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Prefácio

O

livro Boas Práticas em Gestão da Inovação é fruto da importante e destacada atuação da Agência Intelecto, o Núcleo
de Inovação Tecnológica (NIT) da Universidade Federal de
Uberlândia (UFU), que durante os anos em que está à frente da política de
propriedade intelectual da UFU criou um consolidado processo de gestão
que tem refletido nos indicadores de Inovação da Universidade. A elaboração desta obra está integrada ao projeto desenvolvido pela Agência Intelecto
“Rede UFU de Inovação: a interação universidade-empresa e a disseminação
de boas práticas da propriedade intelectual e da inovação”, financiado pelo
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
Os estudos que compõem a presente obra perpassam por temas de
gestão de NITs, inovação e empreendedorismo, que, em última análise,
consistem em assuntos essenciais e interligados, possibilitando que o leitor
tenha um material consistente em matéria de gestão de inovação e propriedade intelectual.
No primeiro ensaio sobre “O Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação e os seus Principais Enfoques”, as autoras Cynthia Mendonça Barbosa e Elza Fernandes de Araújo apresentam os principais enfoques
do “Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação”, evidenciando os
dispositivos da Lei nº 13.243/2016. O leitor encontrará neste estudo uma
oportunidade para compreender os aspectos relacionados esta Lei e suas
perspectivas, que abrangem os aspectos sobre um ambiente de inovação
mais efetivo no Brasil, o caráter regional da inovação, a descentralização
das atividades de ciência, tecnologia e inovação em cada esfera de governo, a simplificação de procedimentos para gestão de projetos de ciência,
tecnologia e inovação, a integração dos inventores independentes no processo de inovação, o uso do poder de compra do Estado para o incentivo e
a promoção da inovação no Brasil e a redução da insegurança jurídica. As
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autoras concluem este ensaio com um comentário extremamente pertinente para a frágil conjuntura presente que o sistema de Ciência, Tecnologia e
Inovação, construído ao longo de décadas desde os anos 40 do século passado, se encontra. Assim, o último ensaio desta obra propõe ao leitor uma
reflexão fundamental de que “Sem a ciência, tecnologia e inovação o Brasil
não avançará. Assim, o novo Marco Legal consiste no estímulo jurídico para
transformar o país em um ecossistema inovador, alavancando as parcerias
público-privadas e as interações ICTs-empresas, à medida que se reduz as
barreiras legais e burocráticas do processo e flexibiliza as ações em função
da pesquisa, do desenvolvimento e da inovação no Brasil”.
Em uma análise jurídico-econômica, o segundo ensaio escrito em espanhol apresenta as razões para a proteção das patentes. O ensaio Razones
para la protección de las patentes, dos autores Thiago Paluma e Juliana Demori de Andrade, faz uma abordagem do sistema de patentes e sua proteção
jurídica como essenciais ao desenvolvimento econômico estatal. Com este
ensaio, esta obra abrange a temática direta das patentes e como o leitor poderá assimilar os aspectos que “desde a Revolução Industrial, as patentes
constituem um importante patrimônio financeiro e estão sujeitas a proteção
legal nacional, comunitária e internacional”. Assim, o leitor encontrará neste ensaio “uma parte inicial contendo conceitos gerais e uma separada que
analisa a natureza imaterial das patentes e os motivos que fornecem a base
para a proteção do Estado”.
No terceiro texto sobre a “Propriedade Intelectual: Aspectos Jurídicos
dos Contratos de Transferência e Licenciamento de Tecnologia e a Lei de
Licitações”, as autoras Rita de Cássia Lima e Renata Pavinski Alves da Silva
investigam a transferência de tecnologia a partir dos instrumentos jurídicos
pertinentes, quais sejam, os contratos de transferência de tecnologia e de
licenciamento. De maneira crítica, realizam ainda um estudo sobre a aplicação da Lei nº 8.666/93 (Lei de Licitações) para os casos de transferência de
tecnologia. As autoras chamam a atenção para o novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação e a regulamentação das parcerias de longo prazo
entre os setores públicos e privado, “permitindo uma maior flexibilização
de atuação às Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs)”.
Ressaltam também como fica a relação do novo Marco Legal com a lei de
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licitação e “a possibilidade dada à Administração Pública de dispensar a licitação em contratações de serviços ou produtos inovadores de empresas de
micro, pequeno e médio porte”. Além disso, o texto chama atenção de como
o “novo marco alterou também a Lei de Licitações, dispensando a obrigatoriedade de licitação para “aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento”. Desse modo, o tema abordado é um importante
estímulo para fomentar no seio das IFES uma maior “interação universidade-empresa e a disseminação de boas práticas da propriedade intelectual e
da inovação” como proposto no projeto apoiado pelo CNPq.
No quarto ensaio, os pesquisadores Letícia de Castro Guimarães,
Heitor Cappato Guerra Silva, Fabiana Regina Grandeaux de Melo, Helton
de Oliveira, Manuela Oliveira Botrel e Foued Salmen Espíndola, no trabalho
“Prospecção em base de patentes e o potencial tecnológico de produtos da
biodiversidade: o exemplo do açaí (Euterpe oleraceae)”, analisam as tecnologias depositadas sob o título de patente e que sejam relacionadas ao Açaí,
sob a perspectiva da proteção da biodiversidade brasileira e do desenvolvimento nacional. Neste estudo verifica-se a importância de aliar a prospecção tecnológica em base de patentes ao aporte das publicações científicas
que são normalmente usados na pesquisa científica e tecnológica realizada nas IFES. Com certeza, os pesquisadores poderão ter um melhor olhar
no potencial inovador da sua pesquisa. Nesse sentido, o exemplo do Açaí
abordado neste texto é estimulador para que a Ciência Nacional melhor se
aproprie dos recursos abundantes na nossa biodiversidade biológica, social
e cultural.
O quinto estudo, que é sobre “A indicação geográfica e a potencialidade de valorização do artesanato: diagnóstico da tecelagem manual no
Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba”, de Letícia de Castro Guimarães e Lúcia
Regina Fernandes, indica uma modalidade especial de propriedade intelectual, a Indicação Geográfica (IG), como instrumento de desenvolvimento
regional. As pesquisadoras traçam neste ensaio um breve panorama sobre
IG, um dos modos de proteção do conhecimento vinculada à proteção da
origem de um produto ou da prestação de serviço, além de resgatar as habilidades técnicas da tecelagem manual do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba,
cujas características se diferenciam de outros territórios, evidenciando uma
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certa peculiaridade na produção de tecidos artesanais. O leitor encontrará
informações cuidadosas sobre a abrangência geográfica da tecelagem na região estudada, identificando os locais em que esta atividade artesanal está
inserida e o seu potencial para reivindicar uma IG.
O sexto ensaio sobre os “Impactos da Transferência de Tecnologia e
do Licenciamento como resultado da atuação do NIT-UFV”, os autores Thamiris Campos da Costa, Flávia Ferreira Alves e Rodrigo Gava realizam uma
descrição e análise da atuação do NIT da Universidade Federal de Viçosa
na promoção da transferência de tecnologia e os benefícios gerados para
a Universidade. Ressalta-se no texto a visão dos autores de que “a proteção
do conhecimento gerado” (...) “saia dos laboratórios das universidades e se
transforme em novos produtos, processos ou serviços com valor tecnológico agregado, capazes de promover os efetivos impactos sociais, econômicos
e culturais que se almeja”. Este é um dos grandes desafios que os NITs têm
se empenhado para a consolidação da cultura da Inovação no meio acadêmico.
No sétimo ensaio demonstra-se o caráter multidisciplinar desta obra
ao tratar sobre “O Papel do Centro de Incubação de Atividades Empreendedoras como Indutor da Inovação na Universidade Federal de Uberlândia –
Case do I Desafio de Inovação”, dos autores Manuela de Oliveira Botrel, Rita
de Cássia Ferreira Meirelles, Larissa Sarmento Macêdo, Isabella Mendonça
Nogueira e Guilherme de Augusto Vilela, que fazem um estudo de caso a
partir da experiência do Centro de Incubação de Atividades Empreendedoras (CIAEM) da UFU, e de sua importância na promoção da inovação na
Universidade. Os autores deste ensaio, com grande experiência na gestão do
CIAEM, fazem da motivação para descrever em relação de um case do “I
Desafio de inovação da UFU”, um relato abrangente sobre as incubadoras de
empresas de base tecnológica e as implicações desses habitats de inovação
nas IFES. Com o “I Desafio de Inovação da UFU”, o leitor poderá encontrar aspectos importantes do “estreitamento da relação universidade-poder
público-empresa”, da promoção da divulgação da cultura do empreendedorismo e inovação para a Comunidade Universitária. Ao propor aos universitários que apresentem soluções tecnológicas inovadoras de problemas
cotidianos, o ensaio revela a abrangência desta iniciativa.
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Portanto, os ensaios que compõem o presente livro revelam seu caráter interdisciplinar e abrangente. A qualidade desta obra é garantida pelos seus autores, que possuem, além da formação acadêmica e experiência
profissional, uma grande vivência e conhecimento acumulado ao longo do
processo de gestão de todos os temas aqui abordados. Acreditamos que a
presente obra oferece uma contribuição significativa para a consolidação de
um ambiente de inovação no Brasil.

Foued Salmen Espindola
Thiago Paluma
(Organizadores)
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O NOVO MARCO LEGAL DA CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO E
OS SEUS PRINCIPAIS ENFOQUES

Cynthia Mendonça Barbosa
Elza Fernandes de Araújo

1

INTRODUÇÃO

Em 11 de janeiro de 2016 foi sancionada a Lei Federal brasileira nº
13.243. Decorrente do Projeto de Lei nº 2.177/2011, no âmbito da Câmara
dos Deputados, e, posteriormente, Projeto de Lei nº 77/2015, no Senado, a
Lei nº 13.243/2016 foi pautada em cinco anos de discussões, abrangendo representantes do Poder Executivo, associações de classe, representações civis
e demais atores do Sistema de Inovação do Brasil. Conforme Rauen (2016),
essas discussões reconheciam a necessidade de se alterar questões da Lei de
Inovação, Lei Federal nº 10.973/2004, e de outras oito leis que tangenciam as
atividades de ciência, tecnologia e inovação (CT&I) do país, de forma a reduzir as barreiras legais e burocráticas do processo, permitindo uma maior
flexibilidade aos atores atuantes no sistema de CT&I.
Regulamentando a Emenda Constitucional nº 85/2015, que alterou
e também adicionou importantes dispositivos na Constituição Federal do
Brasil, objetivando atualizar as tratativas quanto à CT&I no país, referencia-se a Lei nº 13.243/2013 como o “Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação”. São grandes as expectativas em torno dessa Lei e o que ela
legisla. Segundo Sicsú e Silveira (2016, p. 02), um dos objetivos do referido
Marco Legal é “facilitar a aproximação de empresas e universidades, incentivando mais pesquisa, desenvolvimento científico e tecnológico e a inovação no país”.
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Com a Lei nº 13.243/2016, pretende-se, entre outros pontos, alavancar as interações entre os setores público e privado, visando a um
ambiente de inovação mais efetivo, reduzir as desigualdades regionais
do país, descentralizar as atividades de CT&I em cada esfera do governo,
utilizar o poder de compra do Estado para o incentivo à inovação e, em
especial, reduzir a insegurança jurídica que permeava, até então, a prática
da pesquisa e desenvolvimento (P&D) no país, assim como o processo de
inovar no Brasil.
Conforme disposto no Marco Legal (BRASIL, 2016, p. 1), este estabelece
medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação tecnológica, ao
alcance da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento do sistema
produtivo nacional e regional do País.

Cabe a cada ator envolvido no cenário da CT&I no Brasil conhecer as
possibilidades advindas com a Lei nº 13.243/2016 e utilizar-se dos mecanismos legais permitidos, não complicando o que veio para descomplicar e não
burocratizando o que veio para desburocratizar. Cabe aos entes públicos e
privados, aliados aos seus setores jurídicos, definirem suas diretrizes e políticas de inovação, com intuito de estabelecer procedimentos e ferramentas
que viabilizem a implementação dos mecanismos preconizados pela Lei nº
13.243/2016, indo ao encontro do estímulo à inovação, da flexibilização dos
processos e da simplificação das ações de gestão com foco em ciência, tecnologia e inovação.
O Marco Legal da CT&I consiste na tentativa de se corrigir as deficiências dos regramentos jurídicos envolvendo o tema e na esperança de
que, daqui a uns anos, o país apresente uma posição melhor no ranking do
Índice Global de Inovação1. De acordo com esse Índice, em 2017, dos 127
países analisados, o Brasil manteve a 69a colocação apresentada em 2016.
1

O Índice Global de Inovação consiste em um estudo realizado pela Universidade Cornell, pela Escola de Pós-graduação em Negócios (INSEAD) e pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (WIPO) “para identificar e analisar indicadores relacionados ao processo inovativo, política, economia e outros fatores importantes para
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Segundo a Agência CNI de Notícias (2017, p. 02),
o panorama da inovação no país mudou de otimismo para preocupação em sete anos. Em 2011, ocupava a 47a posição – a melhor colocação já registrada –, mas caiu para a 69a em 2016 e em 2017. A
posição geral só não é pior do que a aferida em 2015, em que o Brasil
ocupou o 70a lugar.

Em face do exposto, este trabalho objetiva apresentar, sob a perspectiva dos autores, os principais enfoques do “Novo Marco Legal da Ciência,
Tecnologia e Inovação”, evidenciando os dispositivos da Lei nº 13.243/2016
que remetem aos aspectos que serão abordados. Após a explanação do assunto, considerações finais serão emitidas sobre o tema.

2

A LEI Nº 13.243/2016 E OS SEUS PRINCIPAIS ENFOQUES

A Lei nº 13.243/2016, conhecida como o “Novo Marco Legal da
Ciência, Tecnologia e Inovação”, além de alterar a Lei de Inovação, Lei nº
10.973/2004, alterou as seguintes leis:
1.

Lei nº 6.815/1980 (que define a situação jurídica do estrangeiro
no Brasil e cria o Conselho Nacional de Imigração);

2.

Lei nº 8.666/1993 (regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências);

3.

Lei nº 12.462/2011 (entre outros pontos, institui o Regime Diferenciado de Contratações Públicas - RDC);

4.

Lei nº 8.745/1993 (dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, além de dar outras providências);

o desenvolvimento de novas tecnologias e serviços” (Disponível em: <http://www.
nitmantiqueira.org.br/portal/index.php/noticias/1456-brasil-sobe-uma-posicao-em-indice-global-de-inovacao>. Acesso em: 12 jul. 2017).
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5.

Lei nº 8.958/1994 (regulamenta as relações entre as instituições
federais de ensino superior e de pesquisa científica e tecnológica
e as fundações de apoio);

6.

Lei nº 8.010/1990 (dispõe sobre importações de bens destinados
à pesquisa científica e tecnológica);

7.

Lei nº 8.032/1990 (regulamenta a isenção ou redução de impostos de importação); e, por fim, a

8.

Lei nº 12.772/2012 (entre outras disposições, define questões da
Carreira do Magistério Superior).

Dentre as mudanças legais advindas com a Lei em referência, existem algumas que não são autoaplicáveis, dependendo de regulamentação
por parte do governo. Alguns desses dispositivos serão mencionados no decorrer do assunto. No entanto, não serão emitidos comentários detalhados
sobre os mesmos, considerando que essa regulamentação ainda virá. A expectativa de todos é que a regulamentação da legislação não prejudique os
avanços do Marco Legal.
Como mencionado por Helena Nader2, em matéria publicada pela
Agência FAPESP (2016), preocupa-se, agora, com a regulamentação da legislação que deve manter os avanços do Marco Legal: “hoje temos um arcabouço legal de C&T no país que deixa clara a importância da parceria
público-privada” (NADER, 2016 apud AGÊNCIA FAPESP, 2016, p. 2). Portanto, a expectativa é que a regulamentação da Lei nº 13.243/2016 beneficie
a todos os setores que compõem o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia
e Inovação do país.
Direcionando para os principais enfoques do Marco Legal, segundo
perspectivas dos autores, a Lei nº 13.243/2016, conforme a Figura 1:

2

1.

busca o incentivo a um ambiente de inovação efetivo;

2.

destaca o caráter regional da inovação, com foco na redução
das desigualdades regionais entre os sistemas estaduais de inovação;

Helena B. Nader foi presidente da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência).
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3.

enfatiza a descentralização das atividades de Ciência, Tecnologia
e Inovação (CT&I) em cada esfera do governo;

4.

foca a simplicidade na gestão dos projetos de CT&I e, ao mesmo
tempo, o controle dos resultados;

5.

visa a integrar melhor os inventores independentes no processo
de inovar;

6.

enfatiza o papel do governo em utilizar o seu poder de compra para
o incentivo à inovação; e, por fim, mas não menos importante,

7.

visa a redução da insegurança jurídica em termos dos regramentos jurídicos existentes em prol da pesquisa e desenvolvimento e
da inovação no Brasil.
Figura 1: Principais enfoques do Marco Legal da CT&I
segundo perspectivas dos autores.

Fonte: Dos autores
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A partir desse momento, cada aspecto pontuado anteriormente será
abordado, remetendo-se aos dispositivos da Lei nº 13.243/2016, que evidenciam os enfoques do Marco Legal.

2.1

Incentivo a um ambiente de inovação efetivo

A Lei Federal de Inovação, Lei nº 10.973/2004, foi a mais impactada
pelo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso demonstra a ênfase dada à necessidade de se criar um ambiente de inovação mais efetivo
no Brasil. O estímulo à inovação, por meio da intensificação da parceria
público-privada e da flexibilização do processo de se realizar pesquisa e desenvolvimento (P&D) no país, consiste em uma das principais vertentes da
Lei nº 13.243/2016.
Como mencionado por Pombo (2016, p. 1-2), uma das diretrizes do
Marco Legal é a
promoção da cooperação e interação entre os entes públicos, entre os setores público e privado e entre empresas. [...] Isso reflete
a concepção – agora consagrada expressamente – de que o desafio
de inovar impõe a atuação cooperativa de múltiplos sujeitos, cada
qual com recursos, conhecimentos e habilidades distintas e complementares.

De acordo com Sicsú e Silveira (2016), uma das grandes preocupações dos especialistas é a pequena participação do setor empresarial nos
projetos de desenvolvimento e inovação no Brasil. “Até então, era legalmente difícil a parceria com as empresas e a alocação de recursos públicos para
a inovação empresarial” (SICSÚ; SILVEIRA, 2016, p. 01).
Conforme Gráfico 1, verifica-se que, no país, além do dispêndio nacional com ciência e tecnologia (C&T) ser pequeno se comparado ao Produto Interno Bruto (PIB), os gastos empresariais com C&T são ainda menores em relação aos dispêndios efetuados pelo setor público.
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Gráfico 01: Dispêndio nacional em ciência e tecnologia (C&T) em
relação ao Produto Interno Bruto (PIB) por setor, 2000-2014

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). Disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/363032/Dispendio_nacional_em_ciencia_e_tecnologia_C_T_em_relacao_ao_produto_interno_bruto_PIB_por_setor_2000_2014.html>. Acesso em 13 jul. 2017.
Elaborado por: Coordenação de Indicadores e Informação (COIND) -CGGI/DGE/SEXEC-MCTIC
Atualizado em: 30/05/2017

Da mesma forma, os investimentos nacionais em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) são pequenos se comparado ao Produto Interno Bruto
(PIB). No Brasil, os gastos empresariais com P&D são menores em relação
aos dispêndios efetuados pelo setor público (Gráfico 2).
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Gráfico 02: Dispêndio nacional em pesquisa e desenvolvimento (P&D) em relação
ao Produto Interno Bruto (PIB) por setor, 2000-2014

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC)
Disponível em: <http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/308855/Brasil_Dispendio_nacional_em_pesquisa_e_desenvolvimento_P_D_em_relacao_ao_produto_interno_
bruto_PIB_por_setor_2000_2014.html>. Acesso em 13 jul. 2017.
Elaborado por: Coordenação de Indicadores e Informação (COIND) - CGGI/DGE/SEXEC
- MCTIC
Atualizado em: 30/05/2017

Por fim, visando contextualizar o Brasil em relação aos outros países, quanto aos investimentos do setor empresarial em P&D, especialmente
países como Alemanha, China, Coreia, Estados Unidos e Japão, verifica-se
que, em termos percentuais, os indicadores do país são bem inferiores se
comparados a esses países (Tabela 1).
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Tabela 1: Dispêndios nacionais em P&D, segundo setor de financiamento, em
relação ao PIB dos países selecionados, 2000-2013
(em
percentual)
País
África do
Sul

Alemanha

Argentina

Austrália

Brasil

Canadá

China

Cingapura

Coreia

Espanha

Estados
Unidos

França

Índia(2)

Itália

Japão

Setor

2000 2001 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Empresas

-

0,40

-

0,42

0,40

0,38

0,40

0,38

0,38

0,36

0,30

0,29

0,28

-

Governo

-

0,26

-

0,26

0,29

0,33

0,36

0,40

0,40

0,37

0,33

0,32

0,33

-

Empresas 1,58 1,57

1,58

1,63

1,61

1,64

1,68

1,67

1,75

1,80

1,78

1,84

1,90

1,86

Governo

0,75 0,75

0,77

0,77

0,74

0,69

0,68

0,67

0,74

0,81

0,82

0,83

0,84

0,85

Empresas 0,09 0,07

0,08

0,09

0,11

0,12

0,12

0,12

0,11

0,10

0,11

0,12

0,12

0,12

Governo

0,23

0,24

0,24

0,25

0,27

0,27

0,30

0,36

0,37

0,37

0,43

0,44

0,26 0,26

Empresas 0,71

-

0,86

-

0,95

-

1,16

-

1,39

-

-

-

-

-

Governo

-

0,68

-

0,70

-

0,75

-

0,78

-

-

-

-

-

Empresas 0,49 0,48

0,47

0,47

0,47

0,51

0,47

0,50

0,54

0,51

0,55

0,52

0,50

0,50

Governo

0,54 0,57

0,52

0,51

0,48

0,48

0,49

0,56

0,57

0,59

0,59

0,60

0,63

0,71

Empresas 0,84 1,03

1,03

1,00

1,01

0,98

1,00

0,94

0,92

0,93

0,86

0,86

0,81

0,75

Governo

0,67

0,63

0,62

0,62

0,63

0,61

0,61

0,64

0,66

0,65

0,61

0,59

0,57

Empresas 0,52

0,55 0,59
-

-

0,68

0,81

0,89

0,96

0,98

1,05

1,22

1,26

1,36

1,47

1,55

Governo

-

-

0,34

0,33

0,35

0,34

0,34

0,35

0,40

0,42

0,40

0,43

0,44

Empresas 1,00 1,10

1,03

1,04

1,16

1,27

1,24

1,40

1,66

1,13

1,07

1,19

1,07

-

Governo

0,73 0,78

0,87

0,85

0,80

0,79

0,78

0,82

0,78

0,87

0,81

0,82

0,77

-

Empresas 1,58 1,70

1,64

1,74

1,90

1,97

2,14

2,21

2,28

2,34

2,49

2,76

3,01

3,14

Governo

0,52 0,58

0,58

0,56

0,59

0,60

0,65

0,74

0,79

0,90

0,93

0,93

0,96

0,95

Empresas 0,44 0,42

0,47

0,49

0,50

0,51

0,55

0,56

0,59

0,59

0,58

0,58

0,58

0,57

Governo

0,30

0,34 0,35

0,38

0,41

0,43

0,47

0,50

0,54

0,60

0,64

0,63

0,59

0,55

0,52

Empresas 1,81 1,77

1,65

1,62

1,56

1,59

1,64

1,70

1,76

1,63

1,56

1,62

1,60

1,66

Governo

0,69 0,73

0,76

0,78

0,79

0,77

0,76

0,77

0,84

0,92

0,89

0,86

0,80

0,76

Empresas 1,09 1,15

1,13

1,07

1,06

1,06

1,07

1,06

1,05

1,15

1,16

1,21

1,24

-

Governo

0,83

0,82

0,81

0,79

0,79

0,77

0,80

0,86

0,81

0,77

0,78

-

0,81 0,79

Empresas

-

-

0,15

-

-

0,20

0,25

0,27

0,28

0,27

0,25

0,26

0,27

-

Governo

-

-

0,60

-

-

0,57

0,60

0,56

0,54

0,59

0,58

0,58

0,58

-

Empresas

-

-

-

-

-

0,42

0,44

0,48

0,53

0,54

0,55

0,55

0,56

-

Governo

-

-

-

-

-

0,53

0,51

0,50

0,49

0,51

0,51

0,51

0,54

-

Empresas 2,17 2,25

2,31

2,35

2,34

2,52

2,63

2,69

2,71

2,53

2,47

2,59

2,54

2,62

Governo

0,57

0,57

0,57

0,55

0,55

0,54

0,54

0,59

0,56

0,56

0,56

0,60

0,59 0,58
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México

Portugal

Reino
Unido

Rússia

Empresas 0,10 0,11

0,14

0,13

0,15

0,17

0,17

0,16

0,15

0,17

0,16

0,16

0,12

0,11

Governo

0,21 0,21

0,22

0,22

0,20

0,20

0,19

0,19

0,22

0,23

0,28

0,25

0,30

0,38

Empresas 0,20 0,24

0,23

0,22

0,25

0,27

0,41

0,53

0,69

0,69

0,67

0,65

0,63

-

Governo

0,47 0,47

0,44

0,42

0,42

0,42

0,46

0,50

0,63

0,72

0,69

0,61

0,59

-

Empresas 0,84 0,78

0,75

0,71

0,71

0,69

0,75

0,78

0,77

0,78

0,75

0,78

0,74

0,76

Governo

0,52 0,50

0,50

0,53

0,53

0,53

0,53

0,52

0,52

0,57

0,55

0,52

0,47

0,44

Empresas 0,35 0,40

0,41

0,40

0,36

0,32

0,31

0,33

0,30

0,33

0,29

0,30

0,31

0,32

Governo

0,73

0,77

0,70

0,66

0,66

0,70

0,68

0,83

0,80

0,73

0,76

0,76

0,58 0,67

Fonte: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

Assim, diante das informações, para se criar um ambiente de inovação mais efetivo no país, faz-se necessário estimular, induzir e fomentar de
forma mais intensa as articulações público-privadas no país, encorajando e
viabilizando maiores investimentos por parte do setor empresarial em P&D
e em CT&I, em consonância com as ações do governo em prol de cenários
cooperativos com foco no desenvolvimento científico, na pesquisa, na capacitação científica e tecnológica e na inovação.
Até o momento, como evidenciado por Rauen (2016, p. 22 e 33),
a interação ICT [Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação]
no Brasil permanece tímida e toda a infraestrutura de pesquisa nacional é incapaz de prover, na interação com o setor produtivo, os
inputs necessários para a produção de novas tecnologias e serviços
que dinamizem a economia nacional.[...]
Com isso, seria desejável que alterações no marco legal da inovação,
além de buscarem reduzir a insegurança jurídica e fortalecer as possibilidades vigentes, direcionassem-se ao fortalecimento de ferramentas de estímulo ao aumento da participação empresarial no processo inovativo – que permanece em patamares ainda muito baixos.

