que cada uma dessas rotas tem sua gestão particular, o que implica 
grande dificuldade de governança do processo como um todo. 
 
A pergunta é a seguinte:  
Não estaria ainda a universidade brasileira necessitando também se inovar? E, mais ainda, não 
estaria ela dissociada de um sistema de inovação dificultando a gestão como um todo?  
Não estaria faltando à universidade brasileira uma ação inovadora voltada especificamente 
para cada uma das rotas? 
 
3. Como sabemos, o governo é o principal agente formulador de políticas públicas e gestor de 
marcos regulatórios que propiciam os avanços necessários à inovação no país. Como política 
pública poderemos citar a nova política industrial e, como marcos regulatórios, a Lei de 
Inovação, a Lei do Bem. Nesse momento, estaria a UFF preparada para atender as exigências 
dessa nova política em consonância com a Lei de Inovação?  
 
4. No mesmo compasso da Lei de Inovação e da nova política industrial está o projeto de lei 
de reforma universitária que dispõe em seu Art. 6º. Inciso IV a consideração das áreas do 
conhecimento a serem incentivadas, especialmente aquelas (semicondutores, software, 
fármacos e medicamento e bens de capital) que atendam às demandas de política industrial e 
comércio exterior promovendo o aumento da competitividade nacional e o estabelecimento de 
bases sólidas em ciência e tecnologia, com vistas ao processo de geração e inovação 
tecnológica. 
No âmbito da UFF, como inserir a política de pesquisa e pós-graduação que está, de um modo 
geral, dissociada da política de propriedade intelectual?  
 
5. Agora, com relação a patente, o Sr. acha a patente uma fonte de informação importante 
para o processo de geração de novos conhecimentos?  
 
6. Haveria algum tipo de conflito por parte dos pesquisadores entre publicar em artigos 
científicos e o sigilo inerente à requisição da patente?  
 
7. Os estudantes fazem parte do processo de geração de inovação dentro da universidade? 
Como poderiam ser inseridos no desenvolvimento de patentes? 
 
8. Quais os principais obstáculos para a disseminação da propriedade intelectual na UFF? 
 
9. Como o Sr(a). avalia o pequeno número de patentes registrados na Universidade e quais 
seriam as ações por parte da Reitoria que acha relevante para que esse número seja 
aumentado? 
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APÊNDICE B - PRODUÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS E DE PATENTES  
 
 

Análise da Produção de Artigos Científicos e de Patentes na UFF (1998-2005) 
 
 

Neste item analisamos a produção científica da UFF em artigos publicados em 

periódicos científicos nacionais e internacionais no período de 1998 a 2005. Os dados 

analisados incluem, também, produtos, sendo que alguns destes geraram patentes.  

Durante a análise foram identificadas algumas falhas, como por exemplo, a ausência 

de uma verificação da validade dos dados, pois se pode perceber que quando uma publicação 

possui mais de um autor, ela é computada mais de uma vez. Existem casos, por exemplo, de 

publicações que são repetidas nos relatórios durante dois anos seguidos, não propositalmente, 

mas porque elas foram computadas num ano e publicadas no ano seguinte. 

Uma amostra deste tipo de problema pode ser visto no gráfico abaixo. Trata-se da 

produção científica do Instituto de Física no período de 2000 a 2004 quando foi realizado um 

trabalho de depuração dos dados para constar na “homepage” do instituto.   

 
 

No gráfico, está representado o ano versus o número de trabalhos.  Vale destacar que, 

com exceção do ano de 2001, o número de trabalhos catalogados pela PROPLAN (Pró-

Reitoria de Planejamento) é superior, se comparado com o que foi realizado no período 
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considerado. A discrepância maior se encontra no ano de 2004 que é da ordem de 144 

trabalhos publicados (dados PROPLAN) sendo que o número real é 119. A margem de erro é 

da ordem de 17%. Assim, em média, podemos considerar que os dados da PROPLAN 

apresentam um erro entre 10% a 15%. Porém, isso não invalidou a nossa análise, visto que 

estávamos interessados apenas em fazer uma análise qualitativa.  