Segundo Fernando Peregrino3, em entrevista à Nossa Ciência (2016),
a Lei nº 13.243/2016 visa a desobstruir o caminho da Instituição Científica,
3

Atualmente, Fernando Otávio de Freitas Peregrino é presidente do Conselho Nacional
das Fundações de Apoio às Universidades (Confies).
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Tecnológica e de Inovação (ICT) com o sistema empresarial, além do incentivo ao investimento empresarial, que, segundo Peregrino (2016 apud
NOSSACIÊNCIA, 2016, p. 01), “é vital para a inovação se completar”.
Nesse contexto, observam-se alguns dispositivos da Lei em referência que perpassam no incentivo a um ambiente de inovação mais efetivo
por meio da interação ICT-Empresa e do estímulo à inovação no âmbito das empresas. A seguir, serão evidenciados principais pontos da Lei nº
13.243/2016 que remetem à ênfase na promoção de ambiente cooperativo
entre entes públicos e privados, especialmente entre ICTs e empresas.
I.		
O novo Marco Legal incluiu na Lei de Inovação alguns
princípios norteadores. Entre eles, consta, no inciso V do art. 1o, a promoção da interação entre os entes públicos, entre os setores público e privado
e entre empresas, reforçando a importância dessa cooperação para a efetividade do sistema de inovação no país.
II.
A Lei nº 13.243/2016 também enfatizou o papel do governo
no processo de encorajar os ambientes de inovação cooperativos e as parcerias público-privadas. Nesse sentido, destaca-se o Art. 3o C incluído na
Lei de Inovação, por meio do qual fica estabelecido que caberão a todas as
esferas do governo estimular a atração de centros de pesquisa e desenvolvimento de empresas estrangeiras, com intuito de promover interações com
ICTs e empresas brasileiras.
III.
Outra novidade trazida pelo novo Marco Legal foi a ampliação das possibilidades de contrapartida mediante o compartilhamento
e/ou permissão de uso de laboratórios, equipamentos e demais instalações
de ICTs públicas por parte das empresas. Anteriormente, as contrapartidas oferecidas pelas empresas podiam ser apenas via remuneração. Com o
advento da Lei nº 13.243/2016, admitiu-se também a contrapartida não financeira no momento do compartilhamento e ou uso das instalações dessas
ICTs (Art. 4o da Lei de Inovação).
Sobre esse ponto, o recente regramento jurídico veio permitir, ainda,
o uso do capital intelectual das ICTs em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação com empresas (Art. 4o, inciso III, da Lei de Inovação).
IV.
O novo Marco Legal manteve a possibilidade do governo e
de suas entidades de participarem de forma minoritária do capital social de
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empresas. Além disso, nesse sentido, a Lei nº 13.243/2016 definiu melhor algumas questões, como o fato da alienação dos ativos da participação societária
dispensar realização de licitação e da participação minoritária das ICTs, por
exemplo, poder ocorrer mediante contribuição financeira ou não financeira,
desde que economicamente mensurável (Art. 5o, § § 3o e 6o da Lei de Inovação).
V.
Outro ponto facilitador das parcerias público-privadas,
como ICTs-Empresas, advindo com a aprovação da Lei nº 13.243/2016, diz
respeito à possibilidade das ICTs poderem ceder, mediante remuneração, os
direitos de suas tecnologias e de suas propriedades intelectuais a terceiros
(Art. 11 da Lei de Inovação). Anteriormente a essa Lei, essa questão não
estava expressa no regramento jurídico.
VI.
Por fim, mas não menos importante, cita-se como um dos
fatores de estímulo à inovação e à cooperação entre os setores público e privado a inclusão do art. 14-A na Lei de Inovação. Por meio desse dispositivo
legal, o pesquisador público em regime de dedicação exclusiva, inclusive
aquele enquadrado em plano de carreira e cargos de magistério, poderá ser
remunerado pelas empresas à medida que executa atividade de pesquisa,
desenvolvimento e inovação. Nesse mesmo contexto, o novo Marco Legal
ampliou o número de horas anuais que esse pesquisador poderá trabalhar
no âmbito das empresas, passando de 240 horas (no máximo) para 416 horas anuais (Art. 10 da Lei nº 13.243/2016).
Em termos da indução da participação das empresas no cenário da
inovação, a Lei nº 13.243/2016 também traz dispositivos sob esse enfoque,
sendo que alguns deles serão referenciados a seguir.
I. Dentre os princípios trazidos pelo novo Marco Legal, destacam-se
o estímulo a atividade de inovação nas empresas e a promoção da competitividade empresarial nos mercados nacional e internacional (art. 1o, incisos
VI e VII da Lei de Inovação), o que reforça a importância de inserir o setor
empresarial nas tratativas da ciência, tecnologia e inovação do Brasil e encorajá-lo a investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação no país.
II.
Da mesma forma, o novo regramento jurídico veio garantir
a manutenção de programas específicos por parte do governo para as microempresas e empresas de pequeno porte (art. 3o D da Lei de Inovação).
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III.
No art. 19 da Lei de Inovação, o novo Marco Legal incluiu
vários instrumentos de estímulo à inovação nas empresas, como encomenda tecnológica, uso do poder de compra do Estado, incentivos fiscais e fundos de investimento.
Criou-se, ainda, a figura do “bônus tecnológico”, com foco na subvenção a microempresas e a empresas de pequeno e médio porte visando
ao pagamento de compartilhamento e uso de infraestrutura de pesquisa e
desenvolvimento tecnológicos, assim como ao pagamento de serviços tecnológicos especializados (Art. 2o, inciso XIII, da Lei de Inovação).
VI.
Com a aprovação da Lei nº 13.243/2016, foi permitida a
utilização dos recursos financeiros recebidos pelas empresas por meio de
subvenção econômica também com despesas de capital, além de despesas
correntes (Art. 19, § 8o, da Lei de Inovação).
V.
Finalmente, menciona-se o fato de que o novo Marco Legal, por meio do seu Art. 9o, alterou a Lei nº 8.032/1990 (que dispõe sobre a
isenção ou redução de impostos de importação), possibilitando às empresas
reduções de seus impostos de importação nos casos de execução de projetos
de pesquisa, desenvolvimento e inovação, cujos critérios e habilitação serão
estabelecidos posteriormente pelo poder público.
Em face do apresentado nessa sessão, constata-se que o novo Marco
Legal criou e definiu mecanismos que buscam propiciar uma articulação
mais efetiva e intensa entre os entes públicos e privados, entre ICTs e empresas, que visam a estimular uma atuação mais positiva do setor empresarial
frente ao processo de se fazer inovação no Brasil, com vistas a um ambiente
de inovação cooperativo e que gere desenvolvimento científico, tecnológico,
econômico e social para o país.

2.2

Destaque para o caráter regional da inovação

No novo Marco Legal, a importância de se observar e considerar o
caráter regional da inovação é evidente.
Ao alterar o art. 1o da Lei de Inovação, especialmente o seu caput,
nota-se que as medidas de estímulo trazidas pela Lei nº 13.243/2016 visam,
entre outras questões, não somente ao desenvolvimento do setor produtivo
nacional, como também do setor produtivo regional, enfatizando, logo no

26 Cynthia Mendonça Barbosa; Elza Fernandes de Araújo

início das disposições legais, a necessidade de olhar de forma diferenciada
para as regionalidades do país e de buscar estabelecer sistemas de inovação
apropriados para cada região.
Da mesma forma, como um dos princípios abrangidos por essa legislação tem-se a redução das desigualdades regionais do país (Art. 1o,
inciso III, da Lei de Inovação). Subentende-se que cabem aos sistemas estaduais de inovação contribuir para o alcance da redução dessas desigualdades, direcionando o ambiente de inovação ao contexto de cada região
do estado.
O enfoque dado a uma atuação mais regional por parte do novo
Marco Legal é reiterado à medida que se estabelece no âmbito das ICTs,
entre as diretrizes e objetivos da sua Política de Inovação, a obrigatoriedade de definir estratégias de atuação no ambiente produtivo local e regional, e não apenas no ambiente nacional (Art. 15-A, inciso I, da Lei de
Inovação).
O que se vislumbra com a Lei nº 13.243/2016 é que cada estado do
país trate as suas particularidades, inclusive as existentes entre as regiões
de um mesmo estado, no momento de pensar e de desenvolver os sistemas
regionais de inovação, objetivando o desenvolvimento econômico e social
das localidades e a redução das desigualdades entre as regiões.

2.3

Descentralização das atividades de ciência, tecnologia e inovação em
cada esfera do governo

A Lei nº 13.243/2016 incorporou, entre os princípios norteadores
das medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica, a
“descentralização das atividades de ciência, tecnologia e inovação em cada
esfera de governo, com desconcentração em cada ente federado” (art. 1o,
inciso IV, da Lei de Inovação), o que significa que a responsabilidade pela
promoção e pelo incentivo à pesquisa e à inovação perpassa não somente a
União, como também os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
O dever de estimular os sistemas de inovação – o que inclui o encorajamento e estímulo de seus atores – e todo o processo a ela relacionado é
de cada esfera do governo. Nesse contexto, por meio do novo Marco Legal,
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o art. 19 da Lei de Inovação foi alterado, conferindo também aos Estados,
Distrito Federal e aos Municípios o incentivo à inovação nas empresas.
Art. 19. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, as
ICTs e suas agências de fomento promoverão e incentivarão a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços e processos inovadores
em empresas brasileiras e em entidades brasileiras de direito privado
sem fins lucrativos, mediante a concessão de recursos financeiros,
humanos, materiais ou de infraestrutura a serem ajustados em instrumentos específicos e destinados a apoiar atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovação, para atender às prioridades das políticas industrial e tecnológica nacional (BRASIL, 2016).

De acordo com o art. 19, constata-se que, além da União, os demais
entes da federação poderão dispor de recursos para apoiar as empresas nas
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, atrelando também
a eles, portanto, a responsabilidade de viabilizar as prioridades nacionais
quanto às políticas industrial e tecnológica.

2.4

Simplicidade na gestão dos projetos de ct&i e foco no
controle dos resultados

O novo Marco Legal direciona para a “simplificação de procedimentos para gestão de projetos de ciência, tecnologia e inovação e adoção
de controle por resultados em sua avaliação” (art. 1o, inciso XII, da Lei de
Inovação).
A Lei nº 13.243/2016, ao incluir o art. 9o A, § 2o na Lei de Inovação,
veio estabelecer que a celebração de instrumentos jurídicos entre as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) e as entidades do
governo, visando à concessão de recursos para a execução de projetos de
pesquisa, desenvolvimento e inovação, deverá ocorrer de forma simplificada, assim como a prestação de contas desses recursos.
Da mesma forma, ao incluir no art. 27 da Lei de Inovação o inciso
V, qual seja, “promover a simplificação dos procedimentos para gestão dos
projetos de ciência, tecnologia e inovação [CT&I] e do controle por resulta-
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dos em sua avaliação”, o novo Marco Legal reiterou a necessidade de oferecer às atividades de CT&I um tratamento diferenciado por parte do Estado,
compatível com suas características.
Segundo Garcia (2017, p. 24), dentre os principais entraves diagnosticados no cenário da CT&I que a Lei nº 13.243/2016 propõe remediar, busca-se a “criação de um modelo de manual de prestação de contas unificado,
mais flexível e que desvinculasse a responsabilidade do gestor pelo resultado
efetivo da pesquisa”.

2.5

Integração dos inventores independentes no processo da inovação

Outro ator do sistema de inovação assume uma importância maior
em virtude do novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação: o inventor independente.
Por meio da Lei nº 13.243/2016 criou-se a possibilidade dos inventores
independentes utilizarem os laboratórios, equipamentos e demais instalações
das ICTs. Com a alteração do art. 4o, inciso II, da Lei de Inovação, permitiu-se
às pessoas físicas voltadas a atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira e, ainda, por prazo
determinado, utilizarem as dependências das ICTs públicas.
Art. 4o A ICT pública poderá, mediante contrapartida financeira ou
não financeira e por prazo determinado, nos termos de contrato ou
convênio:
[...]
II – permitir a utilização de seus laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e demais instalações existentes em suas próprias dependências por ICT, empresas ou pessoas físicas voltadas a
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, desde que tal
permissão não interfira diretamente em sua atividade-fim nem com
ela conflite.

Além disso, em virtude do novo Marco Legal, foram ampliadas as
possibilidades de estímulo ao inventor independente por parte das ICTs públicas e do governo.
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No atual ambiente regulatório, admite-se o apoio aos inventores
independentes para (Capítulo V da Lei de Inovação, alterado pela Lei nº
13.243/2016):
I

adoção de sua criação;

II

análise da viabilidade técnica e econômica do objeto de sua invenção;

III assistência na transformação da sua criação em produto ou processo;
IV assistência na constituição de empresa que produza a sua invenção;
V

orientação na transferência de tecnologia para empresas já existentes;

VI entre outras formas de apoio.

2.6

Uso do poder de compra do estado para incentivo à inovação

O novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) enfatiza a importância do uso do poder de compra do Estado para o incentivo e
a promoção da inovação no Brasil.
De acordo com Sagazio (2017, p. 76), é necessário definir procedimentos legais que favoreçam aquisições por parte do Estado de produtos inovadores, criando uma “reserva de mercado” temporária para esses produtos.
É preciso estabelecer procedimentos legais que favoreçam aquisições
pelos Poderes Públicos de produtos e serviços inovadores de empresas brasileiras, bem como o uso do poder de compra das estatais para
fomentar a inovação empresarial no Brasil. Isto criaria uma “reserva
de mercado” temporária para produtos inovadores.
As compras governamentais muitas vezes servem de “guia” para os
esforços inovadores das empresas, através do estabelecimento de
parâmetros e critérios de desempenho e qualidade claros e cientificamente estabelecidos. Este tipo de medida, assim, contribui com
a redução das incertezas que são inerentes às atividades inovativas
(SAGAZIO, 2017, p. 76).
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A Lei nº 13.243/2016 trouxe como um dos princípios norteadores “a
utilização do poder de compra do Estado para fomento à inovação” (inclusão do inciso XIII, Art. 1o, na Lei de Inovação). Conforme destacado por
Pombo (2016), esse princípio vincula-se de forma mais evidente ao art. 20
da Lei de Inovação, o qual foi alterado pelo novo Marco Legal da CT&I,
prevendo “a contratação de uma encomenda tecnológica, por parte da Administração Pública, para a solução de um problema técnico específico ou
obtenção de produto ou processo inovador” (POMBO, 2016, p. 2).
De acordo com o caput do art. 20 supracitado,
Os órgãos e entidades da administração pública, em matéria de interesse público, poderão contratar diretamente ICT, entidades de direito privado sem fins lucrativos ou empresas, isoladamente ou em
consórcios, voltadas para atividades de pesquisa e de reconhecida
capacitação tecnológica no setor, visando à realização de atividades
de pesquisa, desenvolvimento e inovação que envolvam risco tecnológico, para solução de problema técnico específico ou obtenção de
produto, serviço ou processo inovador.

Como evidenciado por Pombo (2016), a alteração da redação do art.
20 da Lei de Inovação pela Lei nº 13.243/2016 ampliou o escopo da encomenda tecnológica por parte do governo, a saber:
I

o referido dispositivo possibilita a contratação direta dos contratados pelo Estado;

II

o objeto da contratação passou a aludir a serviços, além de produtos e processos inovadores; e, por fim,

III a lista dos possíveis contratados foi ampliada, permitindo contratar também as ICTs, e não somente as empresas ou as entidades de direito privado sem fins lucrativos.
Nesse sentido, segundo Arbix e Babinski (2016), o Brasil com o novo
Marco Legal avançou e recompôs, pelo menos legalmente, as condições de
uso de instrumentos dinâmicos para alavancar a inovação, como as encomendas e o poder de compra do Estado.
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2.7

Redução da insegurança jurídica

A nova Lei permite aumentar a transparência e reduzir a insegurança
jurídica em importantes pontos das atividades de CT&I, em especial das
Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), assim como em
questões que facilitam a pesquisa e desenvolvimento (P&D) nas empresas
(ARBIX; BABINSKI, 2016).
Nesse aspecto, conforme destacado pelos mesmos autores, um dos
principais avanços decorrentes do novo Marco Legal da CT&I diz respeito
à “maior liberdade para ICTs e parceiros pactuarem acerca da propriedade
intelectual [PI] e participação nos resultados obtidos no âmbito dos acordos
de parceria” (ARBIX; BABINSKI, 2016, p. 2). Sobre esse assunto, particularmente sobre as questões de PI, o Quadro 1 retrata as principais mudanças,
evidenciando o antes e o depois da Lei nº 13.243/2016.
Quadro 1: Comparativo do antes e do depois do novo Marco Legal da CT&I para
as questões de PI
Disposições anteriores ao Marco Legal da
CT&I (Lei nº 13.243/2016)
O Governo e suas entidades podiam participar
minoritariamente de capital social de empresa
privada de propósito específico e a propriedade
intelectual era das instituições detentoras do capital social.
A legislação não deixava evidente a possibilidade
da ICT garantir, com exclusividade, a exploração
econômica de PI ao parceiro sem publicação de
Edital.
A legislação somente mencionava a possibilidade
da ICT ceder sua propriedade intelectual, a título
não oneroso, para os inventores da PI.

Fonte: Dos autores

Disposições vigentes em face do
Marco Legal da CT&I (Lei nº
13.243/2016)
O Governo e as ICTs podem participar
minoritariamente de capital social de
qualquer empresa e a PI é da empresa!
Em caso de venda dos ativos dessa sociedade é dispensada a licitação.
O cotitular da PI com ICT tem direito
à exclusividade na exploração econômica sem a obrigatoriedade de oferta
pública.
As ICTs podem ceder a sua propriedade intelectual, tanto para terceiros
(mediante remuneração) quanto para
o seu cotitular (mediante contrapartida financeira ou não financeira, desde
que economicamente mensurável).
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Em termos da insegurança jurídica existente anteriormente à aprovação do novo Marco Legal da CT&I, Rauen (2016, p.22-23) tão bem pontuou:
[...] as principais dificuldades observadas na promoção da interação
ICT-empresa advêm da ausência, na própria Lei de Inovação, de definições claras sobre as práticas e o modo de operação da gestão da
inovação por ICTs em parcerias com instituições privadas.
Tendo em vista que a Lei de Inovação disciplina as ações do ente
público – ICTs, pesquisadores, órgãos e agências de fomento em atividades relacionadas ao tema [...], é comum que, em situações dúbias
ou incertas do regramento, os gestores públicos solicitem pareces de
consultores jurídicos federais com vistas a obter amparo legal sobre a
forma de encaminhamento de determinadas questões.
Tal insegurança relacionada às formas de procedimento na gestão da
inovação leva, muitas vezes, o agente público a optar por não se envolver em atividades de parceria. Em outras situações, ao optar por submeter tais questões à análise jurídica, devido ao fato de estarem sujeitas
às interpretações de cada consultor que analisa o caso específico, diferentes pareceres sobre os procedimentos a serem adotados pelos entes
públicos podem levar a modos de operacionalização das atividades de
gestão da inovação díspares entre uma e outra instituição.

Além dos avanços relativos às questões da propriedade intelectual,
outros são percebidos em face da nova legislação, os quais também buscam
a redução da insegurança jurídica. Entre eles destacam-se:
I

a captação, a gestão e a aplicação das receitas próprias das ICTs
públicas, obtidas por meio de transferência de tecnologia, participação em capital social de empresa, compartilhamento e permissão de uso de laboratórios, acordos de parceria e prestação
de serviços técnicos especializados, poderão ser delegadas à fundação de apoio, quando previsto em contrato ou convênio, devendo ser aplicadas exclusivamente em objetivos institucionais
de pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo a carteira de
projetos institucionais e a gestão da política de inovação;

II

os entes da federação, as respectivas agências de fomento e as
ICTs públicas poderão participar da criação e da governança das
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entidades gestoras de parques tecnológicos ou de incubadoras
de empresas, desde que adotem mecanismos que assegurem a
segregação das funções de financiamento e de execução;
III os parques e polos tecnológicos, as incubadoras de empresas, as
associações e as empresas criados com a participação de ICT pública poderão utilizar fundação de apoio a ela vinculada ou com
a qual tenham acordo;
IV na Lei de Licitação (Lei nº 8.666/1993) não havia previsão de
dispensa de licitação para aquisição de produto para pesquisa e
desenvolvimento (P&D). A partir da aprovação do novo Marco
Legal da CT&I, permitiu-se a dispensa de licitação para contratação ou aquisição de produto para P&D, assim como de obra e
serviços de engenharia no valor de até R$ 300.000,00.
Diante do que foi apresentado, cabem aos atores dos sistemas de inovação do país aproveitar os novos dispositivos legais trazidos pela Lei nº
13.243/2016 e trabalharem em prol da dinamização do processo de inovar
no Brasil, flexibilizando seus procedimentos e o modo de operar, reduzindo
a burocracia e criando ambientes propícios à cooperação.

3

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Foram destacados os sete principais enfoques, segundo perspectiva dos autores, do novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação
(CT&I), representado pela Lei nº 13.243/2016. São eles: (1) incentivo a um
ambiente de inovação efetivo; (2) destaque para o caráter regional da inovação; (3) descentralização das atividades de CT&I em cada esfera do governo; (4) simplicidade na gestão dos projetos de CT&I e foco no controle
dos resultados; (5) integração dos inventores independentes no processo da
inovação; (6) uso do poder de compra do estado para incentivo à inovação;
e (7) redução da insegurança jurídica.
Analisando cada aspecto da nova legislação, depreende-se a sua busca pelo estímulo às interações ICTs-empresas, atrelado, sempre que possível,
à participação do Estado como um ator indutor, encorajador e facilitador
de todo o cenário. Constata-se, ainda, a criação de mecanismos que visam
a favorecer a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação no Brasil, com foco,
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entre outros, no estímulo à maior participação das empresas no processo
inovativo.
Além dos atores anteriormente mencionados, o Marco Legal da
CT&I oferece um destaque também importante aos inventores independentes, enfatizando o apoio, o incentivo e a integração destes às atividades das
empresas e das ICTs.
Confia-se na Lei nº 13.243/2016 a expectativa e a esperança do avanço do Brasil em CT&I, especialmente por meio da ação conjunta dos atores
dos sistemas nacional e regionais de inovação do país. É o Estado, são as
empresas e as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação articulando entre eles, de forma cooperativa, para geração do conhecimento, prospecção tecnológica e realização conjunta de pesquisa e desenvolvimento
(P&D), com foco na inovação.
Sem a ciência, tecnologia e inovação o Brasil não avançará. Assim,
o novo Marco Legal consiste no estímulo jurídico para transformar o país
em um ecossistema inovador, alavancando as parcerias público-privadas e
as interações ICTs-empresas, à medida que se reduz as barreiras legais e
burocráticas do processo e flexibiliza as ações em função da pesquisa, do
desenvolvimento e da inovação no Brasil.
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RAZONES PARA LA
PROTECCIÓN DE PATENTES
Thiago Paluma
Juliana Demori de Andrade

1

LOS BIENES INMATERIALES Y LOS REQUISITOS PARA SU PROTECCIÓN
MEDIANTE EL REGISTRO DE PATENTES

La propiedad intelectual es toda actividad creativa e inventiva del
intelecto humano protegida por normas jurídicas propias1. Es un género
que tiene diversas especies, como, por ejemplo, las patentes, las marcas, los
Derechos de autor, la protección de los programas informáticos y las indicaciones geográficas. Con relación a las patentes, se puede adoptar el siguiente
concepto: son títulos de propiedad temporal sobre una invención concedidos por un Estado al inventor (persona física o jurídica)2.
La protección estatal es sobre un bien incorpóreo; por ello, se considera que las patentes son bienes inmateriales o intangibles3. Con relación al
bien objeto de patente, el Art. 8 de la Ley 9.279/96 determina que son objeto
de patente las invenciones nuevas, que impliquen actividad inventiva y sean
susceptibles de aplicación industrial4.
1

Ruggiero, R., Instituições de Direito Civil. 6. ed. Booksller, São Paulo, 1999. v. 2. p.
462; Pimentel, L.O., Direito industrial: as funções do direito de patentes. Porto Alegre:
Síntese, 1999, p. 125. Para Albert Chavanne y Jean-Jacques Burst: “La propriété intellectuelle comprend, en effet, toutes les regles tendant à la protection des droits de
propriété industrielle, des droits d’auteur et du savoir-faire”. Chavanne, A., Burst, J.-J.,
Droit de la proprieté industrielle. 5.ed., Dalloz, Paris, 1998, p. 1.

2

Véase Arts. 6 y 8 de la Ley Brasileña de Propiedad Industrial – Ley 9.279/96.

3

Para más informaciones acerca de la intangibilidad de la tecnología, véase Gonzáles
Ramos, A.M., González de la Fe, T., et ali. La dificultad de medición de los elementos
intangibles del sistema de ciencia y tecnología, en: Revista de Metodología de Ciencias Sociales, nº 12, julio-diciembre, Uned, Madrid, 2006, pp. 111-124.

4

En lo mismo sentido véase el Art. 4 de la Ley Española (Ley 11/1986) y Art. 27.1 del
Acuerdo ADPIC de la OMC. En relación a la ley española cumple informar que ya existe
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La novedad se logra comparando la invención presentada y las existentes en el mismo campo técnico. Según entiende la doctrina, la novedad
debe ser absoluta5, es decir, cualquier técnica anterior o localizada en otro
Estado excluye la novedad como característica de la invención6. El sistema
contrario es el de la novedad relativa, que las legislaciones modernas prácticamente no la adoptan. Según la novedad relativa, la invención debe ser
nueva tan sólo en la región geográfica del Estado que concede la patente o
en un determinado plazo de tiempo.
El profesor Denis Borges Barbosa7 presenta una segunda clasificación de lo que se entiende por novedad, como cognoscitiva y económica.
La novedad cognoscitiva es aquella en que la invención no es conocida
una nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015, pero como entrará en vigor solamente en 01
de abril de 2017, se utiliza la ley vigente, que es la ley 11/1986). La Ley de patentes de
los EE.UU determina que: “U.S.C. 102 Conditions for patentability; novelty and loss of
right to patent. A person shall be entitled to a patent unless — (a)the invention was
known or used by others in this country, or patented or described in a printed publication in this or a foreign country, before the invention thereof by the applicant for
patent, or (…)”.
5

La novedad esencial o absoluta es el sistema adoptado en Brasil. Vid. los casos: STF.
RE 58535-SP. Relator: Ministro Evandro Lins. J.: 1966.12.05. Primeira turma. Publicações: 12.04.67 Ementa: patente de invenção. Não pode ser concedida sem o requisito da novidade do invento. Nulidade da patente porque, ao tempo do registro, já
era do domínio público ou comum, e, portanto, insuscetível de constituir privilégio.
Recurso extraordinário conhecido e provido. TRF 3. AC 89.03.009524-3 – SP. Primeira
Turma (DJU, 19.07.1994). Relatora: Exma. Sra. Juíza Salette Nascimento. Apelante:
Pilão S/A. - Máquinas e Equipamentos. Apelado: Inox - Indústria e Comércio de Aço
S/A. Advogados: Paulo Apolinário Grego e outro e José Barone de Felisberto Neto.
Ementa: - administrativo. Reexame dos atos discricionários pelo poder judiciário.
Possibilidade à luz da lei. Propriedade industrial. Ausência do requisito da novidade.
Insuscetibilidade de proteção pelo código de propriedade industrial. (...) O objeto da
segunda patente concedida à apelante está contido na primeira. Inexiste, portanto,
o requisito da novidade suscetível de proteção pelo Código de Propriedade Industrial. III - Apelação improvida.

6

Galloux, J. C. Droit de la Propriété Industrielle. 2. ed. Paris: Dalloz, 2003. p. 94.
Es importante señalar que el registro en un país miembro del Convenio de París no genera la quiebra de la novedad. Al contrario, si una persona deposita una patente en un
Estado miembro, ella tiene un plazo de 12 meses para pedir el deposito, con prioridad
en relación a otro pedido, en cualquier uno de los otros Estados miembros. Esa es la
disposición del Art. 4 de la Convención de la Unión de Paris (CUP).

7

Borges Barbosa, D. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2003. p. 320
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ni accesible al público8. Por su parte, la novedad económica se refiere a la
novedad comercial e industrial. Es decir, la invención todavía no puede
haber sido fabricada o comercializada en ningún lugar. La legislación brasileña utiliza el primer criterio de novedad (la cognoscitiva), como se puede observar en el Art. 11.1 de la Ley 9.279/969. La adopción de la novedad
cognoscitiva se debe a que es más general, de modo que incluso abarca el
segundo criterio.
Se analiza la novedad a partir de dos situaciones: la primera es el conocimiento público de la invención; y, la segunda corresponde al depósito
anterior de la solicitud de patente, aunque no se haya publicado10. Estas dos
situaciones se conocen como el estado de la técnica11. Sin embargo, existe
una excepción al estado de la técnica, que se da en aquellos casos en los que
8

Esas informaciones accesibles al público es conocida por la expresión “estado de la
técnica”. Para Denis Borges Barbosa, “... O estado da técnica compreende todas as
informações tornadas acessíveis ao público antes da data de depósito do pedido de
patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou
no exterior. Assim, perde-se a novidade não somente com a divulgação da tecnologia
- publicando um paper, por exemplo - mas também pelo uso da tecnologia”. Borges
Barbosa, D. Uma introdução..., cit., p. 322. Véase también el §1º del Art. 11 de la Ley
9.279/96.

9

Art. 11. “A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não
compreendidos no estado da técnica. § 1º O estado da técnica é constituído por
tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de
patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou
no exterior, ressalvado o disposto nos Artigos 12, 16 e 17”. La novedad cognoscitiva
es indicada en la legislación brasileña en la expresión «tudo aquilo tornado acessível
ao público».

10

Vid. § 2º del Art. 11 de la Ley 9.279/96.

11

La Ley Española de Patente (Ley 11/1986) señala en el Art. 6.2 que: 2. “El estado de
la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la
solicitud de patente se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero por
una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio”. Es importante señalar que la Convención de la Patente Europea prevé en los artículos 54.1
y 54.2 que: “(1) An invention shall be considered to be new if it does not form part of
the state of the Art.; (2) The state of the art shall be held to comprise everything made
available to the public by means of a written or oral description, by use, or in any other
way, before the date of filing of the European patent application (…)”. Como indicamos, conforme a la normativa brasileña transcrita, la novedad en Brasil -así como en
España y para la Convención de la Patente Europea- es la cognoscitiva. Queda comprobado que esa clasificación de la novedad es la más utilizada por las legislaciones
vigentes.
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la publicación se efectúa hasta 12 meses antes del depósito (período o plazo
de gracia)12. Como se señalaba, si el inventor, el propio Instituto Nacional de
Propriedade Industrial de Brasil (Instituto Nacional de Propiedad Industrial,
INPI)13 o terceros publican la patente a partir de informaciones aportadas
por el inventor (directa o indirectamente)14 durante el período indicado en
el Art. 12 de la LPI de Brasil, esto no se considerará, a la hora de analizar los
requisitos de la patente, como pérdida de la novedad15.
La definición de novedad es importante principalmente para no permitir el depósito o registro de una patente igual a otra anterior (depósito
anterior o certificado ya emitido). Este es un supuesto que puede originar
un litigio entre el propietario de la primera patente y el propietario de la segunda. In casu, a priori, el litigio será analizado en la esfera administrativa,
mediante una impugnación que analizará el INPI.
Otra situación más compleja se produce en los supuestos cuando se
deposita en Brasil una patente que ya existe en otro país sobre el mismo
producto y que se ha concedido a otro inventor. En este caso, el propietario
de la patente extranjera deberá impugnar el depósito de la patente en Brasil
a través de una petición ante el INPI. Existe también la posibilidad de que el
12

En Alemania para los modelos de utilidad existe un período de gracia de seis meses
(“Neuheitsschonfrist”) para cualquier divulgación realizada por el solicitante antes de
la fecha de presentación, sin perjudicar el criterio de la novedad.