Além disso, um ponto que deve ser considerado está relacionado à definição do que 

venha a ser produto e processo, pois é fato que existe uma grande confusão. Vale ressaltar que 

as apostilas de curso, roteiros de experiências e laudos técnicos de deslizamentos de encostas 

são classificados da mesma forma. Na verdade, falta à UFF organizar um sistema de 

processamento da informação mais preciso que possa ser disponibilizado tanto para o uso da 

própria universidade quanto para a sociedade que a mantém.  
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FACULDADE DE FARMÁCIA 

 
 

 
 

O gráfico acima representa a produção científica da Faculdade de Farmácia.  Vale 

destacar que, o número de artigos em periódicos nacionais do ano 2003 é o chamado “ponto 

fora da curva”, mas, entretanto, não deve ser descartado porque uma análise mais detalhada 

do relatório mostrou que realmente houve uma produção nesse período, porém essa produção 

foi anormal, uma vez que vários professores participaram do mesmo trabalho e os trabalhos 

foram computados várias vezes.  

Uma análise mais detalhada dos RADOCS indica que existe um potencial de 

desenvolvimento de produtos e processos que não está sendo devidamente incentivado por 

parte da Universidade, inclusive detectamos o caso de uma professora com patente registrada 

na França no ano de 1998, como também, uma patente recente que ainda não aparece nos 

dados da PROPLAN e que foi depositado pedido no INPI através do Etco. Esta última diz 

respeito ao produto gerado pelo Pesquisador 4 que ainda não publicou artigo, pois está 

aguardando a publicação do seu pedido pelo INPI. Está prevista a publicação de dois artigos 

resultantes do produto ainda no ano de 2007. Vale mencionar que o produto gerado resultou 

de tese de doutoramento do Pesquisador 4.  

 
 

2000 2005
0

10

20

30

40

50

60

Artigos em Periodicos Internacionais
Artigos em Periodicos Nacionais
Produtos desenvolvidos com ou sem patente

Faculdade de Farmacia



 109 

INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS 
 

 
 

A maior produção científica do Instituto de Geociências se concentra na publicação de 

artigos em periódicos nacionais. Como no caso da Faculdade de Farmácia, existe uma queda 

na produção de artigos nacionais a partir do ano 2003, mas o mesmo não se verifica na 

produção de artigos em periódicos internacionais, que cresce no mesmo período.  

Os laudos técnicos de deslizamentos de encostas são classificados como produtos, 

entretanto, como no caso da Farmácia, o Instituto também apresenta um pedido de patente 

depositado no INPI através do Etco.  

Quanto ao produto gerado pelo Pesquisador 3,  não foi produzido, até o momento, 

nenhum artigo de periódico, mas vale mencionar que foram gerados relatórios de pesquisa e 

dissertação de mestrado.    
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INSTITUTO DE QUÍMICA 
 

 
A partir do gráfico acima, podemos perceber que o Instituto de Química mantém a sua 

produção científica mais voltada para os trabalhos publicados em periódicos internacionais.  

A produção científica em periódicos nacionais é bem inferior, porém se mantém 

praticamente invariável no período considerado, com um pequeno aumento no ano de 2005. 

Agora, com relação aos produtos, se repete o mesmo padrão já discutido nos casos anteriores, 

ou seja, número baixo de produtos. Novamente, o exame dos RADOCS revela a mesma 

confusão, já mencionada anteriormente, quanto à classificação de produtos e processos. Por 

exemplo, são classificados como produtos, relatórios de qualidade de água e apostilas de 

aulas.  

Por outro lado, o Instituto apresenta um grande potencial de geração de patentes, 

inclusive como no caso da Faculdade de Farmácia, detectamos uma patente do ano de 1998 

depositada na França e nos Estados Unidos.  