13

El INPI, según la Ley 9.279/96, es el responsable para analizar y conceder los registros
de propriedade industrial en Brasil (patentes, marcas, dibujos industriales, indicaciones geográficas, entre otras).

14

Vid. Art. 12 de la Ley 9.279/96.

15

Como ejemplo, es importante señalar que la Convención de la Patente Europea determina que ese período debe ser de 6 meses anteriores a la presentación del pedido de
la patente (en Brasil el plazo es de 12 meses): “Art. 55 - (1) For the application of Article
54, a disclosure of the invention shall not be taken into consideration if it occurred no
earlier than six months preceding the filing of the European patent application and if
it was due to, or in consequence of: (a) an evident abuse in relation to the applicant
or his legal predecessor, or (b) the fact that the applicant or his legal predecessor has
displayed the invention at an official, or officially recognised, international exhibition
falling within the terms of the Convention on international exhibitions signed at Paris
on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972. (2) In the case of paragraph 1(b), paragraph 1 shall apply only if the applicant states, when filing the European patent application, that the invention has been so displayed and files a supporting
certificate within the time limit and under the conditions laid down in the Implementing Regulations.
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INPI, ex oficio, deniegue el registro de la patente, en caso de tenga conocimiento de la existencia de la patente extranjera.
El segundo requisito para conceder una patente es la actividad inventiva. Para la legislación brasileña (Art. 13 de la Ley 9.279/96) hay actividad
inventiva en la patente cuando para un experto en el tema no resulte de
manera evidente del estado de la técnica16.
Así, hay actividad inventiva en todo lo que corresponda a la “no obviedad”17. Para ello, deben considerarse cuatro factores: primero, el contenido de las patentes anteriores, para mantener la novedad; segundo, la
comparación de las características técnicas de la patente anterior y la nueva,
con el objetivo de analizar un posible avance técnico; tercero, el análisis del
sector tecnológico en el que se incluye la patente18; y, cuarto, la existencia de
factores como el tiempo entre la patente anterior y la nueva y las ventajas
económicas de la nueva patente19.
16

Conforme a la Ley española, en su artículo 8.1 se entiende que: “se considera que una
invención implica una actividad inventiva si aquella no resulta del estado de la técnica
de una manera evidente para un experto en la materia”. La actividad inventiva es encontrada en la Ley de Venecia de 1474 con el nombre de ingeniosidad de la invención.
Tal concepto es recuperado por la jurisprudencia de los EE.UU en 1850 (vid. el caso
Hotchkiss v. Greenwood, 52 US 261). Acerca del histórico de la previsión legislativa de
la Actividad Inventiva, véase Barbosa, D.B., Uma introdução..., cit., p. 335.

17

El Tribunal Andino de Justicia en la Decisión de la Comunidad Andina de Naciones
No. 486, del año 2000, decidió que “… se considerará que una invención tiene nivel
inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica
correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de
manera evidente del estado de la técnica”. Para más informaciones, vid. Prada Uribe,
J., «El concepto de actividad inventiva como requisito de patentabilidad en el discurso
del tribunal de justicia de la Comunidad Andina», en Revista CES Derecho, Vol 6, N.1,
Medellín, Ene-Jun, 2015, pp. 137-141.

18

Acerca de ese factor la jurisprudencia brasileña entiende que “... A atividade inventiva necessária ao deferimento do registro de patente é constatada se o avanço
tecnológico apresentado pela invenção representa solução a problema técnico
existente na área de sua destinação, bem como se essa solução é contrária às
atividades normais na mesma área técnica, de modo que um especialista no assunto
não a adotaria” (TRF2-AC 2004.51.01.513998-3/RJ – Relator: ANDRÉ FONTES. Publicado en 06/10/2008)

19

Denis Borges Barbosa analiza que el suceso económico y comercial puede ser utilizado
como indicios de obviedad (vid. en EE.UU el caso: Graham v. John Deere Co., 383 U.S.
1 (1966), “… the scope and content of the prior art are to be determined; differences
between the prior art and the claims at issue are to be ascertained; and the level of
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El tercer y último requisito para que los inventos sean patentables es
la aplicación industrial. La ley brasileña dispone que toda invención tiene
que ser susceptible de aplicación industrial. Para ello, el Art. 15 determina
que tiene aplicación industrial el producto/invención que puede utilizarse
o producirse en cualquier tipo de industria. La ley brasileña, así como las
demás legislaciones modernas20, utilizan la expresión “cualquier” sin una
delimitación técnica de la expresión. Esta delimitación la lleva a cabo la
doctrina, que indica que para que una invención tenga aplicación industrial
deberá haber un cambio de los estados de la naturaleza del producto.
El requisito de la aplicación industrial es importante, pues impide
que se concedan patentes sobre procesos únicamente mentales, reglas de
juegos, teorías científicas, fórmulas matemáticas, métodos educativos, obras
literarias o arquitectónicas, entre otras21.
ordinary skill in the pertinent art resolved. Against this background, the obviousness or
nonobviousness of the subject matter is determined. Such secondary considerations
as commercial success, long felt but unsolved needs, failure of others, etc., might be
utilized to give light to the circumstances surrounding the origin of the subject matter
sought to be patented. As indicia of obviousness or nonobviousness, these inquiries
may have relevancy). Barbosa, D.B., Da noção de atividade inventiva. Disponible en:
<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/nocao_atividade_
inventiva.pdf> [Fecha de visita: 03.02.2014].
20

La Ley Española utiliza la expresión «cualquier clase de industria» en el artículo 9. En
Francia el Code de la Propriété Intellectuelle también posee previsión en eso sentido
en el artículo 611-15: “Une invention est considérée comme susceptible d’application
industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie, y
compris l’agriculture”. Redacción casi idéntica posee la ley italiana en el artículo 17 Codice Della Proprietà Industriela: “Una invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato ed utilizzato in qualsiasi
genere di industria, compresa quella agricola”. También con esa redacción el Convenio
de Munich en el Art. 57: “An invention shall be considered as susceptible of industrial
application if it can be made or used in any kind of industry, including agricultura”; y,
el Código da Propriedade Industrial de Portugal, en el Art. 55.3 expresa: “Considera-se
que uma invenção é susceptível de aplicação industrial se o seu objecto puder ser
fabricado ou utilizado em qualquer género de indústria ou na agricultura”.

21

Vid. Art. 10 de la Ley 9.279/96. Es importante destacar que algunas de esas situaciones
pueden ser protegidas por las disposiciones de la ley de derechos autorales (en Brasil
ley 9.610/98). Otra consideración importante es la prohibición de pedirse el registro de
la patente que sea contraria a las buenas costumbres y la moral. Vid. Albert Chavanne
y Jean-Jacques Burst: “En elles-mêmes, ces inventions remplissent les différentes conditions requises. Mais le législateur les soustrait à la brevetabilité parce qu’elles sont
contraires à l’ordre public et aux bonnes moeurs”. Chavanne, A., Burst, J. J., Droit de
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Cuando se reúnan estos tres requisitos (novedad, actividad inventiva
y aplicación industrial) será posible registrar la patente. El registro otorga al
inventor dos Derechos, que son la titularidad y la exclusividad22. El primero
es una protección jurídica que define ciertas prerrogativas al titular de la patente; el segundo es una protección económica, concedida artificialmente,
que garantiza al titular una posición privilegiada en los mercados nacionales o internacionales, conocida como monopolio legal23. Para fundamentar
la existencia del monopolio legal es necesario justificarlo a partir de la necesidad de su mantenimiento para el desarrollo tecnológico y científico del
país. En otros términos, se concede el monopolio legal al sujeto que contribuye al desarrollo de intereses de utilidad pública, en este caso una patente.
la proprieté industrielle…, cit., p. 15. En el caso de Brasil vid. El Art. 18. “Não são patenteáveis: I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem
e à saúde públicas; […]”. Ya el Convenio de Munich determina que “Art. 53. European
patents shall not be granted in respect of: (a) inventions the commercial exploitation
of which would be contrary to “ordre public” or morality; such exploitation shall not be
deemed to be so contrary merely because it is prohibited by law or regulation in some
or all of the Contracting States; […]”
22

A.A.V.V. Propriedade intelectual e desenvolvimento (Barral, W, Pimentel, L.O., orgs.).
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2007.

23

Acerca del monopolio legal concedido al titular de la patente versus la libre competência, Daniel Rocha Corrêa explica que “... a exclusividade que é da essência da
disciplina da propriedade industrial constitui uma barreira à entrada, enquanto a
liberdade de concorrência é um princípio que vai contra a ideia de alguém deter um
monopólio. Ela pode prejudicar o equilíbrio do mercado ao conferir mais poder a um
sujeito ante o poder daqueles outros que se relacionam com ele contratualmente
ou extracontratualmente no mercado, especialmente os concorrentes fornecedores,
compradores e consumidores. E, assim, cria também um cenário bastante favorável
à incidência de abusos”. Rocha Corrêa, D. Política tecnológica e defesa da concorrência. En: Oliveira, A.F. (Org.). Direito econômico: evolução e institutos. Rio de
Janeiro: Forense, 2009. pp. 97-125. En sentido contrario, ver Jorda, K.F., Derechos
de propiedad intelectual. Reflexiones sobre su naturaleza e importancia, en Actas
de Derecho Industrial y Derecho de Autor. Vol. 20, Marcial Pons, Santiago de Compostela, 1999, pp. 181-196, para quien la patente no se constituye en un monopolio,
pues tiene naturaleza de propiedad privada, al paso que los monopolios son concesiones de algún bien público hechas por el gobierno a una persona. Sin embargo,
pensamos que la expresión «monopolio» puede sí ser utilizada como sinónimo de
exclusivo. Incluso según el diccionario de la Real Academia Española (RAE), entre
otros significados, «monopolio» puede ser: “1. Concesión otorgada por la autoridad
competente a una empresa para que esta aproveche con carácter exclusivo alguna
industria o comercio”; o, “5. Situación de mercado en que la oferta de un producto
se reduce a un solo vendedor”.
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2

EL DERECHO DE PATENTE Y EL MONOPOLIO LEGAL

Con el objetivo de analizar el monopolio legal que el Estado concede
al inventor de la patente existen algunas teorías que estudian las justificaciones e implicaciones de este monopolio en el Derecho de patentes. Tullio
Ascarelli divide en dos grupos las opiniones sobre esta disciplina jurídica:
a.
Por un lado, el primero lo integran los autores que defienden la protección estatal como un estímulo a la remuneración individual.
b.
Por otro, el segundo grupo entiende que la protección de la patente es
importante, pues protege un interés público y estimula con ello el desarrollo
tecnológico y científico24.
19. No obstante, Calixto Salomão Filho25 propone otra clasificación para
fundamentar que el Estado conceda este monopolio al inventor. Según el
jurista existen cinco teorías, a saber: teoría del Derecho natural, teoría contractual, teoría de la recompensa, teoría del estímulo a la investigación y
teoría del estímulo a las inversiones.
a.
La teoría del Derecho natural entiende que la concesión de la patente
es un Derecho natural, valga la redundancia, que el inventor tiene sobre el
producto creado26. En la actualidad, esta teoría puede ser criticada por su
visión individualista y privatista.
b.
La teoría contractual consiste en la relación entre la sociedad y el inventor. Según esta teoría la sociedad, a través del Estado, concede el registro
de la patente al inventor por su contribución al desarrollo de la comunidad.
c.
En la misma línea está la teoría de la recompensa, que justifica el
monopolio legal de la patente como una recompensa al inventor por pro24

Ascarreli, T. Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales. Barcelona: Bosch,
1970. p. 54.

25

Salomão Filho, C. Razoabilidade e legalidade do licenciamento compulsório do ponto
de vista concorrencial. En: Basso, M., Salomão Filho, C., Polido, F., César, P., (Coord.).
Direitos de propriedade intelectual e saúde pública: o acesso aos medicamentos antirretrovirais no Brasil. São Paulo: IDCID, 2009. p. 150.

26

Para más informaciones acerca de esa teoría ver: Miller, A.R., Davis, M.H. Intellectual
property: patents, trademarks and copyright. Thomson, St. Paul, 2000, p. 16. “Under
this theory, the product of mental labor is by right the property of the person who
created it. Having all title to the invention, the inventor has no obligation to disclose
anything and has every right to be compensated therefor”.
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porcionar bienestar a la sociedad con su invención. La crítica tanto la teoría
contractual como la teoría de la recompensa se centra en que se basan en
elemento frágiles, pues no se puede afirmar que una patente siempre vaya a
contribuir al bienestar de la sociedad o que necesariamente será útil y producirá ventajas para la vida de las personas.
d.
La cuarta teoría es la del estímulo a las investigaciones. La protección
de la patente es un estímulo a la investigación en I+D, pues el inventor necesita obtener beneficios con su producto para continuar y desarrollar sus
investigaciones. Esta idea no es del todo verdadera, pues es difícil identificar
a la persona concreta del inventor, dado que los titulares de las patentes,
muchas de veces, son personas jurídicas27.
e.
La última teoría es la del estímulo a las inversiones. Para esta teoría, la patente es un incentivo a los inversores, que también funciona como
protección de la competencia industrial y comercial, pues si el titular de la
patente excede los límites de la protección reconocida legalmente28, estará
27

Pedro Paranaguá y Renata Reis apuntan otra forma de las patentes incentivaren las
investigaciones. Los referidos autores apuntan que existen los defensores de que la
patente crea una tecnología, y que aún con el monopolio en la producción, dicha
tecnología va a ser conocida por otros investigadores y así generar una situación de
disputa por la mejor tecnología. Los autores, al final, critican en parte esa teoría, por
cuanto dicen que son necesarias otras medidas para incentivar las investigaciones,
como inversión en I+D y mejor conocimiento por la parte de los investigadores acerca
del sistema de protección de Patentes. Paranaguá, P. y Reis, R. Patentes e criações
industriais. Rio de Janeiro: FGV, 2009. p. 18.

28

La protección conferida por la ley es un incentivo al inventor, pues garantiza seguridad jurídica para las creaciones generadas a partir de la investigación y creatividad
de los inventores. En eso sentido Karl F. Jorda afirma que: “… por encima de todo, un
sistema de patentes beneficia a los ciudadanos. El ingenio y la creatividad existen en
todas partes, pero han de cultivarse. Ningún país ejerce sobre ellos un monopolio,
pero si se descuida el talento y la inventiva nacional, los inventores y los científicos
se irán al extranjero para proteger convenientemente sus invenciones, y eso provocará la llamada “fuga de cerebros”. Jorda, K. F. Derechos de propiedad intelectual…
cit, pp. 181-196. En ese mismo sentido Enrique Fernández Masiá defiende que la
concesión de la patente, por parte del Estado, es un incentivo que el último análisis
reconoce la creatividad del inventor, “… otorgándole una recompensa material, ya
sea mediante su uso propio o su transmisión”, y continúa a partir de un enfoque de
que la búsqueda de la innovación logra “… una mejora del progreso tecnológico y
de calidad de la vida humana”. Fernández Masiá, E. Protección internacional de la
propiedad industrial e intelectual, en Derecho del Comercio Internacional (Esplugues Mota, C., Coord.). 2º ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 94-95. Asimismo,
Hermenegildo Baylos Corroza entiende que “… la exclusividad, el monopolio, en la
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infringiendo las reglas del Derecho de la competencia de las legislaciones
modernas29.
Las teorías anteriores explican la concesión estatal a una persona (física o jurídica) del monopolio económico para la explotación de
una invención. Sin embargo, la exclusividad tiene su fundamento en la
titularidad, que es el componente jurídico de la patente. El titular de la
patente, en situaciones normales30, tiene la exclusividad económica para
la explotación.
Si se analizan estos dos elementos (titularidad y exclusividad) a partir
de las acciones posibles en materia de patentes, pueden hacerse las siguientes consideraciones. Por un lado, en los litigios por infracción o violación
de patentes se produce un conflicto tanto con relación a la titularidad como
con relación a la exclusividad. Respecto a la titularidad, se vulnera el registro que el Estado reconoce al inventor o propietario. Con relación a la
exclusividad, porque no se respeta el monopolio del titular en el momento
de la producción o fabricación del producto, sino que, por el contrario, existe un competidor en el mercado que produce sin autorización y de forma
contraria a la legislación.
Y, por otro lado, si se trata de un litigio para declarar la validez o nulidad del registro, el objeto de la demanda se refiere solamente a la titularidad
de la patente, pues lo que se analiza es si en la invención se dan o no los
requisitos necesarios para la concesión estatal del registro de la patente. En
dicho litigio, no se discute la violación del registro de la patente, que afectaría a la esfera económica, sino tan sólo los requisitos y las posibilidades de
consciencia pública es una forma de tutela que se considera la compensación obligada al inventor, el premio con que la sociedad debe corresponder a sus afanes”.
Baylos Corroza, H., Tratado de Derecho Industrial. 3º ed. Cizur Menor: Aranzadi,
2009, p. 185.
29

Vid. Art. 68 de la Ley 9.279/96: “Art. 68 – O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou
por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por
decisão administrativa ou judicial.”

30

Es posible que, en algunas situaciones, la persona detenga la titularidad jurídica de la
patente pero no tenga la exclusividad económica para explotación, como ocurre, por
ejemplo, en el licenciamiento compulsorio, cuando si tiene el término del plazo de la
protección legal de patente o cuando el titular concede una autorización para que un
tercero produzca o utilice el producto patentado.
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que se declare la nulidad o validez del registro de la patente a partir de la
falta o existencia de los requisitos legales.
El alcance de la exclusividad económica o monopolio del propietario
de la patente, se define en leyes a través de plazos de protección que, normalmente, son diferentes entre las patentes de invención y los modelos de
utilidad. Las patentes de invención son las creaciones que tienen la novedad como característica determinante. Los modelos de utilidad son mejoras
funcionales en el uso o la fabricación del producto ya patentado o conocido. Las legislaciones nacionales, así como el Acuerdo ADPIC, reconocen
esas diferencias en la novedad y la complejidad de la actividad inventiva, y
este reconocimiento se refleja en los distintos plazos de protección que se
reconocen a las patentes de invención y los modelos de utilidad. En Brasil, por ejemplo, el plazo de protección de las patentes de invención es de
veinte años y del modelo de utilidad de quince años a partir de la fecha de
depósito31. Por ello, se considera que los modelos de utilidad son “patentes
menores” en lo que se refiere a su importancia32.
También hay que analizar la motivación del Estado para conceder el
monopolio de la explotación económica (exclusividad) al titular de la patente.
En el apartado siguiente se examinan las razones que llevan al Estado a proteger un Derecho de patente a través del registro e incluso a poner a disposición
de las personas un aparato legal, administrativo y judicial para defender los
Derechos del inventor o de terceros en caso de que se produzca una violación/
infracción de la patente o se cuestione la nulidad o validez del registro.

3

LAS RAZONES DE LA PROTECCIÓN DE LA PATENTE

La propiedad es una de las bases de la sociedad contemporánea. La
mayoría de los Estados otorgan protección legal a la propiedad a través de
sus constituciones o la legislación civil. Entre los objetos protegidos con el
31

Véase Art. 40 de la ley 9.279/96.

32

Dênis Borges Barbosa utiliza la expresión «patentes menores», en el sentido de
que el modelo de utilidad posee “... um requisito de atividade inventiva menor,
nominalmente o “ato inventivo”, definido como a forma ou disposição nova que não
seja decorrência comum ou vulgar do estado da técnica”. Borges Barbosa, D. Da noção de atividade inventiva, cit., p. 335

48 Thiago Paluma; Juliana Demori de Andrade

estatus de propiedad se encuentran las patentes. Sin embargo, la protección
jurídica de la propiedad no es una invención nueva. Sus bases teóricas se
asentaron junto con la concepción del Estado moderno, principalmente a
partir de Hobbes, Rousseau y Locke.
Para los autores contractualistas del siglo XVII y XVIII, la propiedad
es un Derecho que el Estado debe garantizar. Hay diferencias entre las teorías
defendidas por estos tres autores. Así, para Hobbes y Rousseau, la propiedad
es un Derecho civil positivado en el ordenamiento jurídico y garantizado
por el Estado33. Mientras que para Locke la propiedad es un Derecho natural
inherente a todos los individuos. Para este último autor, el individuo acepta
formar parte de una sociedad organizada transfiriendo parte de su libertad
al Estado (sometiéndose al Derecho) y en contrapartida el ente estatal tiene
la obligación de garantizar su propiedad34. De la protección de la propiedad
general deriva la protección de la patente, que surge, de forma definitiva, a
finales del siglo XVI y durante los siglos XVII y XVIII35.
33

Para Rousseau: “Réduisons toute cette balance à des termes faciles à comparer; ce
que l’homme perd par le contrat social, c’est sa liberté naturelle et un droit illimité à
tout ce qui le tente et qu’il peut atteindre ; ce qu’il gagne, c’est la liberté civile et la
propriété de tout ce qu’il possède. Pour ne pas se tromper dans ces compensations,
il faut bien distinguer la liberté naturelle, qui n’a pour bornes que les forces de l’individu, de la liberté civile, qui est limitée par la volonté générale ; et la possession,
qui n’est que l’effet de la force ou le droit du premier occupant, de la propriété,
qui ne peut être fondée que sur un titre positif”. Rousseau, J.J. Du contrat social.
licence: domaine public. Texto disponible en: <http://www.dominiopublico.gov.br/
download/texto/lv000091.pdf.>. Véase Hobbes, T. Leviathan. Cambridge University
Press, Cambridge, 1997.

34

Para Locke: “Men being, as has been said, by nature, all free, equal, and independent,
no one can be put out of this estate, and subjected to the political power of another,
without his own consent. The only way whereby any one divests himself of his natural
liberty, and puts on the bonds of civil society, is by agreeing with other men to join and
unite into a community for their comfortable, safe, and peaceable living one amongst
another, in a secure enjoyment of their properties, and a greater security against any,
that are not of it. This any number of men may do, because it injures not the freedom
of the rest; they are left as they were in the liberty of the state of nature. When any
number of men have so consented to make one community or government, they are
thereby presently incorporated, and make one body politic, wherein the majority have
a right to act and conclude the rest”. Locke, J. Two treatises on government. Hamilton:
McMaster University, 2000, § 95.

35

En los EE.UU la primera ley corresponde al Patent Act de 1790; en Brasil en 1809 una
Licencia Real, del Príncipe regente D. João VI, es indicada como la primera normativa
brasileña sobre patentes. En Inglaterra es el Estatuto de Monopolios de 1623; mientras

Boas Práticas em Gestão da Inovação 49

Hay distintas perspectivas de análisis de las razones que justifican esta
protección. Partiendo de razones jurídicas, es evidente que la protección es una
forma de garantizar el ejercicio de la propiedad y la seguridad jurídica. En virtud de razones de naturaleza económica, el monopolio concedido al inventor o
propietario de la patente es una forma de recompensarlo por la invención que
generara beneficios de todo orden, incluso económicos, para toda la sociedad36.
También hay razones que justifican la protección basadas en el desarrollo de la técnica. La protección de la patente es un factor importante en la
generación de la creatividad humana. Según datos del United States Patent
Trade Office (USPTO), la mayor parte de las técnicas reflejadas en documentos de patentes no son iguales a las indicadas en otros documentos antes depositados37. Es decir, la innovación a partir de técnicas más modernas
es una importante justificación para promover a la protección de la patente.
Así, las leyes de patentes surgen para dar protección a esta forma de
propiedad, con base en la teoría de la propiedad como Derecho natural o
en la teoría de la propiedad como protección civil estatal38. En definitiva,
los aspectos prácticos de la protección son los mismos y la figura del Estado
que, en España, la Real Cédula de 29 de noviembre de 1776 fue la primera protección del
inventor, ya la primera legislación específica respondió a la Ley de Patentes de 2 de octubre de 1820. Véanse Sáiz González, J.P. Propiedad Industrial y revolución liberal. Madrid:
Oficina Española de Patentes y Marcas, 1992. p. 79; Fernández Rodríguez, C. Propiedad
Industrial, Propiedad Intelectual y Derecho Administrativo, Madrid: Dykinson, 1999, p.
30; Carrau, J.G. Patentes, libre competencia y mercado interior: bases del liberalismo
económico en los inicios del S.XIX», en El Legado de las Cortes de Cádiz (García Trobat,
P. y Sánchez Ferriz, R., Coord.). Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, pp. 391-413.
36

Para más informaciones, Geiger efectúa un interesante análisis de la función social de
la propiedad intelectual a partir de las legislaciones actuales, y sus fundamentos en
la filosofía y ciencia política. Geiger, C., «The Social Function of Intellectual Property
Rights, or How Ethics can Influence the Shape and Use of IP Law», en Max Planck Institute for Intellectual Property & Competition Law Research Paper, nº 13-06. Texto
disponible en: <http://ssrn.com/abstract=2228067>.

37

Di Blasi, G. A propriedade industrial. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 45.

38

Reino Unido, cuna de la Revolución Industrial, inicia la protección de las patentes como
una forma de maximizar la rentabilidad de las inversiones industriales. Así, para algunos autores, sin un sistema de protección de la propiedad industrial, sería poco
probable que la Revolución se desarrollase en dicho país. Al respecto, véase Macleod,
C., «Patents for invention: setting the stage for the British industrial revolution?», en
EMPIRIA. Revista de Metodología de Ciencias Sociales, nº. 18, Uned, Madrid, julio-diciembre, 2009, pp. 37-58.
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como titular del poder de imperium que otorga la titularidad y el monopolio
de explotación al inventor es esencial e imprescindible.
En Brasil, la propiedad tiene estatus de Derecho fundamental, consagrado en la Constitución en el Art. 5, XXII, que garantiza a todos el Derecho
de propiedad. La consagración de un Derecho con estatus de fundamental
es importante en la medida en que atribuye al Estado una obligación positiva (poner a la disposición de todos el aparato necesario para el ejercicio
del Derecho de propiedad) y negativa (la actuación administrativa estatal
no puede limitar el ejercicio del Derecho de propiedad). La Constitución
brasileña es más específica en lo que se refiere a la propiedad industrial, así
como también en la lista de Derechos fundamentales, prevé que:
“XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnológico e econômico do País”.

Sin embargo, el ejercicio del Derecho de propiedad no es ilimitado.
El apartado XXIX del citado Art. 5 indica que el Estado protegerá la propiedad industrial con la finalidad última de promover el interés social y el
desarrollo tecnológico y económico nacional. La otra limitación a la propiedad (incluso a la industrial) es la función social. La Constitución determina
que toda propiedad atenderá a su función social39. Es decir, la propiedad no
39

Los Derechos de propiedad intelectual, considerados en sentido lato, reciben de la
Constitución brasileña una protección con estatus de derecho fundamental; y, en consecuencia, el Estado garantiza el ejercicio de esa propiedad con alcance erga omnes.
Como contrapartida, la Constitución exige de la propiedad material y de la inmaterial
una prestación que es el ejercicio de la función social. Para Armando Zanin Neto y
Sérgio de Oliveira Santos, la función social posee un prisma positivo y otro negativo. El
positivo corresponde al ejercicio de los Derechos producto de la titularidad y exclusividad, es decir: “... no direito de propriedade industrial, esta face positiva pode ser compreendida como o direito que o titular da patente tem de explorá-la no território onde
esta se encontra protegida, bem como de impedir terceiro de, sem o seu consentimento, produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto objeto de patente e
o processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado”. El otro prisma,
vale decir, el negativo, consiste en el “... impedimento de que o proprietário use seu
bem de forma nociva à coletividade. Também são compreendidas na face negativa as
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puede servir solamente al propietario, sino tiene que beneficiar, de alguna
manera, a la sociedad. En el caso de las patentes, éstas cumplen la función
social cuando generan tecnología, bienestar social, desarrollo económico,
mejora de los sistemas productivos industriales, entre otras cuestiones.
Además, la Ley 9.279/96 limita el abuso del Derecho de propiedad,
como, por ejemplo, en el Art. 68 que determina la licencia obligatoria en
caso de no explotación del objeto de la patente en el territorio brasileño.
En líneas generales, la patente que no es explotada de forma suficiente para
atender la necesidad social no cumple el requisito constitucional de la función social y, en virtud de la Ley 9.279/96, puede establecer una licencia
obligatoria sobre ella.
En la actualidad, los Estados protegen las patentes no sólo basados en
el deber civil o natural de garantizar la propiedad del inventor, sino también
en el presupuesto de que las patentes son determinantes para el desarrollo,
partiendo de la premisa de que cuanto más grandes sean los índices de I+D
más desarrollado será el país40. Esta afirmación puede demostrarse mediante el análisis de datos objetivos. Mientras que en 2014, Brasil registró en
el USPTO 334 patentes, Israel obtuvo 3.471, Corea del Sur 16.469, India
2.987, Japón 53.849, Alemania 16.550, España 789 y EE.UU. 144.621 patentes41. Los principales productores de tecnología, como Estados Unidos,
Alemania, Japón y Corea del Sur, están entre los que más exportan conocimientos en el mundo y el beneficio generado con dichas tecnologías permite realizar inversiones en áreas sociales, como educación, salud y mejores
condiciones de trabajo42.
situações em que legalmente o proprietário não pode impedir o terceiro de atuar”.
Zanin Neto, A. y Oliveira Santos, S., «A função social da propriedade intelectual e
o desenvolvimento social brasileiro. En: Reis Siqueira Freire, A., Lima Assafim, J.M.
y Soares Castro, M.,( Orgs.). Direito, inovação e desenvolvimento Belo Horizonte:
Arraes 2013, v.1. pp. 128-145.
40

Para Albert Chavanne y Jean-Jacques Burst, así como para otros autores, la propiedad
intelectual contribuye al desarrollo económico de los países, pues “… S’agissant des
pays industriellement avancés, il est généralement admis que la pro priété industrielle
constitue un facteur de développement technique et de progres économique”. Chavanne, A., Burst, J.-J., Droit de la Proprieté Industrielle…, cit., p 94

41

USPTO. Patent Counts by Country/State and Year. Texto disponible en: <http://www.
uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/cst_utl.htm>.

42

Es importante resaltar que el análisis de los índices de investigación para la observación del nivel de desarrollo de un país es apenas una de las formas de estudiar ese
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Otro punto de vista sobre las razones de conceder el monopolio temporal de la patente al inventor no es tanto la retribución de la novedad, sino
una forma de garantizar que la invención sea legalmente reproducida y llegue al conocimiento del público, estimulando a “… los inventores a no guardar en secreto sus inventos”43.
Sin embargo, la protección de la patente a través de legislación que
respete el mínimo de garantías recogidas en el Acuerdo ADPIC de la OMC44
no es la garantía de un sistema de patente exitoso. También se requiere que
el Estado facilite medios adecuados y seguros para los litigios cuyo objeto
sean patentes, cree una estructura administrativa preparada y sin burocracias para efectuar el registro de patentes y garantice seguridad jurídica al
mercado, los inventores y los inversores.

4

LOS COSTES ECONÓMICOS DE LAS PATENTES

La expresión “costes económicos de las patentes” tiene tres sentidos. El primero se refiere a los costes estatales que garantizan el ejercicio
del Derecho de propiedad, in casu de la propiedad industrial. El segundo
sentido se refiere a las inversiones hechas por el inventor para desarrollar
una patente. Por último, el tercero se refiere al coste inherente a la defensa de los Derechos del inventor en un litigio internacional en materia de
patentes.
a.
Con relación al primer sentido, se puede partir del presupuesto de que la promoción de un Derecho exige en contrapartida un gasto
desarrollo. Así, existen países que tienen buenos índices de número de patentes registradas y no consiguen niveles satisfactorios de desarrollo humano como es el caso de
China que, en 2014, fue en 6° país en registros de patentes concedidas por el USPTO,
mientras que ocupa el 91° del Índice de Desarrollo Humano (IDH).
43

Romani Lluch, A. Fundamento del derecho de patentes de invención. En: Baylos Cooroza, H. y Morales, M. (Coord.)Tratado de derecho. 3 ed. Navarra: Civitas, 2009. pp.
1099-1103.

44

Para un análisis completo de las disposiciones del Acuerdo ADPIC, véase Otero Castilla-Castrillón, C., «Los Derechos de Patente en el ADPIC. Situación y debates actuales», en Noticias de la Unión Europea, No. 241, 2005, pp. 49-63; y, Gómez Segade,
J.A., «El Acuerdo ADPIC como nuevo marco para la protección de la propiedad industrial e intelectual», en ADI, No. 16, 1994-5, Marcial Pons, Santiago de Compostela, pp.
33-79.
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estatal45. El Derecho de propiedad es un Derecho que, según Norberto
Bobbio, integra el catálogo de los Derechos de primera generación o dimensión46. Garantizar la propiedad requiere mantener toda una estructura administrativa, que empieza con la concesión o registro y se extiende
hasta la protección contra daños o intento de usurpación. Cuando se trata
de patentes, el Estado promueve la protección inicial a partir del registro
y pone a disposición del inventor o propietario la Justicia, la Administración Pública y la legislación para los casos de interferencia o amenaza al
ejercicio del Derecho de propiedad.
b.
El segundo sentido indica que el inventor también asume diversos
costes para producir una patente. Solo a título de ejemplo, para crear un
medicamento las investigaciones duran cerca de quince años, requieren una
inversión de cerca de 897 millones de dólares y tan sólo una de cada cinco
investigaciones tiene éxito47. Así, es justo que el inversor reciba el retorno
de las cuantías invertidas en la investigación de la patente más el beneficio
inherente a las actividades capitalistas. Este retorno se garantiza a través de
un sistema jurídico eficiente que ponga a disposición del inversor una legislación sobre propiedad industrial y regule las inversiones.
Incluso algunos teóricos defienden que la existencia de una legislación que proyecte los Derechos sobre las patentes de forma segura incentiva
las inversiones en nuevas tecnologías48. Esta afirmación debe ser analizada
junto a otros factores49 de forma que los intereses particulares (del inversor)
no entren en conflicto con los intereses estatales y de la sociedad, de modo
45

Holmes, S., Sunstein, C.R. The cost of rights: why liberty depends on taxes. New York:
W.W.Norton, 1999, p. 28.

46

Los Derechos de primera generación son los Derechos civiles y políticos. Tales Derechos poseen inspiración en la doctrina contractualista (Hobbes, Rousseau y Locke) y
son contemplados inicialmente en la Declaración de Independencia de los EE.UU, en
la Constitución de los EE.UU y en la Declaración de la Revolución Francesa. Tales Derechos, como la propiedad, representan la libertad individual frente el poder estatal. En
ese sentido, véase: Bobbio, N. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

47

Raimundo, J. Fórum patentes e medicamentos genéricos. Texto disponible en:
<http://slideplayer.com.br/slide/381278/>. [Fecha de visita: 02.09.2012].

48

Sherwood, R. M. Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico. São Paulo:
EDUSP, 1992.

49

Factores como: el nivel de desarrollo económico, social y tecnológico del país; el mercado de consumidores que el país posee; entre otros.
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a crear un sistema en el que todas las partes obtengan ventajas y salgan ganando al final del proceso.
El análisis de los costes de los Derechos de patentes, en definitiva,
debe considerarse a partir de múltiples puntos de vista. El primero es el del
Estado que tiene costes para mantener el funcionamiento de todo el sistema
de patentes. El segundo es del inversor que pone mucho dinero durante
años de investigaciones y tiene derecho a tener el monopolio de la patente
para, mediante relaciones comerciales, recuperar sus inversiones. El tercer
punto de vista es de la sociedad que por medio de tributos mantiene al Estado y, en consecuencia, es parte fundamental en la garantía de la existencia
de un sistema jurídico fuerte (formado por leyes, fiscalización, estructura
administrativa judicial y policial) que permite que el propietario de la patente ejercite su Derecho de propiedad mientras que obliga a los terceros
que respetar dicho derecho50.
c.
El tercer y último sentido corresponde al coste económico que se
analiza en este trabajo, y que se refiere a los Derechos de patentes, es el
referente a la protección de los Derechos del inventor o propietario de la
patente durante un litigio internacional51. Estos litigios están regulados por
las normas y reglas de Derecho Internacional Privado y, para ello, Javier
Carrascosa González52 indica cuatro aspectos fundamentales en los que el
Derecho produce costes internacionales, que son: coste de litigar ante tribunales extranjeros; coste de litigar con arreglo a una ley extranjera; coste de
que se reconozca una solución jurídica (sentencia o resolución); coste procesal internacional (con notificaciones, producción de pruebas, entre otros).
Estos costes también incrementan el precio de una patente y el Derecho
50

Interesante el análisis hecho en Lilia, P.E., A proteção da propriedade intelectual e seus
limites: uma abordagem de Law and Economics. En: Benetti, T., Bernardes Braga,
R.,(Coords.) Propriedade intelectual.Belo Horizonte: Arraes, 2011. pp. 123-177.

51

La protección a la patente no puede ser conferida solamente por el registro de la patente y la previsión de sanciones civiles y penales a los infractores. Es necesario que se
tenga a disposición de los inventores o propietarios de las patentes un sistema procesal que presente los medios necesarios para garantizar el efectivo ejercicio de la propiedad conferida por su registro. En ese sentido, véase el Capítulo 2 del libro Pereira,
L.F.C., Tutela jurisdicional da propriedade industrial. São Paulo: RT, 2006.

52

Carrascosa González, J.,Globalización y derecho internacional privado. Murcia: LiberLibro.com, 2002, pp. 34-35.
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tienen que analizarlos para facilitar el desarrollo tecnológico y, por ende, el
social y económico del Estado.
Así, el Derecho Internacional Privado debe crear mecanismos que reduzcan los costes jurídicos en este tipo de litigios. La armonización legislativa en el Derecho interno de los países es una medida interesante. Algunas
leyes modelos creados por entidades internacionales como la Comisión de
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI, o en
sus siglas inglesas, UNCITRAL), por ejemplo, tienen el objetivo de aumentar la previsibilidad jurídica y evitar la existencia de leyes muy dispares entre
países que mantengan estrechas relaciones comerciales. De esta forma, la
armonización de las legislaciones, nacionales o internacionales, aplicables
a los litigios internacionales en materia de patentes es importante y genera
seguridad jurídica53.
Otras importantes medidas, que se tratan más adelante, corresponden a la implementación de reglas de competencia judicial más flexibles, es
decir, que permitan que un mayor número de tribunales sean competentes
para conocer del litigio; la implementación de instrumentos eficientes de cooperación internacional entre jueces; y, por último, la creación de tribunales
regionales o comunitarios con competencia para resolver litigios relativos a
patentes regionales o comunitarias, como es el caso del Tribunal Unificado de
Patentes, con competencia para “… la resolución de los litigios relativos a las
patentes europeas y a las patentes europeas con efecto unitario”54.
Las relaciones sociales, que engloban las relaciones jurídicas y económicas, son complejas y su éxito reside en la búsqueda del equilibrio entre todos los intereses implicados en dichas relaciones, de forma que la patente y las
inversiones estén jurídicamente protegidas. Sin embargo, es necesario que la
sociedad reciba una contrapartida a través del desarrollo nacional, con lo que
se cierra el ciclo que empieza en la investigación y termina en la explotación
de la patente, proporcionando provecho para todos en el sistema.
53

Se puede analizar la armonización legislativa como un punto negativo para el inversor,
pues evita la práctica del forum shopping, en que se busca no solamente el país donde
se obtengan las decisiones judiciales más ventajosas, sino también donde existan las
leyes más favorables al litigio. De toda forma, las ventajas de la armonización legislativa entre las leyes nacionales ultrapasan das desventajas.

54

Art. 1º del Acuerdo sobre un Tribunal Unificado de Patentes (2013/C 175/01).
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5

CONCLUSIONES

Las Patentes son importantes elementos para el desarrollo económico y social de los países. Cuando estos elementos son incorporados en una
realidad como la de Brasil, concluimos que pueden ser decisivos para un
desarrollo completo del Estado, a través de la inclusión de más tecnologia y
valor agregado a los productos exportados, así como la mejoría de la vida de
las personas a partir de las nuevas creaciones.
Pero para que este ciclo se inicie, es necesario la creación un sistema
que proteja la protección registral adecuada de las patentes; con más inversión pública en los órganos existentes, como el INPI en Brasil;, hasta el
amparo estatal para la manutención del Derecho de propiedad establecido
con el otorgamiento estatal de la patente sobre la tecnología creada.
Para tanto, la función del derecho es garantizar seguridad jurídica
para los inversores e inventores, a partir de un sistema jurídico de protección que sea eficiente y actualizado a las necesidades de los interesados.
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PROPRIEDADE INTELECTUAL:
ASPECTOS JURÍDICOS DOS CONTRATOS
DE TRANSFERÊNCIA E LICENCIAMENTO DE
TECNOLOGIA E A LEI DE LICITAÇÕES

Rita de Cássia Lima
Renata Pavinski Alves da Silva
O Novo Marco Legal da Inovação, a Lei nº 13.243/2016, originou-se
da necessidade de reestruturar o setor de Ciência, Tecnologia e Inovação
(CTI). Nesse sentido, a nova lei incentiva o desenvolvimento deste setor por
meio de três grandes objetivos – a integração, a simplificação e a descentralização:
1) A integração entre os setores públicos, também entre estes e os
setores privados, bem como entre as empresas privadas;
2) A simplificação dos processos administrativos a fim de proporcionar o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação,
garantindo os recursos humanos, econômicos e financeiros para
essa finalidade;
3) A descentralização das atividades de CTI, visando ao seu desenvolvimento em cada esfera do governo, ou seja, nos Estados e
Municípios.
Os contratos de transferência e licenciamento de tecnologia são os instrumentos utilizados para promover a transferência da inovação produzida no ambiente das Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) para as organizações receptoras, sejam elas públicas ou não. E uma das polêmicas que envolvem a cessão
de tecnologia pelos setores públicos é o uso ou não da Lei nº 8.666/93 para a regulamentação dessas transações.
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De acordo com a Resolução nº 08/2006, do Conselho Universitário,
especifica-se no artigo 8º as competências do NIT (Agência Intelecto).
O inciso V deste artigo descreve que compete à Agência Intelecto:
V – promover as ações de transferência de tecnologia, licenciamento,
industrialização e comercialização, direta ou indiretamente, mediante celebração de instrumentos contratuais e congêneres, e diligenciar
toda e qualquer iniciativa que vise esse propósito;

Dentro da incumbência do NIT “Do Estímulo à Participação
no Processo de Inovação”, o artigo 12 diz que: «É compromisso da
Universidade, ouvindo o NIT, celebrar contratos de transferência de
tecnologia e de licenciamento para outorga de direitos de uso ou de
exploração de criação por ela desenvolvida, tanto a título exclusivo
como não exclusivo.» E conforme parágrafo único deste artigo, esta ação
de transferência ou licenciamento “observará o disposto no artigo 6º, do
Decreto nº 5.563/2005”.
Consta no artigo 13 da Resolução do NIT/UFU que em obediência
ao disposto no artigo 24, inciso XXV, da Lei nº 8.666/93, é dispensável, “a
realização de licitação, pela Universidade, para a transferência de tecnologia
e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida”.

ASPECTOS JURÍDICOS DOS CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
O contrato é negócio jurídico bilateral ou plurilateral que cria, extingue e modifica direitos. Surgindo a partir de um acordo de vontades, o
contrato estabelece um vínculo jurídico entre os partícipes, no qual a relação obrigacional que se institui cria direitos e deveres mútuos para as partes.
Esse acordo de vontades pode se dar de várias formas, ou seja, de modo
verbal quando, por exemplo, pegamos transporte público; neste momento,
estamos firmando um contrato de transporte, ou de modo escrito, no caso
da compra e venda de um imóvel. Ademais os contratos, como negócios
jurídicos que são, necessitam preencher alguns requisitos para que possam
se constituir de maneira adequada e produzir os efeitos almejados pelas par-
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tes como também por toda a sociedade. Esses elementos essenciais foram
concebidos pelo grande jurista Pontes de Miranda e estão divididos em três
planos: Existência, Validade e Eficácia.
O Plano da Existência congrega os pressupostos fáticos do negócio
jurídico que são: agente, vontade, objeto e forma. Sem algum desses elementos o negócio jurídico pode ser considerado inexistente. Já o Plano da Validade irá qualificar os componentes do plano anterior; dessa forma, o agente
tem que ser capaz; a vontade livre, sem vícios; o objeto lícito, possível, determinado ou determinável e a forma prescrita ou não defesa em lei. Por fim,
o Plano da Eficácia dispõe sobre as consequências e os efeitos gerados pelo
negócio jurídico às partes e a terceiros. Sendo assim, disciplinará questões
como multa, juros, dentre outras matérias.
O nosso Código Civil (Lei nº 10.406/2002) trouxe em seu artigo 104
disposição que consagra os planos de validade e, consequentemente, o de
existência:
Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I – Agente capaz;
II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III – forma prescrita ou não defesa em lei

É de suma importância tal explanação, já que a validade de um contrato e a produção de seus efeitos requer a adequação àqueles pilares. Tomemos como exemplo um contrato de trabalho que visa ao desempenho de
atividades inerentes à prática do jogo do bicho. Este contrato é considerado
nulo, já que o seu objeto é ilícito.
O contrato de transferência de tecnologia também é norteado por
esses mesmos preceitos, de modo que necessita estar em conformidade com
eles sob pena de incorrer em nulidades.
Primeiramente, cabe salientar que esse tipo de contrato possibilita
a transferência de conhecimento e o desenvolvimento social e econômico
da sociedade. Dentre as características deste acordo estão o seu caráter
consensual, bilateral e sinalagmático, oneroso, de trato sucessivo e de colaboração.
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Detalhando esses conceitos, temos que a consensualidade está atrelada
ao fato que o mero consentimento é capaz de gerar direitos e deveres para as
partes, já as características da bilateralidade e do sinalagma estão relacionados
à paridade das prestações, ou seja, há reciprocidade de créditos e débitos entre
o concedente (titular dos direitos) e o adquirente (receptor dos direitos). Já
o caráter oneroso refere-se às vantagens patrimoniais auferidas pelas partes,
sendo que a eventual ausência de contraprestação pecuniária por parte do
adquirente não é suficiente para classificar o contrato como gratuito, já que o
concedente pode ter outros interesses satisfeitos por outro tipo de contraprestação. O trato sucessivo está associado à duração das prestações, o contrato
de transferência de tecnologia gera obrigações continuadas, isto é, prestações
que se prolongam no tempo. Por fim, o caráter colaborativo está relacionado
ao trabalho harmônico que concedente e adquirente irão desempenhar a fim
de que o valor agregado do bem imaterial aumente.
Portanto, como foi visto, é por meio desse instrumento que o concedente transmite ao adquirente direitos patrimoniais sobre bens imateriais,
mediante a imposição de certos limites legais e contratuais que visam garantir o equilíbrio entre as partes e geração dos efeitos almejados pelo contrato.
Ademais, cabe salientar o papel que o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) terá em relação a este tipo contratual, segundo a Lei
de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996) e o disposto em seu artigo 211:
Art. 211 – O INPI fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros.

Ou seja, o INPI, a partir do registro, irá promover publicidade ao
contrato de transferência de tecnologia, o que possibilita que o contrato
produza os efeitos almejados também perante terceiros, evitando-se assim
prejuízos a estes, já que a avença pode ser conhecida por todos.
Recentemente, foi publicada a Instrução Normativa INPI/PR nº070,
de 11 de abril de 2017 que segundo o artigo 1º visa:
Art. 1º – Estabelecer o procedimento administrativo de averbação de
licenças e cessões de direitos de propriedade industrial e de registro
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de contratos de transferência de tecnologia e de franquia, na forma
da Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.

Por meio desta instrução ocorreram alterações no papel do INPI na
análise dos contratos de licenças e cessões de direito propriedade industrial, assim como nos contratos de transferência de tecnologia e de franquia.
Conforme a Instrução Normativa (IN), o INPI deixará de avaliar a legislação fiscal, tributária e a remessa de capital para o exterior, o que se encontra
insculpido no artigo 13, inciso XI da IN supracitada. Isso significa que o
INPI irá se ater ao exame de requisitos que possam influir na validade ou
não do contrato como, por exemplo, identificação das partes, modalidade
contratual, etc. Sendo que o certificado de averbação ou de registro conterá
as especificações desse cunho, como demonstrado no artigo 13 da IN.
Para além dessas questões que envolvem a constituição e as características do contrato de transferência de tecnologia, é válido tecer análise sobre
como ele é abordado no âmbito da Universidade Federal de Uberlândia e à
luz da Lei nº 8.666/1993.

A TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E A LEI Nº 8.666/93
A abertura ou não de um processo licitatório para realizar o licenciamento ou a transferência de tecnologia no âmbito de uma instituição pública de pesquisa e ensino, a qual é detentora da propriedade intelectual, tem
sido objeto de discussões e diferentes pareceres quanto à aplicabilidade da
Lei de Licitações.
Segundo Chagas e Muniz (2006):
Um dos aspectos mais controversos na área de propriedade intelectual, intimamente ligado às instituições públicas, diz respeito à obrigatoriedade ou não do processo de licitação para realizar o licenciamento ou a transferência de tecnologia, gerada no âmbito interno
de instituição pública e que tenha sido protegida por meio da propriedade intelectual. Alguns entendimentos e pareceres dão sentido
à aplicação da Lei 8.666/93, Lei de Licitações, para licenciar ou transferir, seja o conhecimento científico e tecnológico, seja a patente pro-
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priamente dita, registros ou certificado de proteção. Outros admitem
a inaplicabilidade das regras específicas da Lei 8.666/93, uma vez que
seus artigos 24 e 25 permitem a inexigibilidade e dispensa nos casos
de propriedade intelectual.

Na Universidade Federal de Uberlândia, a Procuradoria Geral orienta que se deve aplicar a Lei 8.666/93 a fim de evitar possíveis abusos nas
contratações. A recomendação para o caso de dispensa de licitação é de que
o processo seja previamente instruído com os atos necessários ao reconhecimento desta, demonstrando ainda justificativa que demonstre a necessidade da contratação, devendo destacar de forma “robusta” o interesse da
universidade e quais os benefícios serão atingidos com essa transferência
ou licenciamento.
De maneira similar aos contratos regulamentados pela Lei de Licitações, recomenda-se o anexo nos autos do processo administrativo, de declaração atualizada do SICAF da contratada e os documentos necessários à
comprovação de regularidade jurídica e fiscal, bem como a qualificação técnica e econômico-financeira. Pede-se também a consulta do contratado no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), o CADIN,
o cadastro sobre condenados por improbidade administrativa e empresas
inabilitadas para ter contratos com a administração pública.
De fato, a Administração Pública deve estar atenta em não ferir os
princípios constitucionais de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e, principalmente para este caso específico, ao princípio
da isonomia.
Para Marçal (2009):
A ausência de licitação pode justificar-se em vista das dificuldades
de compatibilizar a transferência onerosa do direito de exploração de
um invento ou de uma tecnologia com as formalidades da licitação.
Mas não legitima a realização de transferência ruinosa. A Administração Pública terá o dever de dar conhecimento aos potenciais interessados da sua intenção de promover a alienação. Deverá assegurar
igualdade de tratamento a todos os possíveis adquirentes, de modo a
obter a operação mais vantajosa possível.
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A regra no direito brasileiro é a obrigatoriedade de licitação para
aquisição de bens e serviços na Administração, conforme fundamentação
da norma constitucional.
No artigo 37 da Constituição Federal consta que:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela
Emenda Constitucional nº 19, de 1998).

Em seu inciso XXI, o artigo 37 estabelece a obrigatoriedade do processo licitatório, porém permite o estabelecimento da Administração exigir
qualificação técnica e econômica:
XXI – ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de
licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Na Lei de Licitações, o artigo 2º reproduziu a regra constitucional:
Art. 2º – As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras e alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública,
quando contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas
de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei.

As exceções estão previstas no Estatuto de Licitações, permitindo a
contratação direta por processo de dispensa ou inexigibilidade.
O artigo 24 da Lei de Licitações estabelece as condições para que possa ocorrer a celebração de um contrato direto entre a Administração e um
particular.Nos casos de dispensa de licitação previstos na Lei nº 8.666/93,
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incluiu-se o inciso XXV, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº
10.973/2004, a qual permite a dispensa de licitação “na contratação realizado por Instituição Científica e Tecnológica – ICT ou por agência de fomento
para a transferência de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso
ou exploração de criação protegida” (BRASIL, 2004).
A publicação Propriedade Intelectual. Conceitos e Procedimentos, da
Escola da AGU, explica que a Lei de Inovação apresenta quatro principais
modalidades de contratos na área de Propriedade Intelectual: a) Contrato
de permissão e compartilhamento de laboratórios, equipamentos, instrumentos, materiais e instalações de ICT; b) Contrato de transferência de tecnologia e licenciamento; c) Contrato de prestação de serviços; d) Contratos
de cessão.
Destacando o contrato de transferência e de licenciamento para exploração de uso de criação desenvolvida por Instituição Científica e Tecnológica, temos em conformidade com o artigo 6º, da Lei nº 10.973/2004:
Art. 6º É facultado à ICT pública celebrar contrato de transferência de tecnologia e licenciamento para outorga de direito de uso ou
de exploração de criação por ela desenvolvida isoladamente ou por
meio de parceria.
§1º A contratação com cláusula de exclusividade, para os fins de que
trata o caput, deve ser precedida da publicação de extrato de oferta
tecnológica em sítio eletrônico oficial da ICT, na forma estabelecida
em sua política de inovação.
§ 1o-A. Nos casos de desenvolvimento conjunto com empresa, essa
poderá ser contratada com cláusula de exclusividade, dispensada a
oferta pública, devendo ser estabelecida em convênio ou contrato a
forma de remuneração.
§ 2o Quando não for concedida exclusividade ao receptor de tecnologia ou ao licenciado, os contratos previstos no caput deste artigo
poderão ser firmados diretamente, para fins de exploração de criação
que deles seja objeto, na forma do regulamento.
§ 3o A empresa detentora do direito exclusivo de exploração de criação protegida perderá automaticamente esse direito caso não comercialize a criação dentro do prazo e condições definidos no contrato,
podendo a ICT proceder a novo licenciamento.
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§4º O licenciamento para exploração de criação cujo objeto interesse
à defesa nacional deve observar o disposto no § 3º do art. 75 da Lei nº
9.279, 14 de maio de 1996.
§ 5º A transferência de tecnologia e o licenciamento para exploração
de criação reconhecida, em ato do Poder Executivo, como de relevante interesse público, somente poderão ser efetuados a título não
exclusivo.
§ 6o Celebrado o contrato de que trata o caput, dirigentes, criadores
ou quaisquer outros servidores, empregados ou prestadores de serviços são obrigados a repassar os conhecimentos e informações necessários à sua efetivação, sob pena de responsabilização administrativa,
civil e penal, respeitado o disposto no art. 12.
§ 7o A remuneração de ICT privada pela transferência de tecnologia
e pelo licenciamento para uso ou exploração de criação de que trata
o § 6o do art. 5o, bem como a oriunda de pesquisa, desenvolvimento
e inovação, não representa impeditivo para sua classificação como
entidade sem fins lucrativos.

A Lei de Inovação (Lei nº 10.973/2004), em seu artigo 7º, dispensa a
licitação em contratações realizadas por órgãos ou entidades da Administração Pública que se dediquem às atividades de pesquisa básica ou aplicada, de caráter científico e tecnológico. Destacam-se as ICTs: Universidades,
Institutos Federais, EMBRAPA e demais entidades de pesquisa. Também é
dispensável a licitação para as agências de financiam as atividades de pesquisa, as agências de fomento, tais como a CAPES, o CNPq e a FAPEMIG.
Para melhor compreensão, cabe aqui transcrever o artigo em sua integralidade:
Art. 7º É dispensável, nos termos do art. 24, inciso XXV, da Lei no
8.666, de 21 de junho de 1993, a realização de licitação em contratação realizada por ICT ou por agência de fomento para a transferência
de tecnologia e para o licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida.
§ 1º A contratação de que trata o caput, quando for realizada com dispensa de licitação e houver cláusula de exclusividade, será precedida
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da publicação de edital com o objetivo de dispor de critérios para
qualificação e escolha do contratado.
§ 2º O edital conterá, dentre outras, as seguintes informações:
I – objeto do contrato de transferência de tecnologia ou de licenciamento, mediante descrição sucinta e clara;
II – condições para a contratação, dentre elas a comprovação da
regularidade jurídica e fiscal do interessado, bem como sua qualificação técnica e econômico-financeira para a exploração da criação,
objeto do contrato;
III – critérios técnicos objetivos para qualificação da contratação
mais vantajosa, consideradas as especificidades da criação, objeto do
contrato; e
IV – prazos e condições para a comercialização da criação, objeto do
contrato.
§ 3º Em igualdades de condições, será dada preferência à contratação
de empresas de pequeno porte.
§ 4º O edital de que trata o § 1º será publicado no Diário Oficial
da União e divulgado na rede mundial de computadores pela página
eletrônica da ICT, se houver, tornando públicas as informações essenciais à contratação.
§ 5º A empresa contratada, detentora do direito exclusivo exploração
de criação protegida, perderá automaticamente esse direito caso não
comercialize a criação dentro do prazo e condições estabelecidos no
contrato, podendo a ICT proceder a novo licenciamento.
§ 6º Quando não for concedida exclusividade ao receptor
de tecnologia ou ao licenciado e for dispensada a licitação, a
contratação prevista no caput poderá ser firmada diretamente, sem
necessidade de publicação de edital, para fins de exploração de criação que dela seja objeto, exigida a comprovação da regularidade
jurídica e fiscal do contratado, bem como a sua qualificação técnica
e econômico-financeira.