O Pesquisador 5 já possui dois pedidos de patente de processo depositados em 2005 e, 

também, um pedido depositado em 2003 no INPI. Vale ressaltar que os três já foram 

publicados pelo órgão.  
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INSTITUTO DE FÍSICA 
 

 
A produção científica do Instituto de Física se concentra basicamente na publicação de 

artigos em periódicos internacionais. O efeito das aposentadorias de professores também é 

detectado no ano 2003, porém, em 2004, os dados corrigidos (veja o primeiro gráfico onde 

comparamos os dados da PROPLAN com os dados corrigidos) demonstram que o número de 

trabalhos já retorna ao nível de 2002. Isto ocorre porque houve a realização de vários 

concursos para contratação de professores a partir de 2002 que de alguma maneira 

compensaram a saída de professores aposentados. 

Vale destacar que apesar dos RADOCS de 2005 e 2006 terem sido preenchidos pelos 

professores do Instituto de Física, os dados não estão disponíveis na PROPLAN.  

A publicação de artigos em periódicos nacionais é praticamente marginal, pois na área 

de Física não existem periódicos nacionais. O único periódico relevante é publicado pela 

Sociedade Brasileira de Física tendo circulação internacional.   

Como nos casos analisados anteriormente, a produção de produtos e processos é muito 

pequena, aquém do potencial do Instituto, visto que o mesmo mantém em atividade 10 

laboratórios experimentais todos com sua produção direcionada para periódicos 

internacionais. Uma análise mais detalhada dos RADOCS mostra que aqui também se 

manifesta a mesma confusão entre produtos e processos. São classificados como processos 
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“kits”  de experiências para laboratórios de ensino.  O Instituto de Física tem dois pedidos 

publicados pelo INPI.  

O produto gerado pelo Pesquisador 2 resultou num artigo de periódico em 2004. Já no 

caso do produto gerado pelo Pesquisador 1 resultou em dois artigos de periódico em 2005. 

Vale mencionar que este último resultou de tese de doutoramento do aluno do Pesquisador 1.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
 

 
 

No gráfico acima analisamos a produção global da Universidade. Vale ressaltar que a 

produção em periódicos nacionais é dominante, porém novamente se verifica uma queda da 

produção a partir de 2003, devido às aposentadorias de professores. Por outro lado, se observa 

um crescimento atípico do número de processos e produtos a partir do mesmo ano, talvez 

devido à ausência de critérios para classificar esses itens, como já discutido anteriormente. 

Neste sentido, faz-se necessário examinar os RADOCS mais detalhadamente. Decidimos por 

não fazer essa análise porque esta fugiria do universo de nossa pesquisa, de modo que, este 

aumento atípico do número de produtos com ou sem patentes fica como um assunto a ser 

investigado posteriormente. 

Podemos concluir dizendo que a questão do desenvolvimento de produtos e processos 

na Universidade ainda se encontra em um estágio muito incipiente. Do mesmo modo, a 

política de pesquisa adotada na Universidade apresenta um caráter extremamente, direcionado 

para a produção de artigos em periódicos Qualis A de circulação internacional. Vale ressaltar, 

inclusive, a premiação em dinheiro que é dada aos pesquisadores que publicam esses artigos.  

Algumas unidades da UFF possuem esse perfil de produção, como os Institutos de 

Química e Física, porém o mesmo não ocorre com o restante da Universidade cuja produção 
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indica o maior número de publicações em periódicos nacionais. A produção nacional, como 

também, o desenvolvimento de processos e produtos é colocado em segundo plano. Na 

verdade, trata-se de uma questão que tem de ser enfrentada de forma urgente pela 

Universidade para que essa assimetria de tratamento entre a produção Qualis A e a produção 

local seja contemplada em uma política científica e tecnológica mais ampla.  

Para o estabelecimento de uma política que contemple de forma adequada todos os 

agentes envolvidos no processo de pesquisa da Universidade é necessário tratar cada um dos 

sujeitos do processo de forma específica. Os professores que estão envolvidos, 

principalmente, na produção de artigos em periódicos nacionais devem ter uma política 

específica, assim como aqueles que estão desenvolvendo produtos e processos. Na verdade, 

não existe uma separação clara entre os três grupos que aparecem no gráfico, o 

desenvolvimento de uma patente tem surgido, de uma maneira geral, como resultado do 

trabalho de pesquisa básica. Neste sentido, faz-se necessário o estabelecimento de uma 

política científica e tecnológica mais ampla que contemple todos os atores do processo. 