Conforme artigo 26 da Lei nº 8.666/93, a situação de dispensa concedida no inciso XXV deverá ser necessariamente justificada. O processo
de dispensa para transferência de tecnologia ou de licenciamento de uso ou
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exploração de propriedade intelectual protegida pela instituição deverá ser
instruído com a razão da escolha do cessionário do objeto, bem como dos
documentos de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão
alocados.
Cabe aqui discorrer sobre a Lei de Licitações e a sanção do Marco
Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Por ele, regulamentou-se as parcerias de longo prazo entre os setores públicos e privado, permitindo uma
maior flexibilização de atuação às Instituições Científicas, Tecnológicas e
de Inovação (ICTs). A grande novidade trazida pelo marco no tocante à Lei
nº 8.666/93 é a possibilidade dada à Administração Pública de dispensar a
licitação em contratações de serviços ou produtos inovadores de empresas
de micro, pequeno e médio porte.
O novo marco alterou também a Lei de Licitações, dispensando a
obrigatoriedade de licitação para “aquisição ou contratação de produto para
pesquisa e desenvolvimento”. Essa questão incomodava bastante os pesquisadores, pois a Lei nº 8.666/93, numa licitação, determina a aquisição do
equipamento mais barato, o que nem sempre significa que este seja o que
melhor atende em termos de qualidade e precisão o tipo de pesquisa desenvolvida no laboratório da instituição.
Também no caso de obras e serviços de engenharia, a Lei nº 13.243/2016
dispensa a licitação até o limite de 20% do valor que trata a alínea “b” do inciso
I do caput do artigo 23 da Lei de Licitações (R$ 300.000,00) e deverá seguir
procedimentos especiais, conforme regulamento do Poder Executivo.
Outra alteração que afeta as licitações e contratos é dada pela Lei nº
12.462/2011, que instituiu o RDC – Regime Diferenciado de Contratações
Públicas. Com o novo marco, o RDC foi estendido para a realização “das
ações em órgãos e entidades dedicados à ciência, à tecnologia e à inovação”
(inciso X incluído no artigo 1º da Lei nº 13.243/2016).

CONCLUSÃO
Desse modo, foram demonstradas as características essenciais do
contrato de transferência de tecnologia, que assim como todo contrato
deve seguir certos preceitos legais estabelecidos no Código Civil (Lei nº
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10.406/2002), como também da Lei nº 9.279/1996 por possuir traços particulares que envolvem produção tecnológica. Além desses pontos, devem ser
observadas outras legislações como, por exemplo, a Instrução Normativa
INPI/PR nº 70, que regula o papel desempenhado pelo Instituto Nacional
de Propriedade Industrial.
Ademais, é extremamente importante na análise do contrato de transferência de tecnologia o modo como ocorrerá a sua aplicação e os efeitos
decorrentes dela no âmbito das ICTs públicas, como é o caso da Universidade Federal de Uberlândia, sendo imprescindível a apreciação dos seguintes
dispositivos: Lei nº 8.666/1993, Lei nº 10.973/2004, o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (Lei nº 13.243/2016) e Resolução nº 08/2006,
do Conselho Universitário da UFU, pois, deste modo, as estipulações legais
serão acatadas, podendo, assim, a Universidade amparar as suas condutas
em bases sólidas e cumprir com o seu papel social de contribuir com o desenvolvimento social e econômico da sociedade.
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PROSPECÇÃO EM BASE DE PATENTES E
O POTENCIAL TECNOLÓGICO DE PRODUTOS
DA BIODIVERSIDADE: O EXEMPLO DO AÇAÍ
(EUTERPE OLERACEAE)

Letícia de Castro Guimarães
Heitor Cappato Guerra Silva
Fabiana Regina Grandeaux de Melo
Helton de Oliveira
Manuela Oliveira Botrel;
Foued Salmen Espíndola

INTRODUÇÃO
O fruto da palmeira, Euterpe olearace Martius, é uma das três espécies das palmeiras com fruto comestível que são membros do gênero Euterpe. Estas três espécies, E. olearacea, E. edulis e E. precatoria, somente são
encontradas crescendo dentro das fronteiras da região amazônica, sendo o
estado do Pará o principal centro de distribuição dessa planta. Os nativos
que vivem no Brasil referem-se a estas três espécies frutíferas com o mesmo
nome, açaí, porém o fruto de E. edulis é também conhecido como jussara
ou juçara.
Estudos mostram que, desde o período pleistoceno e holoceno, a dieta dos nativos da área amazônica continha açaí (SCHAUSS; JENSEN; WU,
2010). Recentemente, em 2014, a fruta da E. oleracea se tornou uma das
mais importantes atividades extrativas que não envolvem madeira com alto
valor de produção dentre as outras plantas (BRASIL, 2014). Primariamente
é processada a polpa do fruto para produzir o suco, ou a polpa congelada,
mas pode-se também produzir sorvetes, geleias, doces, licores e néctar, além
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da extração de corante (SANTANA; LIMA; MOURÃO, 2014). No Equador,
as raízes da E. oleracea são usadas para aliviar a dor muscular; no Peru, as
raízes são usadas para problemas renais, úlcera de pele e malária (YAMAGUCHI et al., 2015). O seu uso se estende para essa área da medicina tradicional com diferentes aplicações devido à grande diversidade dos compostos bioativos presentes na planta.
Essa composição nutricional do açaí refere-se a vitaminas, minerais,
aminoácidos e ácidos graxos que conferem a aplicação de bebida energética,
mas é sua composição fitoquímica, com base no metabolismo secundário da
planta, que ganha visibilidade ao analisar as patentes prospectadas, por suas
propriedades, principalmente a antioxidante (YAMAGUCHI et al., 2015).
Da composição, 31% equivalem a flavonoides, 23% a compostos fenólicos,
11% lignoides e 9% antocianinas, além de outros como terpenos. Os compostos bioativos do açaí possuem elevada capacidade de sequestrar as espécies reativas de oxigênio, mais conhecidas pela sigla ROS. Os compostos antioxidantes do açaí podem prevenir o acúmulo de ROS protegendo assim, o
organismo dos danos causados pela sua geração descontrolada (CHIN et al.,
2008). Estas espécies reativas de oxigênio normalmente existem em todas
as células aeróbias em equilíbrio com os antioxidantes. O estresse oxidativo
ocorre quando este balanço crítico é interrompido por causa do excesso de
ROS e/ou baixos níveis de antioxidantes.
Entre estes compostos bioativos do açaí, as antocianinas, cianidina-3-glucosideo e cianidina-3-rutinosideo respondem por 10% da atividade
antioxidante global dos extratos que têm sido investigados. No conjunto,
a descrição destes antioxidantes do açaí (CHIN et al., 2008) contribui para
suas propriedades biológicas e comerciais, o que tem atraído o interesse de
grandes empresas internacionais. Além disso, estes antioxidantes podem
ser usados como marcadores padrão para as diversas preparações a base da
ação e sua relação à atividade antioxidante.
O reconhecimento nacional e internacional do açaí como fonte de
antioxidantes faz dele um alvo de investimento e pesquisas que cresce a cada
ano e o torna também referência de uma fonte natural para novos produtos
e tecnologias, trazendo a importância, principalmente, dos compostos antioxidantes que estão presentes em grande parte da flora brasileira como o
cerrado (SOZO et al., 2016; TAKAO et al., 2015).
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Como indica Castells (2002), vivemos hoje uma nova base material,
a economia da informação, caracterizada pela globalização de atividades
econômicas decisivas e por uma nova lógica organizacional fundamentada
na convergência e na interação entre tecnologias de informação e comunicação, nas novas formas de gestão e pelos domínios de tecnologia de engenharia e seu crescente conjunto de pesquisa e desenvolvimento aplicado.
Nesse novo paradigma tecnológico, marcado por um elevado grau de incerteza e por ambiente empresarial extremamente competitivo, a busca por
estudos prospectivos que identifiquem os sinais tecnológicos e de mercado,
em consonância com os recursos e as capacidades das organizações, é de
fundamental importância na definição de processos decisórios e seleção de
aposta em novas tecnologias, ou seja, pela capacidade de definir estratégias
de inovação (VILHA; QUADROS, 2016). Desse modo, a realização do monitoramento tecnológico em base de patentes tem se mostrado como uma
estratégia útil e eficaz para definir o estado da técnica de determinada área
tecnológica, gerando informações sobre a sua trajetória, as tendências de
mercado e identificação de tecnologias relevantes e de novas oportunidades
de pesquisa, desenvolvimento e inovação de produtos.
Os avanços da biotecnologia nas últimas décadas têm transformado
a diversidade biológica em mera fonte de matéria prima e em recurso informacional indispensável para o conhecimento científico e tecnológico desta
área, em especial na fabricação de produtos ou processos elaborados a partir
de espécies de plantas nativas da biodiversidade brasileira. Considerando
que as grandes empresas internacionais vêm incorporando ativos da biodiversidade amazônica como matéria-prima para o lançamento de seus produtos, como resposta à concorrência acirrada no setor, este estudo pretende
investigar as tendências tecnológicas de processos e/ou produtos relativos à
E. oleracea, conhecida popularmente como açaí, contidas em documentos
de patente, visando orientar linhas e projetos de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico por pesquisadores vinculados a área de biotecnologia
aplicada à saúde humana. Pretende também identificar os principais países
e depositantes detentores da tecnologia em nível mundial.
Vale ressaltar que este trabalho foi realizado graças ao apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico – CNPq – e da Fundação de
Apoio à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG –, que financiaram
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projetos voltados para gestão da inovação e de desenvolvimento de inteligência competitiva, no âmbito da Agência Intelecto, núcleo de inovação tecnológica, vinculado à Universidade Federal de Uberlândia. O suporte concedido
pela Rede Mineira de Propriedade Intelectual para o licenciamento da base
Thomson Reuters foi fundamental para o desenvolvimento deste estudo.

METODOLOGIA
Para o presente estudo foi utilizado o monitoramento tecnológico em
base de patentes como estratégia metodológica. O seu uso constitui uma poderosa ferramenta de apoio à tomada de decisões, uma vez que a riqueza de
informações contida em documentos de patentes permite identificar tecnologias relevantes, nichos de mercado para atuação, inovações incrementais,
principais depositantes, entre outros aspectos.
A base de documentos de patentes escolhida foi a Thomson Innovation. Esta base tem como vantagens a geração automática de informações,
por meio de gráficos, diagramas, tabelas, mapas topográficos, proporcionando uma interpretação mais rápida dos resultados. Ademais, os documentos são analisados por especialistas que identificam na base as informações mais dos documentos de patente, além de englobar documentos de
diferentes países, possuindo um escopo global, com cobertura de mais de
90% das informações contidas em todas as bases de patentes.
A estratégia de busca foi elaborada mediante a escolha das palavras-chave, o enquadramento do setor tecnológico de interesse, de acordo com
a Classificação Internacional de Patente (CIP), e a definição do período de
monitoramento. O período estabelecido foi de 2006 a 2015, considerando-se a data de publicação, isto é, a data em que o documento de patente foi
publicado, que ocorre em alguns países, dezoito meses após seu depósito.
Com relação à definição do termo de busca, foram utilizadas como palavras-chave as expressões Euterpe oleracea e açaí no título, resumo e reivindicações. Para o refinamento da busca na área de biotecnologia aplicada
à saúde humana, utilizou-se a classificação A61K, relativa a preparações
para finalidades médicas, odontológicas ou higiênicas. Mediante a leitura
dos títulos resumos e reivindicações, identificou-se o total de documentos de patente, assim como aqueles agrupados em famílias de patentes.
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A consolidação dos documentos por famílias contribuiu tanto para a análise da distribuição das patentes, de acordo com sua aplicação, quanto na
descrição do perfil dos depositantes. Como o interesse na pesquisa é a investigação de empresa/instituições científicas e tecnológicas que buscam o
mercado externo, assim como observar organizações com interesse em um
fruto da biodiversidade brasileira, escolhemos as seguintes autoridades em
concessão de patentes: Escritório Europeu de Patentes (EPO), Organização
Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), para patentes PCT e o Escritório Americano de Patentes (USPTO).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram encontrados 294 documentos na base pesquisada, agrupados
em 140 famílias. A avaliação do estágio de maturidade da tecnologia no
período pesquisado é verificada pela evolução dos documentos de patente
publicados. Conforme demonstra a Figura 1, é possível observar a tendência de crescimento na publicação de documentos nos dez últimos anos. Se
em 2006 foram publicados 11 documentos, em 2012 foram 36, representando um crescimento de 227, 3%. Não houve uma variação significativa
em termos de documentos de patentes publicados nos anos subsequentes,
indicando que a tecnolgia atingiu uma certa estabilidade. Vale ressaltar que
o número de patentes publicadas em 2016 não expressa o seu decréscimo,
uma vez que refere-se a publicações até meados deste ano.
Figura 1 - Evolução dos pedidos de patentes publicados (2006-2015)

Fonte: Thomson Innovation (www.thomsoninnovation.com)
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No que tange ao perfil dos depositantes, foi possível classificar os documentos de patentes da seguinte forma: empresa, universidade, instituição
de pesquisa e pessoa física.
Assim, analisando o universo dos 140 documentos agrupados por
famílias, observou-se que 83 pedidos foram depositados por empresas, 11
por universidades, 6 por instituições de pesquisa e 28 por pessoa física, que
são inventores independentes/isolados que não depositam seus pedidos em
parceria com outras organizações. Os 12 resultados não especificados referem-se a depositantes que não revelam a sua identidade no ato de depósito
do documento de patente. Verifica-se a relevância das empresas no depósito
de documentos de patentes na temática investigada, representando 59% do
total de documentos. A Figura 2 ilustra essa distribuição dos documentos,
segundo o perfil dos depositantes.
Figura 2 - Perfil dos depositantes de pedidos de patentes

Fonte: Autoria própria

A análise dos maiores depositantes de pedidos de patente no
período pesquisado permite identificar as instituições líderes detentoras
das tecnologias sobre o tema investigado. A Figura 3 demonstra os dez
principais depositantes de documentos de patentes com foco ao uso do açaí
em cosméticos e produtos de higiene pessoal, e suplementos alimentares
nutracêuticos. Os dados apresentados evidenciam um número expressivo
de inventores independentes entre os principais depositantes. O número
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das pessoas físicas líderes em publicação de patentes totalizam em 25 documentos, correspondendo a 8,5% dos pedidos publicados.
Figura 3 - Principais depositantes de pedidos de patentes (2006-2015)

Fonte: Thomson Innovation (www.thomsoninnovation.com)

Dentre as empresas líderes identificadas, destacam-se a K2A Inc. e a
Mary Kay. A K2A é uma startup na área de saúde, detém 61 documentos,
que correspondem a 20,7% das patentes identificadas em nossa pesquisa. Já
a Mary Kay, uma das principais empresas mundiais do setor de cosméticos
(ABDI/Unicamp), conta com 23 documentos publicados, representando
7,82% do total investigado.
Foram identificados 12 pedidos depositados por instituições/empresas brasileiras, dentre as quais a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, em regime de cotitularidade com a Universidade Federal do Pará, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, o Museu Paraense Emílio Goeldi, em
parceria coma Universidade Federal do Amazonas e a Natura Cosméticos.
Observa-se que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro desponta-se
como a instituição que detém o maior número de pedidos de patentes relacionadas ao uso do açaí, seguida pela Natura Cosméticos, com dois pedidos.
A Embrapa e o Museu Emílio Goeldi possuem um pedido cada um.
Verifica-se, de acordo com os resultados apresentados, a predominância de empresas voltadas para a indústria de cosméticos como detentoras de produtos à base de açaí. Este estudo levanta como hipótese que
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tais empresas vêm incorporando ativos da biodiversidade amazônica como
matéria-prima de seus produtos, respondendo à concorrência cada vez mais
acirrada no setor. Este é o caso da Mary Kay, que buscou internalizar o uso
do açaí como poderoso antioxidante para seus produtos.
A literatura sobre a tendência mundial da cadeia produtiva dos cosméticos (GARCIA, 2005; VILHA; QUADROS, 2016) indica que uma das
características do processo de desenvolvimento empresarial é a tendência
crescente e intensiva de estratégias de internacionalização de empresas.
Garcia (2005, p. 159) afirma que “convergente com esta tendência, tem se
verificado na indústria de cosméticos empresas que têm procurado internacionalizar suas funções corporativas, em busca incessante de rentabilizar
globalmente seus ativos produtivos, comerciais e tecnológicos”. Em resposta
a esse ambiente cada vez mais competitivo, conforme indicam Vilha e Quadros (2016), a Natura Cosméticos tem buscado incorporar ativos da biodiversidade brasileira, como forma de obter vantagens competitivas baseadas
em inovação. Entretanto, mesmo adotando uma postura proativa no desenvolvimento de produtos ambientalmente sustentáveis que utilizam extratos
de plantas da Amazônia, esta indústria de cosméticos brasileira não tem encontrado oportunidades para incorporar novas competências na pesquisa e
desenvolvimento de produtos à base de açaí, perdendo vantagens competitivas com a Mary Kay, grande detentora da tecnologia em referência.
A avaliação de países que detêm maior número de documentos publicados indica os territórios que dominam as tecnologias na área tecnológica investigada. Desse modo, é possível verificar que os países com maior
número de patentes depositadas, conforme demonstra a Figura 4, são os
Estados Unidos (US), a União Europeia (EP), além das patentes depositadas
na Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI/WIPO)1, órgão
responsável pela gestão de patentes relativas ao Tratado de Cooperação em
Matéria de Patentes (PCT). Fica evidente que os países detentores da propriedade intelectual são aqueles ricos do ponto de vista econômico e tecnológico, além de apresentarem, em alguns casos, certa pobreza em recursos
ambientais, em especial em recursos genéticos ligados à biodiversidade.
1

Os pedidos de patentes depositados na Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI/WIPO) aparecem com o código WO na Figura 4.
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Por possuírem tal escassez, necessariamente buscam soluções que
sejam práticas, objetivas e preferencialmente lucrativas. Dessa forma, percebe-se a presença e grande atuação das transnacionais de biotecnologia e
multinacionais que exploram os recursos genéticos de áreas que detêm uma
diversidade biológica expressiva, aproveitando fragilidades dos países em
desenvolvimento, bem como desrespeitando tratados ou convenções internacionais2 sobre a repartição de benefícios do acesso a recursos genéticos,
sabendo aproveitar deles para seus propósitos de soberania.
As negociações Convenção da Diversidade Biológica (CDB), assinada por mais de 170 países, demonstram a relação conflituosa existente entre a propriedade intelectual e o acesso aos recursos genéticos. Os Estados
Unidos, que são os maiores detentores em pedidos de patentes na temática
estudada, não são signatários da CDB, enquanto o Brasil, país mais biodiverso do mundo, não é o detentor de tecnologias relativas ao acesso ao
patrimônio genético.
Figura 4 - Países que detêm maior número de documentos publicados

Fonte: Autoria própria

A categorização dos documentos de acordo com a Classificação Internacional de Patente (CIP/IPC) contribui para a identificação das áreas
2

Entraves como o cumprimento do protocolo de Nagoya e acordo de comércio internacional facilitam que patentes sejam feitas no exterior com moléculas descobertas da
biodiversidade brasileira sem que seja considerado crime.

82 Letícia de Castro Guimarães; Heitor Cappato Guerra Silva; Fabiana Regina Grandeaux de Melo;
Helton de Oliveira; Manuela Oliveira Botrel; Foued Salmen Espíndola

tecnológicas mais relevantes. As classificações por IPC mostram no âmbito da subclasse de A61K, relativa a preparações para finalidades médicas,
odontológicas ou higiênicas, a maior quantidade de patentes situa-se no
subgrupo A61K 8/97, classificação relacionada a cosméticos e similares para
a higiene pessoal de origem vegetal, o próprio açaí.
Figura 5 - categorização dos documentos de acordo com a Classificação
Internacional de Patente (CIP/ IPC)

Fonte: Thomson Innovation (www.thomsoninnovation.com)

As tecnologias que se destacam são os alimentos nutracêuticos e os
cosméticos, esses alimentos têm como finalidade o uso tal como complemento alimentar com funções de regeneração de células, terapia do câncer,
úlcera e outras doenças. Os cosmético são majoritariamente de uso tópico
com ação contra sinais de envelhecimento da pele, acne, inflamação da pele,
sendo que a empresa Mary Kay é a segunda maior detentora de patentes
com o fruto do açaí, e todos os seus produtos são para tratamento de pele
como os exemplos citados acima. Uma explicação para esse interesse em
produtos cosméticos contendo açaí está em consonância com o uso tradicional e milenar de produtos naturais em cremes, loções e preparações. Estudo de Fowler et al. (2010) destaca as inovações em ingredientes naturais e
seu uso no cuidado da pele com diversos produtos incluindo o açaí.
Muitas dessas formulações aproveitam da alta capacidade antioxidante dos metabólitos oriundos da fruta, característica essa devido à sua
grande concentração de polifenóis e a capacidade de proteger o organismo
dos danos causados pelo estresse oxidativo. As propriedades antioxidantes são um dos principais fatores que previnem sinais de envelhecimento
dermatológico sendo, portanto, um dos alvos de produtos cosméticos. O
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Açai como tem sido apontado em diversos estudos, representa uma fonte
de compostos bioativos antioxidantes, apropriado para desenvolvimento de
formulações cosméticas (SCHAUSS et al., 2006).
Por outro lado, é importante ressaltar que, além das propriedades e
aplicações apontadas para uso do açaí em cosméticos, os benefícios do seu
consumo são mais amplos, conforme demonstram os estudos recentemente
revisados (Moura; Resende, 2016), por pesquisadores da UERJ. Estes autores relatam as pesquisas sobre os aspectos farmacológicos dos polifenóis
do açaí na produção de óxido nítrico endotelial, levando ao relaxamento
dependente do endotélio, reduzindo espécies reativas de oxigênio e regulando alvos principais associadas com o metabolismo lipídico em diferentes
condições, tais como hipertensão, insuficiência renal e síndrome metabólica. Os mecanismos de ação dos polifenóis do açaí revelam, além das suas
propriedades antioxidantes, ações em diferentes alvos, desencadeando os
benefícios à saúde promovidos pelo seu consumo. Estes benefícios compreendem a função deste polifenóis do açaí como vasodilatador, anti-hipertensivo, cardioprotetor, protetor renal, antidislipidêmico, antiobesidade e
efeitos antidiabéticos em distúrbios cardiovasculares e metabólicas (MOURA; RESENDE, 2016)
Desse modo, existe ainda um amplo espaço para que as pesquisas
realizadas com açaí nas instituições brasileiras, em sintonia com uma maior
cultura de inovação, promovam um crescimento de depósitos de patentes e
transferência de tecnologias. Poderemos, assim, em curto espaço de tempo,
transformar essa já importante commodity da nossa biodiversidade em produto de desenvolvimento tecnológico e empresarial no Brasil. Nesse sentido, destacamos a publicação de um número especial da importante revista
Nature em junho de 2014 dedicado à ciência na América do Sul (Nature
special: South American Science). Em comentário nesta publicação, Carlos
Nobre (Stars of South American Science, 2014), secretário de políticas de
pesquisa e desenvolvimento do MCTI na época, aborda sobre a importância
do açaí como exemplo de uma bioindústria da região amazônica, onde a
cerca de 20 anos o fruto desta palmeira era consumido apenas pela população local. Esta realidade mudou para um cenário em que a utilização do
açaí abrange vários setores além da alimentação no Brasil e em vários países.
Os números mostrados por Carlos Nobre indicam que a produção de polpa
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excede 200 mil toneladas e contribui com mais de US$ 2 bilhões para a economia do Brasil. Além disso, os produtores locais na Amazônia preservam a
floresta, nossa maior riqueza, e podem fazer mais de US$ 1.000 por hectare
de lucro anual. Isto é 5-10 vezes mais do que a partir de soja e, pelo menos,
15 vezes mais do que de gado.

CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS
Este estudo inicial de prospecção tecnológica sobre as patentes de
açaí revela importantes reflexões sobre os gargalos nacionais para se fazer a inovação no país com os recursos da sua biodiversidade. O fruto
da palmeira açaí é um destes exemplos, com um interesse crescente por
empresas estrangeiras em se tornarem proprietárias dos compostos bioativos do açaí. Isso fica evidente com o aumento do número de pedidos de
patentes para Euterpea Oleracea, uma das espécies exploradas comercialmente de açaí, atingindo um auge de patentes no ano de 2012. Acredita-se
que o significativo aumento dos números de proteção esteja relacionado
tanto ao interesse de pesquisadores e empresas, especialmente nos Estados
Unidos, caracterizando os compostos bioativos do açaí, bem como da popularização de seu consumo no Brasil e no mundo. Constatamos, assim,
com esta prospecção tecnológica na base Thomson Innovation, os seguintes aspectos: um crescimento dos pedidos de patente relacionados ao açaí,
em especial a produtos farmacêuticos; que os Estados Unidos e países europeus dominam a tecnologia e a dificuldade de instituições nacionais entre as empresas líderes; a necessidade de maiores esforços de investimento
em PD&I no Brasil para o uso sustentado da sua biodiversidade. Por fim,
o aumento da propriedade intelectual dos recursos do patrimônio genético da biodiversidade brasileira por pesquisadores, instituições e empresas
estrangeiras revela a apropriação/uso indevido de produtos elaborados a
partir de espécies de plantas que ocorrem no Brasil, apresentando a dimensão dessa problemática.
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A INDICAÇÃO GEOGRÁFICA E A POTENCIALIDADE
DE VALORIZAÇÃO DO ARTESANATO:
DIAGNÓSTICO DA TECELAGEM MANUAL NO
TRIÂNGULO MINEIRO/ALTO PARANAÍBA1

Letícia de Castro Guimarães
Lúcia Regina Fernandes

1

PANORAMA DAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS NO BRASIL E A VALORIZAÇÃO
DO ARTESANATO COMO ATIVO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL

A indicação geográfica (IG) é um instrumento coletivo de valorização de produtos tradicionais vinculados a determinados territórios. Considerada como uma forma de proteção ao conhecimento, é um direito de
propriedade industrial, que identifica e protege a origem de produtos e da
prestação de serviços. Sua utilização na União Europeia está relacionada à
proteção e valorização comercial somente de produtos agrícolas, em especial, queijos, vinhos, bebidas espirituosas e café. Algumas destas IGs são
muito divulgadas e apreciadas pelos brasileiros mesmo sem conhecer o significado de uma IG: Champagne (França), Roquefort (França), Porto (Portugal), Parma (Itália), Pata Negra (Espanha) e tantas outras. É sabido que na
Europa não há produção comercial de café, entretanto, é possível o reconhecimento de IGs estrangeiras, como é o caso da IG Colômbia para o produto
1

Este artigo é resultado do Ciclo de Estudos Sobre Indicação Geográfica e Tecelagem
Manual, realizado na Universidade Federal de Uberlândia em 2015, com o objetivo de
elaborar um diagnóstico da tecelagem manual da região do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, no âmbito do projeto intitulado “Ampliação das ações da Agência Intelecto”
(Processo ACN 00007-13), financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado
de Minas Gerais. Agradecemos aqui o apoio da Profa. Dra. Mônica Chaves Abdala, que
colaborou na coordenação dos estudos sobre a temática.
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café. Apesar de esta prática de atuação comercial vir ocorrendo há mais de
um século na Europa, sua regulamentação como propriedade industrial na
União Europeia, no Brasil e no mundo é recente. Foi instituída a partir do
Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS) em 1994, gerido pela Organização Mundial do
Comércio – OMC, do qual o Brasil é signatário desde sua promulgação.
O reconhecimento da indicação geográfica no Brasil é regulado pela
Lei de Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/1996 – LPI (BRASIL, 1996),
que dispõe sobre a proteção de direitos de propriedade industrial como
concessão de patentes, registros de marca e desenho industrial, e a repressão às falsas indicações geográficas. Esta lei possibilita a proteção da indicação geográfica para produtos e serviços, em duas espécies: a indicação
de procedência, “nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de
seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração,
produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço” (art. 177 da LPI) e a denominação de origem, que consiste
no “nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território,
que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam
exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e
humanos” (art. 178 da LPI).
Diferentemente dos outros ativos intangíveis da propriedade intelectual, como as patentes e os desenhos industriais, que visam proteger produtos da criatividade e da inventividade humana, associando-as à inovação
tecnológica, a indicação geográfica exige “um processo de criatividade institucional e a demanda das capacidades inovadoras é substituída por métodos
inovadores de organização e produção em seus territórios” (CALLIGARI,
2013, p. 3). Nesse sentido, a proteção por meio da indicação geográfica compartilha prática tradicional de produção com inovação organizacional necessária para obtenção do seu reconhecimento.
A proteção legal da indicação geográfica depende do registro no
Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC),
devendo o interessado coletivo cumprir alguns requisitos: os produtores ou
prestadores de serviço devem estar organizados em uma entidade representativa, a produção ou prestação de serviços deve ser realizada em uma área
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geográfica delimitada, deve haver um regulamento de uso do nome geográfico, comprovação da existência de uma estrutura de normas e controle da
produção ou da prestação de serviços, além da comprovação das relações
histórico-culturais ou condições edafoclimáticas que demonstrem notoriedade dos produtos ou serviços ligados à origem geográfica.
Como a legislação brasileira não restringe o registro de indicação
geográfica apenas a produtos agrícolas, como ocorre em países europeus,
a potencialidade de registro de indicação geográfica para o artesanato no
País tem sido fomentada e estimulada pelo INPI e pelo Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e também por universidades e instituições de ensino e pesquisa como é o caso da Universidade
Federal de Uberlândia (UFU).
Um levantamento relativo ao número de registro de indicações geográficas no Brasil identifica que desde 1997, quando efetivamente entrou
em vigor a Lei nº 9.279, até final de 2016, foram depositados 108 pedidos
de registro e concedidas 51 indicações geográficas brasileiras pelo INPI,
sendo 41 da espécie indicação de procedência e 10 denominações de origem e 10 denominações de origem estrangeiras. Grande parte das IG´s
nacionais reconhecidas pelo INPI se refere a produtos agroalimentares
(bebidas, doces, biscoitos, mel, frutas, cereais, queijos, carnes), representando 70,6% do total de registros concedidos; o artesanato, as pedras e
outros (calçados, couro, tecidos e serviços de tecnologia da informação)
correspondem a 29,4% dos registros nacionais. Cabe a ressalva que muitos
destes produtos o Brasil é o país inovador na proteção do bem. É o caso da
IP Vale do Sinos, concedida em 19/05/2009 para o produto couro acabado; da DO Manguezais de Alagoas para a própolis vermelha concedida em
17/07/2012; Vale da Própolis Verde de Minas Gerais para própolis verde
concedida em 06/09/2016; das DOs Região Pedra Carijó Rio de Janeiro
concedida em 22/05/2012; Região Pedra Madeira Rio de Janeiro concedida em 22/05/2012 e Região Pedra Cinza Rio de Janeiro concedida em
22/05/2012 para pedras gnaisses; da IP Cachoeiro de Itapemirim, concedida em 29/05/2012 para mármore, também da IP Porto Digital concedida em 11/12/2012 de prestação de serviços de tecnologia de informação.
Esta última é a primeira do mundo de prestação de serviços de tecnologia
de informação.
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Há pioneirismo também na disseminação da informação através do
acesso à cópia na íntegra da documentação dos processos de pedidos de registros de indicação geográfica que representam material inigualável como
fonte de pesquisa para professores, estudantes e até prestadores de serviços
e produtores interessados na busca da proteção.
Através do Decreto N° 6.666, de 27/11/2008, foi criada a INDE – Infraestrutura de Dados Geoespaciais, que vem a ser um conjunto integrado de
tecnologias; políticas; mecanismos e procedimentos de coordenação e monitoramento; padrões e acordos, necessário para facilitar e ordenar a geração, o
armazenamento, o acesso, o compartilhamento, a disseminação e o uso dos
dados geoespaciais de origem federal, estadual, distrital e municipal.
Sua instituição se deu com o objetivo de catalogar, integrar e harmonizar dados geoespaciais existentes nas instituições do governo brasileiro,
produtoras e mantenedoras desse tipo de dado, de maneira que possam ser
facilmente localizados, explorados e acessados para os mais diversos usos,
por qualquer usuário de internet (IBGE, 2017).
Este Decreto cria a necessidade de encaminhamento pelo INPI das informações das áreas geográficas delimitadas das IG’s concedidas, o que possibilitou como produto das duas instituições o Mapa Oficial das IGs Brasileiras,
disponibilizado em papel e eletronicamente no sítio do IBGE. Há evidências
que somente dois países possuem Mapas Oficiais de IGs: o Brasil e a Espanha.
Até o presente momento, são 7 os produtos artesanais brasileiros que
obtiveram o reconhecimento de indicação geográfica e representam 13,7%
dos registros nacionais, são:
IP “Região do Jalapão do estado do Tocantins” (IG 200902) depositada em 18/05/2009 pela Associação dos Artesãos em Capim Dourado da
Região do Jalapão, do Estado do Tocantins, concedida em 30/08/2011 (RPI
2121) para o artesanato em capim dourado.
Esta IG tem a peculiaridade de ter sido o primeiro registro concedido de artesanato brasileiro. Abrange em sua delimitação uma comunidade
Quilombola. Na estruturação da documentação de depósito no INPI foi
estabelecido um cadastro de artesãos e artesãs e também de extrativistas,
o que possibilita uma maior interação com o órgão ambiental no sentido
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do manejo sustentável do capim dourado e do olho de buruti utilizado na
confecção das peças.
IP “Goiabeiras” (IG 201003) depositada pela Associação das Paneleiras de Goiabeiras – APG em 19/05/2010 e concedida em 04/10/2011 (RPI
2126) para as panelas de barro, área continental de Vitória (ES).
O Ofício das Paneleiras de Goiabeiras é o primeiro registro de patrimônio cultural imaterial concedido pelo Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional – IPHAN no Brasil. Conforme indica a Unesco,
“patrimônio cultural imaterial” são práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas – junto com os instrumentos,
objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados – que as
comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. (UNESCO,
2003, p. 4).

A documentação que fundamentou o registro do patrimônio cultural
imaterial no IPHAN serviu de base na estruturação do pedido de registro
da indicação de procedência Goiabeiras no INPI. Atualmente o pedido de
registro da indicação de procedência esta respaldando a revalidação do bem
imaterial pelo IPHAN, tendo em vista a necessidade legal deste ato após 10
anos de concessão do registro.
Não existe esta prática de complementaridade destes dois registros na
Europa, onde a cultura de proteção de nome geográfico associado a produtos alimentícios e vinhos é milenar.
Apesar de todos os desafios a serem vencidos pelas paneleiras de
Goiabeiras, a visibilidade destas e das panelas foi expressiva. Há relatos verbais que inclusive ocorreu a preservação do manguezal, que antes dos registros, estava ameaçado pela exploração imobiliária na região.
IP “São João del Rei” (IG 201010) depositada pela Associação dos
Artesãos de Peças em Estanho de São João del Rei em 15/09/2010 e concedida em 07/02/2012 para as peças artesanais em estanho.
Estes produtos, atualmente, são exportados para os Estados Unidos
e abastecem também o mercado nacional. Há relatos da maior união en-
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tre os artesãos desde a construção da documentação para o depósito do
pedido de registro no INPI além da demanda de prestação de serviços de
análise de materiais pela Universidade Federal de São João del Rei que foi
a promotora das ações para a preparação da documentação encaminhada
para o INPI.
IP “Pedro II” (IG 201014) para joias artesanais de opalas e pedras
preciosas depositada em 17/12/2010 pelo agrupamento denominado Indicação Geográfica de Opala - IGO de Pedro II do Piauí e concedida em
03/04/2012.
O Projeto Arranjo Produtivo da Opala foi conduzido pelo SEBRAE-Piauí em parceria com o Governo do Estado, Ministério das Minas e Energia, Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Integração Nacional,
Associação dos Joalheiros e Lapidários de Pedro II, Cooperativa dos Garimpeiros de Pedro II e Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia - CREA do Piauí (SEBRAE, 2009). Envolveu mais de quinhentas pessoas entre garimpeiros, joalheiros, lapidários e empresários. Antes da
ação destas instituições, o município produzia sessenta quilos de joias/ano.
Em 2009, último dado recuperado, eram duzentos e cinquenta quilos/ano.
Existiam em Pedro II somente dez joalherias. Em 2009, esse número cresceu
para vinte e seis joalherias após as ações.
IP “Divina Pastora” (IG 201107) depositada pela Associação para
o Desenvolvimento da Renda Irlandesa de Divina Pastora em 22/09/2011
e concedida em 26/12/2012 (RPI 2229) para as rendas de agulha em lacê.
A renda irlandesa é feita tradicionalmente no município de Divina
Pastora, há 39 km de Aracaju, em Sergipe. O “Modo de Fazer Renda Irlandesa, tendo como referência este Ofício em Divina Pastora/SE” foi considerado Patrimônio Cultural e Imaterial brasileiro sendo inscrito no Livro de
Saberes, em 28/01/2009, pelo IPHAN. Assim como ocorreu com o processo
de registro das panelas de barro de Goiabeiras, o dossiê elaborado para o
registro no IPHAN foi utilizado como base para a fundamentação da documentação apresentada ao INPI para o registro da renda de agulha lacê
de Divina Pastora. É a primeira renda brasileira a utilizar os dois registros
como forma de valorização e visibilidade do produto e das artesãs.
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IP “Cariri Paraibano” (BR 40 2012 000005-5) depositada pelo Conselho das Associações Cooperativas, Empresas, Entidades Vinculadas à
Renda Renascença do Cariri Paraibano – CONARENDA em 13/04/2012 no
INPI, sendo outorgada em 24/09/2013.
Os municípios que integram a delimitação da área geográfica são:
Congo, Prata, Sumé, Monteiro, Zabelê, Camalaú, São Sebastião do Umbuzeiro e São João do Tigre.
O início da produção da renda renascença na Paraíba aconteceu através da artesã Elza Medeiros, natural do município de São João do Tigre.
Lala, como era chamada, conheceu a arte de fazer renda pela amizade com
uma moça chamada Mara Pastora, que aprendeu o ofício artesanal com
freiras francesas na cidade de Olinda, em Pernambuco. As duas fizeram os
primeiros trabalhos de renda renascença na Paraíba há mais de um século
(BLAY, 2015).
Segundo Jardelino, do SEBRAE - PB, a renda renascença Cariri Paraibano, por ser um trabalho artesanal, tem apelo forte no mercado internacional, principalmente no europeu, onde devem surgir oportunidades de
negócios e a IG vai conferir uma proteção contra falsificações ou denominações inapropriadas (SEBRAE, 2013).
Existe a expectativa de que o reconhecimento da IG alavanque um
aumento de renda das artesãs, que são cerca de 500. A remuneração média
mensal em 2013 era de R$ 400,00 e o objetivo delas é que alcancem o valor
de um salário-mínimo (SEBRAE, 2013).
Não há evidências na literatura sobre a busca do reconhecimento
como Patrimônio Cultural Imaterial pelo IPHAN.
IP “Região das Lagoas de Mundaú-Manguaba” (BR 40 2014 000012-3)
depositado pelo Instituto Bordado Filé da Região das Lagoas de Mundaú-Manguaba em 09/12/2014 e concedido em 19/04/2016 para os bordados em filé.
No processo de estruturação da documentação para o depósito do
pedido de registro da IG no INPI, diversas parcerias foram implementadas
desde 2010: SEBRAE Alagoas, apoiado pelo Governo do Estado através da
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR), da Universidade Federal de Alagoas (UFAL), da Prefeitura de Ma-
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ceió, por intermédio da Fundação Municipal de Ação Cultural (FMAC), do
INPI e da Braskem. Entretanto, a participação das artesãs foi fundamental
para a concessão do registro, segundo Marcos Vieira do SEBRAE (SEBRAE,
2016). De acordo com Helder Lima, titular da SEDETUR,
Além de gerar desenvolvimento social natural às artesãs e pessoas ao
seu redor, isso também agrega um traço fundamental para o nosso
turismo. Porque quando os turistas vêm para cá e têm acesso a uma
arte com qualidade que vocês fazem, conhecem o processo de trabalho, a história de vocês, isto torna a experiência dele muito mais rica,
personalizada e humanizada (SEBRAE, 2016).

Não há evidências na literatura sobre a busca do reconhecimento
como Patrimônio Cultural Imaterial pelo IPHAN.
Cabe o comentário que em 04/06/2013 foi depositado no INPI a IG
BR 40 2013 000003-1 “Seridó” pelo Comitê Regional das Associações e
Cooperativas Artesanais da Região do Seridó – CRACAS - cujos produtos
eram os bordados do Seridó. Entretanto, por não cumprimento de exigências publicadas na Revista de Propriedade Industrial, o processo de pedido
de registro foi arquivado em 04/02/2014. Caso haja interesse, o Comitê ou
qualquer outra instituição representativa da coletividade poderá, a qualquer
momento, apresentar novo pedido de registro de uma indicação geográfica
atendendo aos requisitos explicitados na Instrução Normativa nº 25/2013
atualmente vigente (INPI, 2013).
Pelo acima exposto, fica evidente o potencial do Brasil para a utilização do sinal distintivo da Indicação Geográfica na proteção do artesanato
e no conhecimento atrelado a este bem. Neste sentido, considerando a expressividade da tecelagem manual na região do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e a necessidade de delimitação da área de abrangência, acredita-se
que o estudo contribuirá para apontar a potencialidade da indicação geográfica como forma de valorizar e preservar a cultura imaterial da região,
propiciando o devido reconhecimento e a agregação de valor aos produtos
confeccionados pelas tecedeiras.
Desse modo, este estudo propõe apresentar as especificidades histórico-culturais, assim como as habilidades técnicas e os processos de produção
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da tecelagem no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba2, de modo a detectar o
seu potencial para o reconhecimento como indicação geográfica.
Para resgatar os caminhos da tecelagem manual na região, recorremos
às consultas de fontes documentais, como dissertações, artigos científicos e,
em especial, à publicação da pesquisa sobre esta temática desenvolvida pela
Fundação Nacional Pró-Memória (BRASIL, 1984), referências importantes
para compreender a situação atual da tecelagem, em suas dimensões técnicas e simbólicas. Outra abordagem utilizada foi a visita técnica a duas unidades de produção artesanal, a Fundação Calmon Barreto, localizada na cidade de Araxá, e o Centro de Tecelagem Fios do Cerrado, em Uberlândia3,
de modo a identificar a peculiaridade da confecção artesanal de tecidos no
Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, além de averiguar onde se localizam os
grupos de produção.

2

HISTÓRIA E TRADIÇÃO DA TECELAGEM MANUAL NO
TRIÂNGULO MINEIRO/ALTO PARANAÍBA

A tecelagem manual na região do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba
apresenta práticas e habilidades técnicas na organização do trabalho que representam um saber-fazer artesanal bem peculiar, caracterizado pelo uso do
tear de quatro pedais e por sua padronagem estética (DUARTE, 2009). Os
estudos relativos à tecelagem manual praticada nesta região, produzidos por
Duarte (2009), Gondim (2007), Martins (2007), Pereira e Nardin (2008),
Rodrigues (2010) e pela Fundação Nacional Pró-Memória (BRASIL, 1984),
identificam a existência de tecedeiras e fiandeiras em diferentes municípios,
que produzem tanto de forma individual como de forma associada. Tais
estudos evidenciam a peculiaridade da sua produção, resultante da confecção de tecidos feitos a partir de desenhos, fios e tramas (DUARTE, 2009),
2

Definimos aqui o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, de acordo com o IBGE, como uma
mesorregião de Minas Gerais que engloba as microrregiões de Uberlândia, Uberaba,
Patrocínio, Patos de Minas, Frutal, Araxá e Ituiutaba.

3

As visitas técnicas fizeram parte do Ciclo de Estudos sobre Indicação Geográfica e
Tecelagem Manual, no âmbito do projeto “Ampliação das ações da Agência Intelecto”, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais,
e tiveram o objetivo de conhecer as realidades locais e as habilidades técnicas das
tecedeiras.
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bastante diferenciados de outros locais, o que lhes confere certa notoriedade
em relação aos demais tecidos artesanais.
De acordo com Edmar de Almeida4, as origens da tecelagem manual
no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba estão associadas à produção praticada pela população indígena na confecção de redes e vestimentas antes da
chegada dos portugueses, mas sua difusão se deu com a chegada de colonizadores provenientes do norte de Portugal, que já tinham a tradição em
tecelagem doméstica, desenvolvida pelo uso de teares de quatro pedais e
quatro liços5.
Como afirmam Duarte (2009) e Gondim (2007), a expansão dessa
atividade se deu não só nesta região, mas também no Sul de Minas, Goiás
e norte de São Paulo, a partir de meados do século XVIII, quando os colonizadores que ocuparam o território denominado Sertão da Farinha Podre
deram início à confecção caseira de tecidos, destinada a suprir suas necessidades imediatas. Ainda de acordo com Duarte (2009, p. 26), a produção
caseira de tecidos de algodão “ultrapassou os limites de simples produção
para o consumo doméstico e os panos mineiros começaram a ser comercializados por toda Capitania de Minas Gerais”.
Apesar de toda preocupação da corte portuguesa com a multiplicação dos estabelecimentos fabris nas Minas Gerais e das iniciativas visando
estancar toda e qualquer atividade fabril no Brasil, a produção artesanal de
tecidos no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, como roupas, colchas, cobertores, mantas, entre outros, confeccionados em teares de quatro pedais,
permaneceu. O famoso Alvará de 5, de janeiro de 1785, expedido por Maria
I proibia a manufatura de tecidos e outros produtos para fins comerciais,
argumentando que a produção têxtil poderia trazer prejuízos à lavoura e exploração do ouro, abriu exceção para a tecelagem manual. Esse documento
afirma que:
4

Entrevista concedida no âmbito do Ciclo de Estudos sobre Indicação Geográfica e Tecelagem Manual em 02/07/2015.

5

Liços ou liçaróis são varas que medem 1,12 m, que seguram os fios que descem e
sobem ao longo do tear, fundamentais para a programação dos repassos (códigos de
programação do tecido, que norteia o trabalho com o tear), conforme indica Edmar
de Almeida.
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[...] tão somente aquelles dos ditos Teares e Manufacturas, em que
se tecem ou manufacturão Fazendas grossas de Algodão, que servem para o uso e vestuário dos Negros, para enfardar e empacotar
Fazendas e para outros Ministérios semelhantes; todas as mais sejam
extinctas, e abolidas em qualquer parte onde se acharem nos meus
Domínios do Brasil (BRASIL, Fundação Pró-Memória, 1984, p. 4).

Considerando a excepcionalidade dada pelo Alvará, fica evidente
que, apesar toda a restrição imposta pela Coroa Portuguesa com relação às
atividades fabris no Brasil, a legislação não conseguiu reduzir o crescimento
do setor têxtil em Minas Gerais, cujas fazendas tinham fábricas e teares para
vestir os escravos, em especial nos arredores do Sertão da Farinha Podre,
onde o algodão – matéria-prima para a manufatura de tecidos –, se constituiu como principal produto agrícola, numa região onde predominava a
pecuária (FERREIRA, 2005)6
De acordo com Rodrigues (2010), pode-se deduzir que, como a tecelagem manual se fixou no interior, distante dos centros urbanos e voltada para a produção doméstica, não representou uma ameaça para a Corte
de Portugal, uma vez que não concorriam com a própria produção portuguesa.
Mesmo com a criação e a expansão de fábricas de tecidos em Minas
Gerais, a partir de meados do século XIX e início do século XX, a produção
da tecelagem manual resistiu “a todas as vicissitudes” do incipiente processo
de industrialização no Brasil. A pesquisa desenvolvida pela Fundação Nacional Pró-Memória (BRASIL, 1984) atesta a vitalidade do tecer à mão no
Triângulo Mineiro por meio de registros históricos:
Devemos lembrar a importância da nossa indústria doméstica, tradicional nas fazendas antigas, e que vem resistindo a todas as vicissitudes, conservando ainda hoje o seu prestígio em várias localida-

6

Ferreira, fundamentando-se no estudo de Saint-Hilaire, intitulado “Viagem às nascentes do rio São Francisco”, afirma que, no princípio do século XIX, havia uma divisão
econômica e ambiental entre a produção de algodão e a atividade da pecuária no Sertão da Farinha Podre: esta última ocupava as áreas dos campos do cerrado, enquanto
o plantio de algodão estava reservado aos capões.
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des, apesar de dezenas de estabelecimentos fabris aparelhados com
maquinários modernos. (...) Pode-se dizer que a maioria dos atuais
municípios ainda guarda a tradição dos teares domésticos (CARVALHO, 1916; apud BRASIL, 1984, p. 5).
Havia teares em quase todas as fazendas e sítios. As mulheres fabricavam os tecidos comuns. Cardavam algodão, fiavam, tingiam-no com
tintas extraídas de vegetais e teciam panos resistentes, bem apadroados, de que se fazia largo uso no sertão (CORREA, Leopoldo, 1855;
apud BRASIL, 1984, p. 5).

Há que se considerar que a tecelagem manual tradicional desta região manteve uma certa peculiaridade, absorvendo a arte de tecer à mão
herdada dos portugueses, deixando marcas indeléveis para a cultura imaterial de seus habitantes, já que serviu como elo de formação de laços de
amizade, de compadrio, formando o que Cândido (1971, p. 62) denomina
sociabilidade caipira, que consiste em um “agrupamento de algumas ou
muitas famílias, mais ou menos vinculadas por um sentimento de localidade, pela convivência, pelas práticas de auxílio mútuo e pelas atividades
lúdico-religiosas”.
A partir dos anos 1960, a região do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba passa por transformações engendradas pelos planos de desenvolvimento
e ocupação do cerrado, que desencadearam na expansão dos setores agropecuário, comercial e industrial. Tais transformações provocaram uma reconfiguração espacial da região, estimulando um crescimento significativo
do grau de urbanização regional. Esse processo de urbanização se intensificou graças a um esvaziamento do campo. Contudo, apesar de as práticas
de tecelagem manual prevalecerem no espaço rural, estudos e pesquisas
formulados por Duarte (2009), Gondim (2007) e pela Fundação Nacional
Pró-Memória (BRASIL, 1984) evidenciam a presença de rodas de fiar e teares, tanto no campo como nas cidades, manuseadas, predominantemente,
por mulheres.
As pesquisas destacam que a prática da tecelagem manual na região
preserva as características e as habilidades técnicas tradicionais, por meio
do uso dos repassos e do manuseio dos teares. Seus estudos registram a
presença de mulheres que continuam fiando e tecendo à mão, seja para o
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consumo familiar ou para a venda, atendendo à crescente demanda por produtos artesanais.
Se no mundo rural o processo de produção têxtil artesanal era voltado para o autoconsumo e fundamentado numa sociabilidade caipira, ancorada em relações de parceria, por meio da produção executada “à meia”7, no
espaço urbano, as tecedeiras recuperaram as habilidades técnicas e o saber
tradicional apreendidos na roça para abastecer o mercado local de artesanato, proporcionando, assim, uma fonte de renda familiar e, em muitos casos,
fomentando o turismo local em função do interesse em conhecer o espaço
de produção desses artesanatos e suas artesãs ou artesãos.
Por sua vez, em que pese o processo de urbanização, acompanhado
pela industrialização, no qual o artigo industrial veio substituir o tecido artesanal, a procura por tecidos produzidos manualmente tornou-se crescente
a partir da década de 1980, garantindo, assim, a continuidade da produção
artesanal. Como afirma Duarte (2009, p. 37):
A exemplo do que ocorria em várias regiões do país, especialmente
nas áreas mais densamente urbanizadas, assistia-se ao aparecimento
de um novo fenômeno cultural representado pelas camadas de maior
poder aquisitivo interessadas em consumir ‘produtos naturais’, carregados de significados históricos e valores simbólicos. Estes consumidores, em sua maioria, passaram a reinterpretar a função tradicional
das peças, transformando-as em objetos decorativos ou peças de recordação turística.

Dessa maneira, consideramos que a tecelagem manual no Triângulo
Mineiro/Alto Paranaíba preserva a criatividade e a inventividade desde a
metade do século XVIII até a nossa contemporaneidade, mantendo características diferenciadas resultantes de um saber-fazer tradicional específico desta região, representando um patrimônio imaterial que deve ser
reconhecido.

7

Atividade de auxílio mútuo, na qual a produção era dividida entre quem fornecia o
algodão e a lã e quem fiava e tecia manualmente para o uso pessoal ou da família.
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3

O SABER-FAZER DAS TECEDEIRAS

Com base no estudo realizado pela Fundação Nacional Pró-Memória,
em 1984, que realizou todo o inventário/memorial da tecnologia tradicional
da tecelagem manual do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, é possível verificar as etapas da produção do ofício de fiar e tecer: a obtenção do material
têxtil, a fiação8, o tingimento, a preparação do urdume9 e a tramagem10
(Ver Figura 1).
Figura 1 - Etapas do processo de produção: cardagem, fiação,
preparação do urdume e tessitura.

8

Ato de fiar, isto é, formar um fio a partir de uma matéria-prima (algodão, lã ou outras),
conforme Duarte (2009, p. 201).

9

Urdume ou urdidura: conjunto de fios dispostos no tear, paralelamente ao seu comprimento, e por entre os quais passam os fios da trama (DUARTE, 2009, p. 204).

10

Tramagem: trata-se do processo de entrelaçamento dos fios no tear. “Uma vez o urdume instalado no tear, pode ser iniciado o processo de tramagem, com a introdução da
trama por entre os fios das duas camadas no urdume. Para assim proceder, recorre-se
a um instrumento chamado ‘lançadeira’, que deve ser armado antes de iniciada a operação” (BRASIL, 1984, p. 49).
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Como o ofício de fiar e tecer das artesãs que atuam nos diferentes núcleos de produção está articulado à sua vida na roça, é possível afirmar que
o meio rural foi o espaço privilegiado para a transmissão de um saber, no
qual as tecedeiras aprendiam as habilidades técnicas da tecelagem manual,
fundamentado no costume e no domínio da tradição local.
As contribuições de diferentes estudos (DUARTE, 2009; GONDIM,
2007; BRASIL, 1984) revelam que atividade de tecelagem manual se iniciava pelo plantio de algodão branco ou ganga (de cor bege), que após a
colheita era descaroçado manualmente, ou por meio do descaroçador, em
seguida era cardado e fiado. O tingimento dos fios se dava pela utilização
de cascas e raízes nativas do cerrado, dentre elas o Anil, a Sangra d’Água,
a Quaresminha e a Caparosa11. Na sequência, fazia o novelo, urdia o fiado
de algodão e, finalmente, tecer no tear de quatro pedais. Esta última etapa
é a que mais exige a energia e a prática das artesãs. Como afirma Duarte
(2009, p. 180),
Sozinhas ou acompanhadas, as artesãs iniciam o trabalho no tear,
desligam-se de tudo mais e dirigem sua atenção exclusivamente à tarefa que realizam. Desenvolvem-se juntos tecelãs e o descobrimento
do tear. Aos poucos seus mistérios vão sendo desvendados, aprende-se como repassar os fios, os diversos tipos de pisados, a calcular
quanta energia é necessária despender sobre o pente para que o tecido não fique ralo, como esticar os fios para que a ourela fique perfeita, sem espichar mais de um lado do que de outro.

As habilidades técnicas praticadas no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba se notabilizam por uma “forma de tecer extremamente padronizada,
o que é confirmado pelo encontro sistemático das mesmas texturas, com
muitas vezes com os mesmos nomes, de uma extremidade a outra da região”
(BRASIL, 1984, p. 109). A peculiaridade da produção da tecelagem manual
11

A identificação das habilidades tecnológicas praticadas pelas tecedeiras (material têxtil, preparação do fio, tingimento e tessitura) está registrada em BRASIL (1984). Há que
se destacar que, por meio da pesquisa realizada pela Fundação Nacional Pró-Memória, o Jardim Botânico (RJ) classificou e depositou as amostras das plantas utilizadas
nas receitas de tingimento natural.

102 Letícia de Castro Guimarães; Lúcia Regina Fernandes

deste território se diferencia das demais formas de tecer à mão de outros
locais do Brasil, uma vez que as habilidades exercidas pelas tecedeiras se
configuram por meio de desenhos, fios e tramas definidas por técnicas de
padrões de repasso, isto é, um código de programação do tecido que norteia
o trabalho com o tear12.
O estudo de Rodrigues (2010, p. 20) sobre a tecelagem manual no entorno de Brasília identifica a especificidade das técnicas exercidas em Minas
Gerais e Goiás. Segundo essa autora, os padrões têxteis de tradição doméstica presentes nos dois estados guardam similitudes.
Os padrões compostos, as remissas, são aqueles obtidos a partir de
diferentes possibilidades de passagem nos liços e nos jogos de pedalagem13 (rosinha, urubuzinho, canudo) e as técnicas anexas são
aquelas confeccionadas com base em técnicas diferentes das que se
caracterizam o tecer propriamente dito [...].

A memória dessa tecnologia tradicional foi transmitida de modo informal pelas tecedeiras da região. Existem registros, em diferentes estudos,
de depoimentos de mulheres que afirmam ter adquirido o domínio das técnicas de repasso, por meio de receitas guardadas em latinhas que acompanhavam os teares por elas adquiridos. Eis o depoimento de Dona Zamita,
tecelã natural de Carmo do Paranaíba e que expõe seus tecidos confeccionados em tear em uma feira de artesanato, em Uberlândia:
O repasso era guardado nas latinhas: o pele de osso, o olho de boi,
o caracol, o rasto de gato [...] Cada tecedeira tinha um caderno com
seus repassos.14

12

Para Rodrigues (2010), os desenhos de padrões de repasso tradicionais do Triângulo
Mineiro se diferenciam dos padrões do Vale do Jequitinhonha, por exemplo. Nesta
região, os padrões de desenhos da tecelagem são figurativos (casas, pássaros, flores) e
geométricos (losangos, tijolinhos).

13

Pedalagem: ordem pela qual se pisa nos pedais do tear (DUARTE, 2009, p. 203).