Outro ponto importante que vale a pena destacar é a ausência quase total de 

informação fidedigna sobre a produção científica na Universidade. A informação, contida nos 

RADOCS pesquisados, apresenta falhas e, além disso, não está disponível para consulta e 

uso. É necessário e urgente que essa informação seja tratada do ponto de vista estatístico com 

fidedignidade tornando-se disponível para consulta e uso por parte da Universidade, como 

também, da sociedade que a mantém. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I 

 

LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 

LEI N o 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996 

Regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. 

 

TÍTULO I – DAS PATENTES 

 

CAPÍTULO XIV – DA INVENÇÃO E DO MODELO DE UTILIDADE  REALIZADO 

POR EMPREGADO OU PRESTADOR DE SERVIÇO 

 

Art. 88 – A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador 

quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por 

objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os 

quais foi o empregado contratado. 

 

Parágrafo 1º. – Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo trabalho 

a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado. 

 

Parágrafo 2º. – Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do 

contrato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 

1 (um) ano após a extinção do vínculo empregatício.  

 

Art. 89 – O empregador, titular da patente, poderá conceder ao empregado, autor de invento 

ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração da 

patente, mediante negociação com o interessado ou conforme disposto em norma da empresa. 

 

Parágrafo único – A participação referida neste artigo não se incorpora, a qualquer título, ao 

salário do empregado. 
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Art. 90 – Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por 

ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da 

utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. 

 

Art. 91 – A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais, 

quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, 

instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em 

contrário. 

 

Parágrafo 1º. – Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida 

igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário. 

 

Parágrafo 2º. – É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de exploração e 

assegurada ao empregado a justa remuneração. 

 

Parágrafo 3º. – A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo 

empregador dentro do prazo de 1(um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de 

passar à exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as 

hipóteses de falta de exploração por razoes legítimas. 

 

Parágrafo 4º. – No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições, 

poderá exercer o direito de preferência. 

 

Art. 92 – O disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o 

trabalhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes e 

contratadas. 

 

Art. 93 – Aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, às entidades da Administração 

Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal. 

 

Parágrafo único – Na hipótese do art. 88, será assegurada ao inventor, na forma e condições 

previstas no estatuto ou regimento interno da entidade a que se refere este artigo, premiação 

de parcela no valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a patente, a título de 

incentivo. 
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ANEXO II 

DECRETO 2.553, de 16 de abril de 1998. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,  no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso 

IV da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 75 e 88 a 93 da Lei no 9.279, de 14 

de maio de 1996,  

D E C R E T A:  

Art. 1º - A Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República é o órgão 

competente do Poder Executivo para manifestar-se, por iniciativa própria ou a pedido do 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, sobre o caráter sigiloso dos processos de 

pedido de patente originários do Brasil, cujo objeto seja de interesse da defesa nacional.  

Parágrafo 1º. - O caráter sigiloso do pedido de patente, cujo objeto seja de natureza militar, 

será decidido com base em parecer conclusivo emitido pelo Estado-Maior das Forças 

Armadas, podendo o exame técnico ser delegado aos Ministérios Militares.  

Parágrafo 2º. - O caráter sigiloso do pedido de patente de interesse da defesa nacional, cujo 

objeto seja de natureza civil, será decidido, quando for o caso, com base em parecer 

conclusivo dos Ministérios a que a matéria esteja afeta.  

Parágrafo 3º. - Da patente resultante do pedido a que se refere o "caput" deste artigo, bem 

como do certificado de adição dela decorrente, será enviada cópia ao Estado-Maior das Forças 

Armadas e à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, onde será, 

também, conservado o sigilo de que se revestem tais documentos.  

Art. 2º - O depósito no exterior, a exploração e a cessão do pedido ou da patente, e sua 

divulgação, cujo objeto tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, ficam 

condicionados a prévia autorização da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República.  