14

Depoimento fornecido para pesquisadores que realizaram um diagnóstico relativo às
práticas e saberes populares do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba. Os resultados desta
pesquisa encontram-se em MACHADO; ABDALA (2007).
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A preservação desta tecnologia patrimonial foi documentada, em
1984, pela Fundação Nacional Pró-Memória (BRASIL, 1984), que catalogou uma coleção de mais de duzentos padrões de repassos, cujos códigos
foram recolhidos com as tecedeiras que praticavam este ofício na região.
O inventário dos padrões característicos da tecelagem manual registrado
nessa publicação contribuiu, e ainda contribui, para o enriquecimento do
repertório de habilidades técnicas e escolhas estéticas das tecedeiras da região. Em nossas visitas técnicas ao Centro de Tecelagem “Fios do Cerrado”,
localizado em Uberlândia, assim como na unidade de produção vinculada
à Fundação Calmon Barreto, em Araxá, verificamos o uso desta publicação
como forma de orientar as artesãs na escolha dos padrões estéticos para a
confecção dos tecidos.
Desse modo, identificamos em nossa pesquisa documental a herança tecnológica da tecelagem manual desta região de Minas Gerais. A maneira como as tecedeiras entrelaçam a trama e o urdume para confecção
dos tecidos que lhes proporcionam uma fonte de renda ainda preserva as
características essenciais de uma técnica milenar de cruzar os fios e manipular o tear de madeira horizontal. Fica evidente que o conjunto das
práticas tecnológicas tradicionais é reatualizado, devido aos novos padrões de estética impostos pelo mercado consumidor,contudo, este saber-fazer artesanal mantém a sobrevivência da tecelagem manual no
Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, que lhe confere uma notoriedade reconhecida e que pode buscar a proteção pelo ativo intangível da propriedade industrial – indicação geográfica, caso seja este o interesse das artesãs
e artesãos.

4

A ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA DA TECELAGEM:
A PRODUÇÃO ASSOCIADA AO TERRITÓRIO

Como vimos, a tecelagem manual da região estudada possui uma reputação e uma herança histórico-cultural reconhecida por diferentes pesquisadores. A autenticidade de sua produção é ratificada pela disciplina das
tecedeiras quanto ao método de produção, definido por um padrão estético
que se diferencia de outros locais, o que lhe confere uma identidade cultural
vinculada ao território. Todavia, é de fundamental importância a definição
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da sua área de abrangência, de modo a identificar os territórios nos quais
esta atividade artesanal está inserida. Para isto, fizemos visitas técnicas e
estabelecemos contatos com diferentes grupos de produção desta região
com a finalidade de conhecer todo o processo produtivo registrado pela documentação pesquisada, além de identificar sua notoriedade, reconhecida
pelo mercado consumidor.
O Centro de Tecelagem Fios do Cerrado foi implementado em 1991,
por meio do Programa Estadual de Cidades Intermediárias – PROECI, efetivado pelo Governo de Minas Gerais em parceria com a Prefeitura de Uberlândia, visando transformar a produção têxtil artesanal praticada pelas tecedeiras da cidade para atingir um mercado mais amplo e elevar o nível de renda
das pessoas envolvidas15. Seu conjunto espacial conta uma área construída de
1.200 m² e abriga 20 rodas de fiar, 35 teares de madeira, uma urdideira, um
laboratório para tintura dos fios, uma cantina e um depósito onde são guardados os instrumentos utilizados para o trato do algodão. Atualmente, o Centro
é mantido pela Fundação Cultural e Assistencial Filadélfia, que oferece emprego a dezessete tecedeiras/tecelões e fiandeiras. O pagamento dos trabalhadores e trabalhadoras do local é efetivado mediante a subvenção advinda da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho.
Como parte do Ciclo de Estudos Sobre Indicação Geográfica e Tecelagem Manual16, realizamos uma visita técnica a este local com o objetivo de
15

A implantação do Centro de Tecelagem se originou de uma assessoria do artista plástico Edmar de Almeida à Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social – MG, resultando na formulação do projeto intitulado “Centros Intermediários – implantação de
unidade de produção de tecelagem artesanal em Uberlândia – MG”. Vale destacar que
a assessoria prestada por Edmar de Almeida se estendeu na organização do trabalho
coletivo das tecelãs e tecelões. Tal assessoria é reconhecida nos depoimentos prestados pelos membros da unidade de tecelagem.

16

O Ciclo consistiu num conjunto de atividades de capacitação para artesãos, artesãs
e demais pessoas interessadas, englobando leituras orientadas, reuniões de estudo
sobre as temáticas da indicação geográfica e da tecelagem manual, conferências e
seminários com participantes externos à Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
e pesquisadores da UFU. Ocorreram também visitas técnicas às unidades de produção com o objetivo de conhecer as realidades locais e fazer uma exposição sobre a
proposta do diagnóstico sobre a potencialidade da tecelagem manual do Triângulo
Mineiro/Alto Paranaíba como indicação geográfica para as tecedeiras e tecelões em
forma de palestras seguidas de debates.
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conhecer o processo produtivo e as habilidades técnicas praticadas pelas tecedeiras e tecelões17. Mediante a observação da organização do trabalho no
local, foi possível certificar que as práticas, habilidades técnicas, enfim, o saber-fazer desta atividade artesanal é preservado. Contudo, fica evidente que
o processo de organização produtiva é adaptado às condições estabelecidas
pelo mercado consumidor. Atualmente, os produtos tecidos mesclam o algodão fiado no local com o industrial e as atividades de tintura artesanal foram
abolidas. A readaptação de tais atividades se deu em razão do esforço exigido
no tingimento e do custo-benefício do produto final com a aquisição de fios
industrializados. As demais fases do processo produtivo foram perpetradas
pelos trabalhadores e trabalhadoras: a fiação, a cardagem, a urdidura e a tessitura são preservadas, inclusive as técnicas e padrões de repasso (Ver Figura
2). O Centro de Tecelagem abriga também uma loja onde estão expostos os
trabalhos desenvolvidos para comercialização. O local faz parte da programação cultural da cidade e toda primeira quinta-feira do mês fica aberto no
período noturno para venda de seus produtos durante a Feira Gastronômica
que acontece na praça contígua ao Centro Fios do Cerrado.
Figura 2 – Detalhe de algumas etapas do processo produtivo no
Centro de Tecelagem Fios de Cerrado.

17

O Centro de Tecelagem emprega quinze mulheres e dois homens, o que demonstra
que não é mais uma atividade essencialmente feminina.
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Mediante realização de rodas de conversa com os trabalhadores do
Fios do Cerrado, averiguamos que seus ofícios têm uma reputação reconhecida. Os relatos das tecedeiras mais velhas resgatam a participação de
algumas delas na confecção de tecidos para a exposição “Tapeçaria e Repassos – Edmar e as tecedeiras do Triângulo Mineiro”, realizada em 1975,
no Museu de Arte de São Paulo (MASP), pelo artista plástico Edmar de
Almeida a convite de Lina Bo Bardi18. Outras identificaram a contribuição
18

Parte da tapeçaria exposta no MASP encontra-se no acervo da Igreja Espírito Santo do
Cerrado (Uberlândia – MG), projetada pela arquiteta Lina Bo Bardi. Em razão da sua
importância arquitetônica, esta igreja foi tombada como patrimônio artístico cultural
pelo Instituto Estadual Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA – MG)
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delas na composição de painéis artísticos instalados em espaços públicos
de cultura e arte como o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba; a Praça das
Artes, no SESC Pompeia, em São Paulo, assim como no Auditório do Bloco
3 Q da Universidade Federal de Uberlândia (Ver Figura 3).
Figura 3 – Obras em tapeçaria produzidas por
Edmar de Almeida e tecedeiras.19

19

A primeira imagem apresenta a obra “Tapeçaria e Repassos – Edmar e as tecedeiras do
Triângulo Mineiro”, exposta na Igreja Espírito Santo do Cerrado (Foto: Cleiton Borges),
já a segunda mostra o painel instalado na Praça das Artes, no SESC Pompeia, São Paulo
(Foto: Edmar de Almeida).
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A outra forma que confere a notoriedade do trabalho desenvolvido
pelo grupo é o filme/documentário Tecendo Memórias, produzido por Flávio Soares e dirigido por Iara Magalhães, com participação ativa das tecelãs
vinculadas ao Centro de Tecelagem Fios do Cerrado. Trata-se de um registro da história e das tecedeiras e tecelões ao longo dos anos. Por meio deste
documentário é possível identificar as origens de suas atividades. Dona Geralda, a integrante mais velha desta tecelagem afirma:
Uai, eu aprendi [tecer], porque era o serviço que minha mãe mais
fazia. A gente via ela fazer, então, interessei em aprender e foi com
ela que eu aprendi e foi a coisa mais fácil! No dia a dia a gente tava
ali junto, foi fácil! Eu tinha o tear igualzinho esse daqui. [...] Eu tecia
muito pra gente de fora e tecia pra nós: fazia roupa de cama, fazia
roupa de vestir! Tudo a gente fazia no tear! (Depoimento colhido do
filme/documentário Tecendo Memórias, 2015)

Há que se considerar que, além das atividades coletivas desenvolvidas no Centro de Tecelagem Fios do Cerrado, identificamos, em Uberlândia, duas tecedeiras que trabalham de forma individual. Uma delas é Cleide Moura, que atua com peças tecidas a partir de retalhos adquiridos em
confecções da cidade (Ver Figura 4), recuperando uma antiga tradição que
produzia fios obtidos mediante a compra de retalhos em lojas ou aproveitamento de peças em desuso (BRASIL, 1984). O uso de retalhos dispensa o
tingimento de fios e sua preferência por alguma tecedeiras se dá devido ao
seu menor custo. Cleide comercializa suas peças em feiras de artesanato e
em uma loja virtual que mantém numa página do Facebook20, denominada
Tear da Vovó. Dona Zamita é a outra tecelã, que tece em sua residência, há
mais de trinta anos, colocando seus produtos em uma feira de artesanato,
em uma praça central de Uberlândia. Quando a demanda de trabalho cresce, esta tecedeira utiliza o trabalho de outras mulheres que tecem em teares
emprestados por ela. Essas mulheres recebem de acordo com sua produção,
medida pelo metro de tecido produzido.

20

O perfil Tear da Vovó pode ser acessado por meio do endereço <https://www.facebook.
com/teardavovo/>.
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Figura 4 – Preservação e criatividade: peças tecidas por Cleide Moura

Fonte: Facebook – Tear da Vovó

A Fundação Cultural Calmon Barreto, em Araxá, abriga um grupo
de oito tecedeiras em um ateliê localizado na sua sede, na antiga Estação
Ferroviária da cidade. Como esta instituição é mantenedora do grupo de
tecelagem, a alternativa que encontrou para conservar as atividades de tecelagem foi a contratação das tecedeiras. A produção das mulheres que atuam
no núcleo de tecelagem vinculado a esta Fundação é reconhecida pela sua
exímia habilidade, pela diversidade de padrões estéticos que utilizam e pela
variedade de peças manufaturadas: mantas, cobertores, jogos americanos,
toalhas guardanapos, tapetes, dentre outros (Ver Figura 5). Nesta unidade
de produção, observamos o emprego de fibras brutas fiadas à mão, fios industriais e lãs de carneiro para a tessitura das peças. Como o trabalho dessas
mulheres se notabiliza pelo padrão de qualidade, assim como pela peculia-
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ridade de seus produtos, elas indicam a dificuldade que têm encontrado na
comercialização de seus tecidos, em razão da competitividade dos preços de
produtos com qualidade inferior, cujo custo de produção é menor. As peças
produzidas são comercializadas no próprio ateliê e em feiras locais e regionais. A notoriedade da tecelagem produzida em Araxá pode ser conferida
no Centro de Arte Popular – CEMIG, em Belo Horizonte, que mantém uma
belíssima colcha tecida pelas mulheres que atuam na Fundação Cultural
Calmon Barreto.
Figura 5 – Padrões estéticos: os repassos empregados na Tecelagem da
Fundação Cultural Calmon Barreto

Nos municípios de Patos de Minas e Patrocínio existem dois grupos
de tecelagem, contudo, eles se encontram fragilizados. O grupo de tecedeiras de Patos de Minas, vinculado à Associação Marias Artesãs, ficou reduzido a um pequeno número de integrantes que estão envelhecendo. As ativi-
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dades do grupo estão ligadas à produção de tecidos combinados à confecção
de peças de artesanato em palha. Como as senhoras idosas, detentoras do
saber-fazer, adoecem ou falecem, a Associação não consegue disseminar os
ofícios da tecelagem para os mais jovens. Já em Patrocínio, o grupo que
praticava tais atividades desmanchou por falta de estímulo do poder local.
Ituiutaba possuía um Centro de Tecelagem mantido pela Fundação
Cultural de Ituiutaba. O grupo funcionou durante dois anos apenas e encerrou suas atividades em 2009. Hoje, o trabalho das tecedeiras é realizado de
forma individual, existindo apenas um grupo que atua de forma associada:
o Fiado de Roda. Este grupo produz peças de enxoval com algodão fiado à
mão e industrial, além de utilizar técnicas de tingimento com plantas nativas do cerrado. A notoriedade das peças produzidas pelo Fiado de Roda
pode ser verificada na publicação de seu trabalho no Catálogo de Artesanato de Minas Gerais, produzido pelo SEBRAE.
Identificamos a existência de mais duas unidades de tecelagem na região, organizadas por associações de artesãos: uma em Uberaba e outra em
Fronteira. Sua produção é comercializada no Mercado Municipal de Uberaba, contudo, apesar de várias tentativas, não foi possível conhecer o seu
trabalho.

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um dos primeiros aspectos verificados neste estudo refere-se ao levantamento do registro de indicações geográficas de produtos do artesanato
brasileiro, apontando para a agregação de valores a ativos intangíveis do
setor em diferentes regiões.
Verificamos que a tecelagem manual da região estudada está vinculada a uma herança histórico-cultural reconhecida, o que confere uma
reputação especial aos ofícios das tecedeiras e dos tecelões do Triângulo
Mineiro/Alto Paranaíba.
Por meio do mapeamento das unidades de tecelagem que atuam na
região do Triângulo Mineiro, foi possível levantar a sua área de abrangência:
elas se localizam nas microrregiões de Araxá, Frutal, Ituiutaba, Uberlândia e Uberaba. Nessas áreas identificadas, verifica-se que os consumidores
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escolhem produtos provenientes de determinado território, tendo em vista a confiança na estabilidade dos padrões de qualidade e, sobretudo por
questões afetivas, vinculadas à criatividade, identidade e persistência desta
tradição milenar bastante expressiva na cultura material e imaterial deste
território.
Desse modo, acreditamos que o reconhecimento da tecelagem manual do Triângulo Mineiro pode se tornar uma poderosa ferramenta para
promover o desenvolvimento territorial sustentável desta região, uma vez
que potencializa a produção de artigos produzidos com uma identidade
própria, podendo ocupar espaços em mercados cada vez mais exigentes em
termos de qualidade e distintividade de produtos, além de representar um
diferencial competitivo aos produtos tradicionais nos mercados interno e
externo. Contudo, consideramos que a organização social dos tecelões e
tecelãs ainda é muito incipiente e não atende a um dos requisitos fundamentais para a solicitação do reconhecimento da tecelagem manual como
indicação geográfica: a constituição de uma entidade representativa dos
produtores da região.
Nesse sentido, julgamos ser necessário aprofundar o trabalho de sensibilização com os artesãos e artesãs que atuam na tecelagem manual para a
obtenção do registro de indicação geográfica. Esta sensibilização deve buscar uma metodologia participativa entre os sujeitos do processo, de forma a
assegurar o controle do uso de uma possível indicação geográfica.
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IMPACTOS DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
E DO LICENCIAMENTO COMO RESULTADO DA
ATUAÇÃO DO NIT-UFV

Thamiris Campos da Costa
Flávia Ferreira Alves
Rodrigo Gava

INTRODUÇÃO
É uma ideia comumente aceita e bastante difundida a de que o progresso social e econômico das nações está cada vez mais atrelado ao desenvolvimento científico e tecnológico. Nesse sentido, medidas voltadas à proteção do capital intelectual, ao incentivo ao empreendedorismo e à inovação
deixaram de ser uma preocupação exclusiva da iniciativa privada para se
tornarem também um dever dos Estados.
O Brasil, no contexto dessas novas configurações, inicialmente trouxe esse dever nos artigos 218 e 219 da Constituição da República de 1988,
dispositivos que determinam caber ao Estado a promoção e o incentivo ao
desenvolvimento científico, à pesquisa e à capacitação tecnológicas.
A inserção do país num ambiente inovador, capaz de impulsionar o
desenvolvimento social, econômico e cultural passa, dentre outras frentes,
pela atenção às instituições de pesquisa, as quais, no Brasil, são representadas em grande parte pelas universidades públicas. A interação entre os
setores público e privado apresenta-se, pois, como peça-chave na persecução do aprimoramento científico e tecnológico nacional. É o que apresenta
GARCIA et al. (2014, p. 128):
A universidade tem assumido crescente importância no apoio aos
esforços inovativos das empresas. Com a elevação da complexidade
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do conhecimento necessário para o processo de desenvolvimento
tecnológico, as empresas têm sido impelidas a recorrer de modo
crescente a fontes externas de conhecimento como forma de acelerar o processo de geração e difusão de inovações tecnológicas.
Nesse contexto, a universidade possui papel decisivo, uma vez que
uma de suas principais atividades é a geração desses novos conhecimentos que se configuram como elementos crescentemente importantes para a inovação.
Isto acontece porque a inovação raramente ocorre de modo isolado.
Em geral, os esforços inovativos das empresas abarcam um expressivo
conjunto de agentes externos, cujas capacitações reforçam e complementam as estruturas internas de P&D das firmas. Assim, o processo
de geração de inovações conta com a contribuição de diversos atores,
como fornecedores, usuários, universidade e centros de pesquisa. Os
conhecimentos gerados na pesquisa acadêmica representam importantes subsídios para as empresas, o que justifica em grande parte a
crescente aproximação das empresas com a universidade.

Nada obstante o reconhecimento no ordenamento jurídico, com a
Constituição da República de 1988, da importância da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento nacional, sobretudo considerando a competitividade que marca o cenário contemporâneo, bem como a percepção cada
vez mais ampla de que esses elementos estão fortemente vinculados às universidades públicas, grandes geradoras de conhecimento no Brasil1, apenas
na última década surgiu um quadro normativo capaz de orientar a relação
entre universidades e o setor empresarial, através da Lei 10.973, de 2 de
dezembro de 2004, conhecida como Lei de Inovação, amparada nos artigos
constitucionais acima aludidos.
Indo ao encontro das políticas de promoção da ciência e tecnologia,
essa novidade jurídica trouxe um novo ator no intuito de melhorar a articulação entre o Estado e as instituições de pesquisa públicas e privadas. Como
1

Segundo a PEREIRA et al. (2016), com base em dados retirados de estudo da Thomson
Reuters, no ano de 2012, mais de 90% dos artigos produzidos no país foram gerados por
universidades públicas. Além disso, no que se refere ao número de pedidos de patentes
como indicador de criação de novas tecnologias, as universidades se destacam ao representar 27% de todas as patentes no Brasil.
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leciona Luiz Otávio Pimentel, em prefácio elaborado para a segunda edição
do livro Publicações da Escola da AGU (PIMENTEL, 2010, p. 09):
Coerente com a política mencionada, as instituições científicas e
tecnológicas, órgãos ou entidades da administração pública com a
missão institucional de executar atividades de pesquisa básica ou
aplicada de caráter científico ou tecnológico, foram obrigadas pela
lei a institucionalizarem uma política e promoverem a gestão do patrimônio público, integrado pela propriedade intelectual, criando, as
que não possuíam, os seus núcleos de inovação tecnológica, com a
finalidade de gerir, nesse mister, suas políticas de apoio à inovação.

Dentre as atribuições legalmente impostas aos Núcleos de Inovação
Tecnológica (NIT) se encontra o dever de acompanhar o processamento
dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual da instituição. Com isso, durante muito tempo, a maior preocupação de muitos
NIT, a qual ainda representa um de seus papéis fundamentais, recaiu sobre
a proteção dos ativos intelectuais gerados dentro das instituições a que se
vinculam.
Em que pese a importância da difusão da cultura de proteção, a recente promulgação da Emenda Constitucional nº 85, de 26 de fevereiro de
2015, fortaleceu ainda mais a ideia de que é função do Estado a promoção
da ciência e tecnologia, mas, principalmente, solidificou a noção de que os
esforços devem ser voltados para a implementação prática do conhecimento produzido, ou seja, promover a inovação. A emenda altera, assim, vários
dispositivos constitucionais para melhorar a articulação entre o Estado e as
instituições de pesquisa públicas e privadas.
Nesse sentido, a estratégia de apropriação do capital intelectual
gerado nos entes públicos deve ocorrer de modo a facilitar a introdução
da pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, voltando-se
para o alcance da autonomia tecnológica e o desenvolvimento industrial do Brasil, nos termos da vigente Constituição da República de 1988,
artigos 218 e 219.
Não basta, pois, a proteção do conhecimento gerado, é preciso que
esse conhecimento saia dos laboratórios das universidades e se transforme

118 Thamiris Campos da Costa; Flávia Ferreira Alves; Rodrigo Gava

em novos produtos, processos ou serviços com valor tecnológico agregado,
capazes de promover os efetivos impactos sociais, econômicos e culturais
que se almeja.
Nesse sentido, o papel do NIT tem se tornado cada vez mais essencial. Segundo Denis Borges Barbosa (BARBOSA, 2011, p. 145):
Certamente, o NIT não é somente o agente de propriedade industrial da ICT. Sua vocação natural é a de atuar como interface entre
a potencialidade inovadora da ICT e a demanda de inovação pelo
setor privado, inclusive através dos pesquisadores e inventores individuais.
[...] Será um órgão de estímulo, e não de regulação. A conferência ao
NIT de atribuições de fiscalização ou repressão tenderia a prejudicar
sua principal função: de interlocutor ativo e interessado entre produtores e demandantes de conhecimento prático.

Uma das formas de migrar o conhecimento da bancada para o mercado se dá por meio da transferência de tecnologia. Essa tem sido a preocupação mais atual de diversos NIT, que buscam deixar de ser meros “cartórios” no auxílio à proteção para se tornar efetivos agentes transformadores
no cenário científico e tecnológico.
É este, pois, o enfoque deste artigo, que almeja traçar uma breve análise da legislação atual relacionada aos contratos de transferência de tecnologia e licenciamento envolvendo as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), bem como apresentar alguns casos de sucesso da Universidade
Federal de Viçosa nesta seara.

1

CONCEITOS E ASPECTOS GERAIS DA TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA

Tendo em vista a proposta apresentada anteriormente, imperioso que
se delimite o conceito de transferência de tecnologia a partir do qual o trabalho se debruçará.
João Marcelo de Lima Assafim, em Transferência de Tecnologia no
Brasil (ASSAFIM, 2005, p. 19), aplica ao termo “tecnologia”, para desenvolver seu trabalho, o que denomina conceito restrito:
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[…] são criações técnico-industriais protegidas por direito de propriedade industrial (patentes de invenções, modelos de utilidade, desenhos, modelos industriais e topografias de circuitos integrados) e
as criações técnico industriais que quem as formulou queira manter
protegidas por meio de outros canais (segredos industriais ou know-how, programas de computador).

Observa-se, portanto, que, para o autor, as criações hábeis a gerar
produtos ou serviços podem ser transferidas, sendo o conhecimento passível de proteção por direito de propriedade intelectual ou não.
Com uma visão similar à apresentada por Assfim (2005), o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) entende que a transferência
de tecnologia pode ocorrer através de diferentes instrumentos contratuais,
abarcando diferentes formas de criações. O Instituto destaca, em sua página
na internet, os seguintes tipos:
- Licença de Exploração de Patentes: contratos que objetivam o licenciamento de patente concedida ou pedido de patente depositado
no INPI;
- Licença de Uso de Marca: contratos que objetivam o licenciamento
de marca registrada ou pedido de registro depositado no INPI;
- Fornecimento de Tecnologia: contratos que objetivam a aquisição
de conhecimentos e técnicas não amparados por direitos de propriedade industrial, destinados à produção de bens industriais e serviços;
- Licença de Exploração de Desenho Industrial: contratos que objetivam o licenciamento de desenho industrial registrado no INPI;
- Prestação de Serviços e Assistência Técnica: contratos que estipulam as condições de obtenção de técnicas, métodos de planejamento
e programação, bem como pesquisas, estudos e projetos destinados à
execução ou prestação de serviços especializados;
- Franquia: Contratos que destinam à concessão temporária de direitos que envolvam o uso de marcas, prestação de serviços de assistência técnica, combinadamente ou não, com qualquer outra modalidade de transferência de tecnologia necessária à consecução de seu
objetivo.
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Apesar de se vislumbrar, com isso, um conceito de transferência de
tecnologia que abarca diversas formas de transmissão do conhecimento, em
suas diversas facetas, a Lei de Inovação, nos artigos 6° e 7°, faculta às Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICT) celebrar contratos de
transferência de tecnologia e de licenciamento para outorga de direito de
uso ou de exploração de criação por ela desenvolvida e, também, para obter
o direito de uso ou de exploração de criação protegida de terceiros.
Isso significa dizer que na legislação nacional que trata diretamente
de inovação, a transferência de tecnologia é sinônimo de contrato de saber
fazer, de know-how ou, para o INPI, fornecimento de tecnologia. Há, com
isso, uma separação entre os contratos envolvendo conhecimentos passíveis
ou não de enquadramento em uma das modalidades legais de propriedade intelectual, sendo entendido como transferência de tecnologia apenas os
contratos que criam obrigações envolvendo informações ou conhecimentos
não protegidos.
Marcia Carla Ribeiro e Marcelle Barros (RIBEIRO, 2014, p. 48-49)
resumem bem o cenário relacionado aos “contratos de transferência de tecnologia”:
No que tange à classificação das espécies de contratos de transferência de tecnologia, legislações e doutrina não são uníssonas. A
Lei da Propriedade Industrial optou por não defini-las. A Lei nº
10.168/2000, alterada pela Lei nº 10.332/2001, que instituiu a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) para financiar o programa de estímulo à interação universidade-empresa para
apoio à inovação, dividiu os contratos em (a) exploração de patentes
ou de uso de marcas; (b) fornecimento de tecnologia; e (c) prestação
de assistência técnica (BRASIL, 2000).
O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) utilizou rol de
classificação maior. Para a autarquia federal, os contratos de transferência de tecnologia podem ser divididos em (a) cessão e licença de
direitos de propriedade industrial (exploração de patentes, exploração de desenho industrial ou uso de marcas); (b) aquisição de conhecimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e de prestação de
serviços de assistência técnica e científica); (c) franquia; e (d) licença
compulsória para exploração de patente.

Boas Práticas em Gestão da Inovação 121

Comumente, a doutrina (BARBOSA, 2003, p. 964-968; RIBEIRO; CZELUSNIAK, 2013, p. 24; TIMM, 2009, p. 80) divide os contratos de transferência de tecnologia em (a) propriedade industrial, licenças e cessões
que se referem a um direito da propriedade industrial já depositado ou
registrado no INPI, como marcas, patentes, desenhos industriais etc.;
(b) tecnologia não patenteada, que não envolve direitos da propriedade industrial objeto de registro na autarquia federal, como segredos e
know-how; (c) serviços técnicos que envolvem a obtenção de técnicas e
métodos de aplicação de tecnologia; e (d) projetos de engenharia, como
o projeto turn-key, que contém as informações técnicas e as tecnologias
desenvolvidas para a criação de uma planta industrial.

Diante dos variados significados dados à expressão “transferência de
tecnologia”, para fins deste trabalho o conceito será abordado com base na
Lei de Inovação, visto ser ela o principal norte das IFES nesse contexto.
Com isso, o foco do trabalho abarca contratos de licenciamento e de
cessão de propriedade intelectual protegida, tais como licença para exploração de patente, programa de computador ou cultivar e contratos de transferência de saber fazer (know-how).
Independentemente da classificação adotada, os contratos envolvendo
a transferência de conhecimentos em foco decorrem de uma interação entre as esferas pública e privada, possuindo, dessa maneira, natureza complexa (SANTOS, 2009), que desafia os administradores públicos e demanda um
estudo meticuloso para a conclusão das relações jurídicas deles decorrentes.

2

HISTÓRICO LEGISLATIVO

Para melhor compreender o contexto legislativo atual pertinente aos
contratos de transferência de tecnologia e licenciamento no âmbito das
IFES, imperioso que se entenda sua evolução.
No Brasil, o primeiro texto normativo que tratou dos contratos de
transferência de tecnologia, introduzindo a disciplina no ordenamento jurídico nacional, foi a Lei nº 5.772, de 21 de dezembro de 1971, antigo Código
da Propriedade Industrial, que previa a transferência da propriedade e a
licença para a exploração dos privilégios concedidos por patentes e marcas.
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A Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, que regulamenta direitos e
obrigações relativos à propriedade industrial, seguiu o mesmo caminho,
trazendo dispositivos relacionados à cessão da propriedade a licença para
exploração dos privilégios abarcados nesse texto legal.
Apesar disso, foi apenas no início do século XXI, com a Lei de Inovação, que houve a promulgação de regras claras para tratar da transferência
do conhecimento originado dentro da Administração Pública.
Essa Lei, regulamentada em 11 de outubro de 2005 pelo Decreto nº
5.563, inovou ao trazer um capítulo específico sobre as formas de estímulo à participação das ICT no processo de inovação, o qual apresenta dois
principais tipos contratuais em seu artigo 6º, o contrato de transferência de
tecnologia e o contrato de licenciamento para outorga de direito de uso ou
de exploração de criação.
Importante novidade nesse âmbito foi a possibilidade de negociação
e contratação direta entre a ICT e a empresa, sem necessidade de prévia
licitação. A única restrição ocorre na contratação com cláusula de exclusividade, a qual, inicialmente, deveria ser precedida da publicação de edital.
Conforme já destacado, recentemente foi promulgada a Emenda
Constitucional nº 85/2015, a qual refletiu também na legislação infraconstitucional.
A Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016, que vem sendo chamada
de Novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I), dentre
uma série de mudanças, alterou a tratativa a respeito dos contratos de transferência de tecnologia e licenciamento, os quais são apresentados a seguir,
considerando o novo texto da Lei de Inovação.
Importante, contudo, destacar que as alterações trazidas pela Lei nº
13.243/2016 ainda não foram regulamentadas, impedindo uma análise mais
clara da profundidade dos impactos que podem advir da mudança legislativa como um todo.