Parágrafo único - Quando houver restrição aos direitos do depositante de pedido ou do titular 

da patente, considerados de interesse da defesa nacional, nos termos do art. 75, § 3º da Lei nº 

9.279, de 1996, o depositante ou titular da patente será indenizado mediante comprovação dos 

benefícios que teria auferido pela exploração ou cessão.  
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Art. 3º - Ao servidor da Administração Pública direta, indireta e fundacional, que desenvolver 

invenção, aperfeiçoamento ou modelo de utilidade e desenho industrial, será assegurada, a 

título de incentivo, durante toda a vigência da patente ou do registro, premiação de parcela do 

valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou do 

registro.  

Parágrafo 1º. - Os órgãos e as entidades da Administração Pública direta, indireta e 

fundacional promoverão a alteração de seus estatutos ou regimentos internos para inserir 

normas que definam a forma e as condições de pagamento da premiação de que trata este 

artigo, a qual vigorará após publicação no Diário Oficial da União, ficando convalidados os 

acordos firmados anteriormente.  

Parágrafo 2º. - A premiação a que se refere o "caput" deste artigo não poderá exceder a um 

terço do valor das vantagens auferidas pelo órgão ou entidade com a exploração da patente ou 

do registro.  

Art. 4º - A premiação de que trata o artigo anterior não se incorpora, a qualquer título, aos 

salários dos empregados ou aos vencimentos dos servidores.  

Art. 5º - Na celebração de instrumentos contratuais de que trata o art. 92 da Lei nº 9.279, de 

1996, serão estipuladas a titularidade das criações intelectuais e a participação dos criadores.  

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

Brasília, 16 de abril de 1998; 177º da Independência e 110º da República.  

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Paulo Jobim Filho 
Luiz Carlos Bresser Pereira 
José Israel Vargas 
Benedito Onofre Bezerra Leonel 

Publicado no D.O.U. de 20.04.98, Seção I. 
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ANEXO III 

 

PORTARIA n o 88, DE 23 DE ABRIL DE 1998. 

Dispõe sobre os ganhos econômicos resultantes da exploração de resultado de criação 

intelectual, protegida por direitos de propriedade intelectual, de servidor de órgão ou de 

entidade do MCT. 

O MINISTRO DE ESTADO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA,  no uso de suas atribuições 

legais, tendo em vista o disposto nos arts. 88 a 93 da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, no 

art. 5º, da Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, nos arts. 5º, § 3º, 38, §§ 1º e 2º, e 39, §§ 1º 

e 2º, da Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, no art. 237 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro 

de 1990, e nos arts. 3º a 5º do Decreto nº 2.553, de 16 de abril de 1998, resolve:  

Art. 1º - Os ganhos econômicos resultantes da exploração de resultado de criação intelectual, 

protegida por direitos de propriedade intelectual, de servidor de órgão ou de entidade do 

Ministério da Ciência e Tecnologia, no exercício do cargo, serão compartilhados, a título de 

incentivo, em parcelas iguais entre:  

I - o órgão ou a entidade do MCT, titular do direito de propriedade intelectual, responsável 

pelas atividades das quais resultou a criação intelectual protegida;  

II - a unidade do órgão ou da entidade do MCT onde foram realizadas as atividades das quais 

resultou a criação intelectual protegida;  

III - o servidor de órgão ou de entidade do MCT autor de criação intelectual protegida.  

Parágrafo único - Sendo mais de um órgão ou entidade, unidade ou servidor, a parte que lhes 

couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário.  

Art. 2º - A parcela a que se refere o inciso III do artigo 1º será paga ao servidor como 

premiação, em valores e periodicidade estabelecidos nos artigos 1º e 4º, respectivamente, 

durante toda vigência da proteção intelectual.  

Art. 3º - Para as finalidades desta Portaria, entende-se por:  



 120 

I - criação intelectual: invenção, aperfeiçoamento, modelo de utilidade, desenho industrial, 

programa de computador e nova variedade vegetal;  

II - premiação: participação do servidor, a título de incentivo, nos ganhos econômicos 

decorrentes da exploração econômica, por parte do órgão ou entidade do MCT, da criação 

intelectual do servidor;  

III - ganhos econômicos: royalties, remunerações e quaisquer benefícios financeiros 

resultantes seja de exploração direta, seja de licença para exploração por terceiros da criação 

intelectual.  

Art. 4º - A premiação ao servidor será realizada com a mesma periodicidade da percepção dos 

respectivos ganhos econômicos por parte do órgão ou entidade do MCT.  

Parágrafo 1º - A premiação não se incorpora, a qualquer título, aos vencimentos do servidor.  

Parágrafo 2º - Os encargos e obrigações legais decorrentes dos ganhos referidos no caput 

deste artigo serão de responsabilidade dos respectivos beneficiários.  

Art. 5º - Os órgãos e entidades do MCT adotarão em seus orçamentos as medidas cabíveis 

para permitir o recebimento dos ganhos econômicos e o respectivo pagamento das parcelas 

referidas no art. 1º desta Portaria.  

Art. 6º - As despesas de depósito ou registro de pedido de proteção intelectual, os encargos 

periódicos de manutenção da proteção intelectual, bem como quaisquer encargos 

administrativos e judiciais serão deduzidos do valor total dos ganhos econômicos a serem 

compartilhados nos termos do art. 1º desta Portaria.  

Art. 7º - Esta Portaria aplica-se, no que couber, às relações entre o trabalhador autônomo, 

prestador de serviço, estagiário ou aluno e o órgão e entidade do MCT contratante.  

Art. 8º - Na celebração de quaisquer instrumentos contratuais relativos a atividades que 

possam resultar em criação intelectual protegida, os órgãos e entidades do MCT deverão 

estipular cláusulas de confidencialidade, a titularidade e a participação dos criadores na 

criação intelectual protegida.  
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Art. 9º - Os financiamentos, auxílios financeiros e bolsas concedidos por órgãos e entidades 

do MCT estarão condicionados, no que couber, à observância desta Portaria por parte das 

pessoas físicas e jurídicas beneficiárias, sob pena de seu cancelamento.  

Art. 10. - Esta Portaria aplica-se às criações intelectuais protegidas a partir da data de vigência 

da Lei No 9.279, de 14 de maio de 1996.  

Art. 11. - Os órgãos e entidades do MCT promoverão dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de publicação desta Portaria, as alterações dos respectivos regimentos internos ou 

estatutos para adequá-los aos termos desta Portaria, os quais deverão ser publicados no Diário 

Oficial da União.  

JOSÉ ISRAEL VARGAS 

 
Publicado no D.O.U. de 24/04/1998, Seção I, Pág. 15. 
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ANEXO IV 
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ANEXO V 
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ANEXO VI 

 
Termo de Autorização para Publicação de Teses e Dis sertações Eletrônicas (TDE) na 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações (BDTD) 
 
 

Na qualidade de titular dos direitos de autor da publicação, autorizo o IBICT a disponibilizar através do site 
http://bdtd.ibict.br/bdtd/, sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei nº 9610/98, o texto 
integral da obra abaixo citada, conforme permissões assinaladas, para fins de leitura, impressão e/ou download, a 
título de divulgação da produção científica brasileira, a partir desta data 26/08/2004. 

1. Identificação do material bibliográfico:  ( ) Tese  ( ) Dissertação 

2. Identificação da Tese ou Dissertação:  

Autor :       

 
RG:       CPF:       

 

Orientador :       Co-Orientador:       

 

Membros da Banca:       

 

Data de Defesa:       Titulação:       

 

Título :       

 

Instituição de Defesa:       

 

Afiliação: (Instituição de vínculo empregatício do autor):: 

      

 

Área do Conhecimento:       

Palavras-chave:       

 

3. Agência de fomento:       

 

4. Informação de acesso ao documento: 

Liberação para publicação: ( ) Total  ( ) Parcial  

Em caso de publicação parcial, especifique o(s) arquivo(s) restrito(s): 

 Arquivo (s) Capítulo (s). Especifique:       
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Assinatura do autor  Data 
 
A restrição (parcial ou total) poderá ser mantida por até um ano a partir da data de autorização da publicação. A extensão 
deste prazo suscita justificativa junto ao IBICT. Todo o resumo e os metadados ficarão sempre disponibilizados. 
 
Havendo concordância com a publicação eletrônica, torna-se imprescindível o envio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF 
da tese ou dissertação.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