3

CONTRATOS DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E LICENCIAMENTO

Consoante já esclarecido anteriormente, para a Lei de Inovação,
contrato de transferência de tecnologia é aquele que tem como objeto a
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transmissão de um conhecimento não protegido por alguma das modalidades de propriedade intelectual, são os chamados contratos de saber
fazer ou de know-how, denominados contratos de fornecimento de tecnologia pela Lei da Propriedade Industrial. Por recaírem sobre um conhecimento não protegido, uma vez repassados, não podem ser retomados.
Dessa forma, o sigilo se torna ponto de destaque durante as negociações e
a posterior execução.
Denis Barbosa (2011) destaca, ainda, que os contratos de transferência incluem obrigações de dar (conteúdos, textos, dados), bem como de fazer (ensinar, trocar experiências).
Por outro lado, os contratos de licenciamento têm como objeto tecnologia protegida por direitos exclusivos. São as patentes de invenção, os
modelos de utilidade, as cultivares e os programas de computador.
Malgrado existam diferenças entre os contratos de transferência e licenciamento, na Lei de Inovação os dois tipos recebem a mesma tratativa,
haja vista versarem sobre criações já existentes no momento da contratação,
de modo que as observações podem ser aplicadas aos dois casos.
A principal questão trazida à baila quando se trata dos contratos em
estudo versa sobre a forma de exploração do conhecimento licenciado ou
transferido, se com ou sem exclusividade. Essa diferenciação é importante,
pois define a forma como as negociações correrão.
Cabe à ICT verificar qual a melhor forma a ser aplicada em relação àquele conhecimento específico, ouvido o NIT (art. 6º, §1º do Decreto
5.563/2005). Caso ela entenda que a transferência para mais de um parceiro
seja mais adequada, permitindo maior concorrência, por exemplo, poderá
fazê-lo diretamente, seguindo apenas os trâmites aplicados à dispensa de
licitação, conforme prevê o artigo 24, inciso XXV, da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993. Nessa situação, o Decreto 5.563/2005 exige somente a verificação da regularidade jurídica e fiscal, bem como da qualificação técnica e
econômico-financeira.
Por outro lado, algumas tecnologias das ICT podem ser muito embrionárias, de forma que, para serem introduzidas no mercado, demandam
ainda grande investimento e comprometimento do parceiro privado. Nesses casos, a busca por um licenciamento sem conceder a exclusividade de
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exploração pode se tornar uma tarefa inócua, já que não se encontrará interessados.
Outros fatores, como a redução das desigualdades regionais, o incentivo à constituição de ambientes favoráveis à inovação e a qualificação
técnica dos possíveis parceiros devem também ser levados em conta na tomada de decisão do administrador, visando sempre a promoção do interesse público. Com efeito, principalmente no que toca ao licenciamento não
exclusivo, ainda que as exigências legais sejam poucas, é recomendável que
se verifique com cuidado a capacidade mercadológica e o histórico da empresa a ser contratada, no intuito de aumentar as possibilidades de êxito de
a tecnologia chegar ao mercado e, de fato, beneficiar a sociedade, por meio
de uma disponibilização sustentável da inovação.
Realizada a análise quanto à forma mais adequada para o caso, uma
vez que se verifique que a exclusividade é o melhor caminho, a transferência
demandará alguns passos além da dispensa de licitação.
A escrita original da Lei nº 10.973/94 previa a necessidade de prévia
publicação de edital, contendo algumas informações mínimas descritas no
§2º do artigo 7º do Decreto 5.563/2005, quais sejam: i) o objeto do contrato
de transferência de tecnologia ou de licenciamento, mediante descrição sucinta e clara; ii) as condições para a contratação, dentre elas a comprovação
da regularidade jurídica e fiscal do interessado, bem como sua qualificação
técnica e econômico-financeira para a exploração da criação, objeto do contrato; iii) os critérios técnicos objetivos para qualificação da contratação mais
vantajosa, consideradas as especificidades da criação, objeto do contrato; e iv)
os prazos e condições para a comercialização da criação, objeto do contrato.
Com a nova redação alterada pelo “Novo Marco Legal da CT&I”,
houve uma simplificação do processo, que agora autoriza a publicação da
oferta unicamente no sítio eletrônico oficial da ICT, e não mais na imprensa
oficial.
Tal publicação, segundo a Lei, deve ser feita por meio de um extrato a ser definido na política de inovação de cada instituição. Dessa forma,
aguardam-se, ainda, indicações sobre as formalidades desse extrato na regulamentação da Lei, bem como se impõe novo tópico a ser trabalhado nas
políticas de inovação das IFES.
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O estabelecimento de normas claras nesse ponto se fazem destacadamente importantes ao se observar que a Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública (Lei nº 8.666/96) não aborda em qualquer momento a
expressão “extrato” no sentido de documento parte de uma oferta pública, tornando os requisitos mínimos para constituição desse extrato ainda mais vagos.
Ainda sobre a exclusividade, a nova redação manteve o entendimento
de que a concessão do direito de exploração pressupõe a sua real aplicação, sendo que a parceira que não usufruir poderá perde seu direito (Lei nº
10.973/04, art. 6º, §3º).
Além disso, o texto legal trouxe nova hipótese de exclusividade, a
qual prescinde da publicação da oferta em qualquer meio. Trata-se dos casos de tecnologia desenvolvida em conjunto com a empresa, desde que se
estabeleça uma forma de remuneração pela licença ou transferência.
Até então, era concedido às empresas parceiras o que se denominou
direito de preferência. Com isso, a empresa que, juntamente a uma ICT
pública, trabalhasse na geração de uma nova tecnologia só poderia licenciar com exclusividade se percorresse as mesmas etapas que qualquer outra
empresa percorreria, possuindo apenas a preferência caso concorresse com
outra proposta nos mesmos termos.
A nosso ver, a nova redação representa uma mudança lógica e já necessária. Esperar que a iniciativa privada não apenas busque levar um produto para o mercado, mas que de fato invista na persecução de soluções
inovadoras, em um ambiente em que elas poderiam perder o direito de explorar aquela criação que ajudaram a construir é um tanto quanto ilusório,
e não tão justo.
Agora, acredita-se que a iniciativa privada estará mais resguardada
para adentrar na seara das atividades de ciência e tecnologia. Esse incentivo
é também interessante para as ICT, que deixam de gerar propriedades intelectuais protegidas, mas nunca aplicadas. A existência de um parceiro desde
as atividades mais iniciais pode significar que as criações originadas daquela
pesquisa deixem de ser mais um título empoeirando em uma prateleira para
darem lugar a reais produtos ou serviços inovadores na sociedade.
Observa-se que a Lei de Inovação não traz qualquer limitação quanto
ao parceiro. Com isso, podem ser destinatários da criação entes públicos ou
privados, nacionais ou internacionais.
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Sob outro aspecto, importante diferenciação que deve ser trazida à
baila diz respeito aos contratos de cessão da titularidade de direito. Enquanto o licenciamento autoriza o uso e o gozo da criação, mas o titular mantém
a propriedade, a cessão é a própria transmissão da titularidade para terceiro.
Ou seja, enquanto a licença é uma autorização para explorar um direito, a
cessão é a própria transmissão do direito.
A redação inicial do artigo 11 da Lei de Inovação permitia a cessão
dos direitos de propriedade intelectual sobre as criações das ICT públicas
apenas em uma ocasião, de forma gratuita para os criadores. Todavia, o
novo texto abriu a possibilidade para a cessão para terceiros, desde que de
forma remunerada.
Acredita-se que essa nova possibilidade trará grande mudança no que
tange à transferência do conhecimento das universidades para as empresas.
Por um lado, a cessão da titularidade oferece à empresa cessionária
total liberdade para explorar a criação da maneira que entender mais conveniente, o que não ocorre mesmo com o licenciamento exclusivo, uma vez
que a universidade, como titular, ainda deve ser consultada sobre qualquer
aspecto da exploração da criação que não esteja previsto contratualmente.
Além disso, o novo texto não apresenta qualquer requisito ou limitação à
possibilidade de cessão. Sob outro aspecto, os NIT são ainda órgãos frágeis na maioria das instituições de ensino, contando com pessoal flutuante
e com pouca experiência em negociações, o que faz com que seja difícil
resguardar de forma adequada os interesses da instituição.
A soma desses fatores pode implicar em situações em que a universidade possua pouco poder de negociação com a empresa, que pressionará pela cessão sobre o licenciamento. Uma forma de tentar equalizar essa
questão passa pela qualificação dos agentes de inovação do NIT, bem como
pela criação, pelas universidades, de uma política de inovação robusta, com
limites e procedimentos claros.
A despeito da concessão com ou sem exclusividade ser o maior destaque dado pela legislação aos contratos de transferência e licenciamento,
no momento da celebração do acordo outros pontos devem ser observados
com bastante relevância pelo NIT, a fim de promover o interesse público,
como explanado acima. Destarte, a negociação de um contrato deve versar,
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ainda, sobre outros limites dados à autorização, como o território de abrangência e a área de atuação da empresa. Há, ademais, que se estipular prazos
para inserção da criação no mercado, bem como para o pagamento, a forma
de retribuição pela concessão, conhecido como os royalties, além de obrigação de sigilo e confidencialidade.

4

A COMISSÃO PERMANENTE DE PROPRIEDADE INTELECTUAL E
O PANORAMA DA TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO NA UFV

A Comissão Permanente de Propriedade Intelectual (CPPI) foi criada em 1999 com a atribuição de gerir a propriedade intelectual da Universidade Federal de Viçosa, reunindo profissionais que se dedicam às atividades
relacionadas a depósitos, registros, contratos, concessão e manutenção dos
direitos relativos à propriedade intelectual gerada na instituição. Desde então, a CPPI atua como NIT da UFV.
Com isso, observa-se que na UFV a preocupação com a proteção
das criações resultantes das atividades desenvolvidas pela Universidade já
se materializou por meio da criação de uma comissão permanente antes
mesmo da publicação da Lei de Inovação de 2004, que criou a figura do NIT.
No que toca aos contratos de transferência e licenciamento, a UFV,
nos últimos 10 anos, assinou 18 instrumentos. Dentre as tecnologias a maioria são cultivares de soja, porém, também foram transferidas formulações
vacinais, programas de computador, processos industriais e equipamentos.
Os contratos de licenciamento foram feitos sem exclusividade e, com exceção de alguns programas de computador, foram realizados de forma onerosa (ALVES; COSTA; GAVA, 2017).
O papel da CPPI nas relações jurídicas formadas pode ser observado
em diversas etapas envolvendo as criações objetos dos contratos. O NIT se
destaca inicialmente orientando, acompanhando e executando os trâmites
necessários para a proteção por meio de depósitos e registros dos direitos
relativos à propriedade intelectual. Participa também do processo de negociações e elaboração do instrumento final, conduzindo, ao fim, o processo
administrativo que leva à celebração dos contratos.
Considerando, porém, que a proteção em si, apesar de assegurar os
direitos de propriedade, não necessariamente magnifica o êxito do trabalho
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que se faz em um NIT, a CPPI vem se esforçando ampliar seu apoio na forma de informação. O que tem se buscado é fornecer aos pesquisadores da
UFV informações referentes às áreas tecnológicas de suas especialidades, o
que é feito por meio de buscas em bancas de patentes. Com maior precisão
desde as fases iniciais da pesquisa, as chances de a tecnologia resultante ter
alinhamento adequado às demandas do mercado cresce, facilitando os esforços despendidos na conclusão de novas parcerias.

5

CASOS DE SUCESSO DA UFV

Um Sistema de Inovação é composto de um arranjo formado por diversos participantes (empresas, universidades e institutos de pesquisa, instituições de ensino em geral, agências de fomento e financiamento, sistemas
legais e governos), o qual, por meio de suas ações integradas, busca difundir
conhecimentos e apoiar a inovação.
Na visão de Gimenez, Bambini e Bonacelli (2016), as universidades
são protagonistas nos Sistemas Nacionais de Inovação (SNI), não apenas
por meio da sua missão tradicional, qual seja, formadora de recursos humanos para o mercado, ou de pesquisadores, mas também por promover
ambientes favoráveis à inovação e ao empreendedorismo, gerando ativos
de inovação que podem ser transferidos para parceiros públicos/privados e
para os indivíduos, contribuindo para o desenvolvimento regional e gerando benefícios sociais.
Seguindo essa linha de pensamento e consciente de seu papel, a UFV
vem trabalhando em ações para promoção do SNI por meio da transferência do conhecimento produzido em seus campi, possibilitando a geração
de recursos humanos de qualidade, a geração de empregos nas cidades
de Viçosa-MG e região, a colocação de produtos/processos inovadores no
mercado, entre outras. Para fins de ilustração, no período de 2006 a 2015,
a UFV celebrou mais de 900 acordos de parcerias com entidades públicas e privadas, dentre os quais, conforme destacado anteriormente, estão
18 instrumentos referentes a licenciamentos ou transferências de tecnologias relacionadas a novas cultivares, formulações vacinais, programas
de computador, processos industriais e equipamentos (ALVES; COSTA;
GAVA, 2017).
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Um caso de bastante destaque envolve as cultivares da UFV. Atualmente, a Universidade é titular de 41 variedades de plantas e possui outras
oito em processo de proteção. A maioria das plantas protegidas é da espécie
soja, porém ênfase maior é dada às cultivares de cana-de-açúcar, uma vez
que desde o início dos anos 2000 o Departamento de Fitotecnia liberou para
o mercado cinco cultivares dessa espécie, dentre as quais está a RB867515,
hoje em domínio público, mas que durante alguns anos esteve entre as variedades mais plantadas em solo brasileiro.
No último senso varietal referente ao ano 2016, a RB867515 foi cultivada em aproximadamente 25% do total das unidades produtoras dos estados de São Paulo e Mato Grosso2. Essa cultivar se destaca pela produtividade de açúcar e tolerância às principais doenças que atingem a planta e, em
virtude da parceria da UFV com as usinas produtoras de açúcar e álcool, foi
uma das principais responsáveis pelo retorno de royalties para a Instituição.
Outra parceria de relevo forjada entre a UFV e o setor produtivo,
que recentemente recebeu destaque na mídia local e estadual quanto ao deferimento do pedido de patente norte-americano, se refere a uma vacina
brasileira, criada por pesquisadores da UFV, para imunizar suínos contra a
cisticercose3. O pedido de patente, escrito por redatores técnicos do NIT em
conjunto com os inventores, foi depositado nos EUA, no Brasil, na Europa,
no Uruguai, na Argentina, na China, na Rússia, na Colômbia e no México, mercados escolhidos por serem grandes consumidores de carne suína.
Essa tecnologia foi licenciada pelos titulares (UFV e Fundação de Amparo
à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG) no ano 2013 para a
empresa Ouro Fino Saúde Animal, a qual vem trabalhando para otimizar a
tecnologia e realizando testes para o pedido de registro comercial junto ao
Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.
Em relação aos programas de computador, atualmente a UFV é titular de 104 deles, dentre os quais está o Gesuas. Esse programa, desenvolvido
em cotitularidade com a empresa Digital Entertainment Solutions Ltda., é
2

Censo Variental 2016 – Estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul – Disponível em:
<https://www.ridesa.com.br/censo-varietal>. Acesso em: 27 jul. 2017.

3

UFV obtém patente de vacina nos Estados Unidos. Disponível em: <http://www.ppg.
ufv.br/?noticias=ufv-obtem-patente-de-vacina-nos-estados-unidos>. Acesso em: 27
jul. 2017.
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um sistema completo para gestão do sistema único de assistência social. Ele
se refere a uma versão digital do prontuário SUAS utilizado por prefeituras
em todo o território Nacional. O programa permite o atendimento e acompanhamento de famílias e usuários para todos os serviços relacionados à
assistência social4. A empresa, cotitular da UFV nesse programa, é uma
das incubadas na Empresa de Base Tecnológica de Viçosa (IEBT/CENTEV),
gera empregos em Viçosa e paga royalties à UFV pela exploração da tecnologia desde 2015.
Além dos casos descritos, realce deve ser dado, ainda, ao processo
industrial para produção de um nematicida biológico. O know-how do processo foi transferido para a empresa Rizoflora Biotecnologia, uma startup da
UFV criada em 2006, após anos de pesquisa no Departamento de Fitotecnia
da Universidade. Ela foi a primeira empresa a compartilhar laboratório da
Universidade, sendo o contrato assinado no ano 2007. Em 2008 passou a ser
incubada da IEBT/CENTEV, ano em que foi selecionada para investimento
do Fundo Criatec, e, em 2010, foi a primeira empresa residente do Parque
Tecnológico de Viçosa (tecnoPARQ).
A CPPI apoiou e apoia os pesquisadores/inventores e a empresa em
diversos momentos, como na criação da marca, na redação dos contratos de
compartilhamento de laboratório e de transferência de tecnologia e no auxílio com os documentos para participação no edital do Fundo Criatec. Além
disso, a Comissão auxilia nas questões de sigilo e confidencialidade para
manutenção do know-how referente ao produto carro chefe da Rizoflora.
Em junho de 2016, a companhia de origem norte-americana Stoller
adquiriu parte das cotas da Rizoflora, tornando-se sócia majoritária e passando, desde então, a manter o nematicida biológico como um dos produtos
de seu portfólio. Essa aquisição foi muito importante para a Instituição e nas
palavras de um dos inventores, Prof. Leandro Grassi:
[…] a parceria com uma multinacional americana com grande reconhecimento no mercado é um passo além, pois dá a oportunidade
de que uma pesquisa feita na UFV seja utilizada pelos agricultores

4

Como obter a Gestão do SUAS em suas mãos. Disponível em: <http://conteudo.gesuas.com.br/gesuas-prontuario-suas-digital-apresentacao>. Acesso em: 27 jul. 2017.
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e ajude a toda população brasileira a consumir produtos mais saudáveis, ao lado de auxiliar a sociedade a construir uma mentalidade
biológica sustentável5.

Outra empresa criada a partir de tecnologia gerada na UFV e com
sede na cidade de Viçosa é a Irrigacerto. Ela deu início a seus trabalhos no
ano 2006, objetivando a fabricação e comercialização do Irrigâmetro, que é
um equipamento capaz de quantificar a precipitação pluvial na área plantada, permitindo ao operador saber se a chuva foi suficiente ou não para
repor o déficit de água no solo. A UFV é detentora do pedido de patente do
equipamento que foi idealizado e prototipado nas instalações da Universidade sob a coordenação do pesquisador/inventor Rubens Alves de Oliveira.
No ano 2007 foi assinado o contrato de licenciamento entre a UFV e
a empresa, a qual repassa uma porcentagem de royalties à Instituição referente às vendas do equipamento. A UFV tem a expectativa de alcançar o deferimento da patente do equipamento pelo INPI ainda este ano ou, no mais
tardar, no início de 2018. Com a concessão da patente, o contrato vigerá até
2025, quando a tecnologia irá se tornar de domínio público.

CONCLUSÃO
Consoante apresentado, é sabido que no Brasil grande parte das pesquisas científicas concentra-se nas Universidades e em Institutos de Pesquisa Públicos. Ainda, é de conhecimento amplo que uma das formas de
transmitir os resultados dessas pesquisas para a sociedade se dá por meio
das parcerias público-privada. Diante dessas constatações e da matéria exposta neste trabalho é possível inferir que a UFV tem exercido o seu papel
com louvor e vem agindo como um importante ator do SNI.
Importa lembrar que nas ICT, incluído as IFES, a tarefa de celebrar
os contratos de licenciamento e transferência de tecnologia/conhecimento
com agentes públicos e privados é de competência dos NIT. Porém, isso só
é possível por meio da interação de vários órgãos.
5

Sociedade Brasileira de Nematologia – A questão Rizoflora-Rizotec-Stoller. Disponível
em: <http://nematologia.com.br/2017/01/esclarecendo-a-questao-rizoflora-rizotec
-stoller/>. Acesso: 27. jul. 2017.
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Na UFV, o sucesso dessas parcerias é devido a diversos atores e ações,
incluindo profissionais de ponta em determinadas áreas de pesquisa, cláusulas contratuais padronizadas e previamente aprovadas pela Procuradoria Jurídica Federal, estabelecimento de normas e diretrizes por meio de
Resoluções aprovadas pelo Conselho Universitário da Instituição (CONSU-UFV), ações conjuntas para promoção da cultura de inovação e empreendedorismo com o Centro Tecnológico de Viçosa (CENTEV), com o
Parque Tecnológico de Viçosa (tecnoPARQ) e com o Escritório de Ligação
(Innovation Link), boa relação com as fundações intervenientes, além da
contínua capacitação dos profissionais que trabalham na CPPI. Destaque-se, além disso, que a UFV, assim como as demais IFES mineiras, é membro
da Rede Mineira de Propriedade Intelectual (RMPI) o que, com o apoio da
FAPEMIG, facilita a capacitação desses profissionais.
Nota-se que as ações de competências da CPPI estão implantadas e
têm sido fundamentais para a consolidação das parcerias em benefício dos
processos de transferências tecnologias nesta Instituição. No entanto, a Lei
nº 13.243/2016 acrescenta novas competências para os NIT e, no caso da
UFV, será preciso ações para capacitação e implantação de processos e fluxos para desenvolver estudos de prospecção tecnológica e de inteligência
competitiva no campo da propriedade intelectual e estudos e estratégias
para a transferência de inovação gerada pela ICT. Há também a necessidade
de melhoria nos processos de promoção e acompanhamento do relacionamento da ICT com empresas e dos processos que envolvem negociação e
gestão dos acordos de licenciamento e transferência de tecnologia originados na ICT.
Por fim, observa-se que os processos de transferência de conhecimento têm ocorrido na UFV há mais de dez anos, sendo que foram apresentados casos de sucesso que se iniciaram em meados dos anos 2000 e
que perduram até hoje, enfatizando o papel da Instituição no SNI. Entretanto, com as mudanças trazidas pela Lei nº 13.243/2016, existe uma
expectativa na UFV e, certamente nas demais IFES, de que esses processos
de parceria ocorram em maior número e por meios de ações menos burocráticas, fazendo com que, em um futuro próximo, os casos de sucessos
sejam corriqueiros.
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O PAPEL DO CENTRO DE INCUBAÇÃO DE ATIVIDADES
EMPREENDEDORAS COMO INDUTOR DA INOVAÇÃO
NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA –
CASE DO I DESAFIO DE INOVAÇÃO

Manuela de Oliveira Botrel
Rita de Cássia Ferreira Meirelles
Larissa Sarmento Macêdo
Isabella Mendonça Nogueira
Guilherme de Augusto Vilela

INTRODUÇÃO
Os habitats de inovação são locais planejados que proveem uma variedade de serviços e apoio a geração de ideias, que há sinergia entre o governo, as organizações empresariais e as instituições de ensino e pesquisa
(SMILOR; GILL, 1986). Várias ações e programas do governo propiciam a
manutenção e o desenvolvimento desses tipos de habitats, como foco neste
trabalho, as incubadoras de empresas.
As incubadoras de empresas são organizações que abrigam empresas
e projetos inovadores, oferecendo além da assessoria na gestão técnica empresarial, toda a infraestrutura física e serviços compartilhados necessários
ao desenvolvimento de um novo negócio. No ambiente das incubadoras, a
empresa aperfeiçoa seus produtos e processos, e busca suas primeiras oportunidades de negócios (PIETROVSKI et al., 2010).
Neste contexto, destaca-se o papel do Centro de Incubação de Atividades Empreendedoras (CIAEM), uma incubadora de empresas de base
tecnológica multidisciplinar, que tem como objetivo abrigar negócios cujos
produtos, processos ou serviços são gerados a partir de resultados de pes-
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quisas aplicadas, nos quais a tecnologia representa alto valor agregado
(BRASIL, 2012).
O objetivo da incubadora é criar no município de Uberlândia e região um ponto de convergência de iniciativas empreendedoras, em um ambiente em que as pessoas se motivem a participar e a empreender. Sua visão
é contribuir de forma decisiva para a mudança da cultura empreendedora
na comunidade local e ser reconhecida em incubação de negócios inovadores junto à região do Triângulo Mineiro.
Além da assessoria na gestão técnica e empresarial, o CIAEM oferece
infraestrutura e serviços compartilhados necessários ao desenvolvimento
de um novo negócio. Dentre os benefícios oferecidos destacam-se: salas de
reuniões, acesso aos auditórios e laboratórios da Universidade Federal de
Uberlândia (UFU), vigilância entre outros. Dentro do campus universitário,
local onde está localizada a incubadora, há rede de fibra-ótica para internet,
água, luz, telefone e toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento
de projetos.
A partir desse cenário, o artigo ora apresentado visa mostrar o papel do
Centro de Incubação de Atividades Empreendedoras como indutor da inovação na Universidade Federal de Uberlândia, a partir dos resultados obtidos
no estudo de caso do I Desafio de Inovação. Este buscou implementar uma
interação maior entre os agentes da gestão da inovação na universidade.
O desafio propôs aos universitários buscar soluções para resolver
ou minimizar um problema da Universidade Federal de Uberlândia com
o tema: “Como resolver o problema de falta de vagas de estacionamento
dentro do campus Santa Mônica, da Universidade Federal de Uberlândia?”
O CIAEM, como instituição promotora da cultura do empreendedorismo e inovação junto à comunidade, buscou o estreitamento da relação
universidade-poder público-empresa. Essa proposta se pauta no objetivo do
desenvolvimento tecnológico e inovativo no Brasil, para gerar regionalmente uma melhoria no incentivo à criação de novos projetos e comercialização
das tecnologias geradas dentro da Universidade, bem como a promoção de
spin off ’s e startups visando que as tecnologias cheguem realmente no mercado, cumprindo sua função social, que é ficar à disposição do consumo
para melhoria da sociedade.
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Para tanto, o artigo apresenta um referencial teórico que versa sobre
a inovação e as incubadoras como agentes facilitadores no processo de
inovação, mostrando a trajetória do CIAEM como um ambiente propício para difusão e promoção de desenvolvimento tecnológico de forma
sinérgica entre todos os agentes do sistema. Posteriormente, apresenta o
estudo de caso do I Desafio de Inovação na UFU, promovidos pelo Centro de Incubação de Atividades Empreendedoras em parceria com outras
instituições, um ambiente de verdadeira pulverização e disseminação de
conhecimento.

2

DESENVOLVIMENTO

2.1

A inovação e as incubadoras como agentes facilitadores

A inovação pode ser definida como a conversão de conhecimentos
em novos produtos, processos ou modelos organizacionais, visando que
estes sejam lançados no mercado. Ela advém de um processo colaborativo, que envolve a participação de agentes facilitadores representados por
instituições de pesquisa, universidades, instituições públicas e privadas,
incubadoras, colaboradores e outros. A colaboração e a interação entre os
diferentes agentes propiciam a infraestrutura para que o processo de inovação ocorra nas organizações e resulte no desenvolvimento das instituições
envolvidas (CABRAL, 2010, p. 45; GARCIA E BRANCA, 2012).
Nesse sentido, a inovação tecnológica não necessita somente da
aplicação do conhecimento científico, esta é influenciada pelo acúmulo de
tecnologia, pela demanda social e pelos aspectos econômicos e comerciais
(SILVA FILHO, 2012). O processo de inovação pode decorrer da aquisição
de conhecimentos e competências da empresa, do estoque de tecnologia
existente, bem como de suas redes de relação com instituições de pesquisa e
apoio (PIETROVSKI et al., 2010).
Nesse cenário, as incubadoras de empresa destacam-se como ambientes convergentes de inovação e empreendedorismo, fortalecidos pelas
relações universidade-empresa-governo (PIETROVSKI et al., 2010). Estes
habitats de inovação são, normalmente, definidos como provedores de re-
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cursos e elementos que favorecem o crescimento rápido de empreendimentos iniciantes, por atuar como um elo desse sistema, promovendo a disseminação da cultura da inovação junto à comunidade, aos alunos e professores
(MIAN, 1997).
Os centros de pesquisas e universidades se beneficiam das incubadoras de empresas, pela proficuidade na transferência de conhecimento,
principalmente aqueles que podem se transformar em inovações vindas das
novas tecnologias. As incubadoras lhes auxiliam a expandir a aspirada capacidade de proporcionar o desenvolvimento econômico e social (MIAN,
1997; SMILOR; GILL, 1986).
As incubadoras incentivam, principalmente, aqueles indivíduos
que possuem domínio técnico tecnológico, mas que têm dificuldade em
assuntos relacionados à gestão e negócios, oferecendo assessoria e suporte para que, assim, estes indivíduos compreendam a importância de
um estudo econômico, uma pesquisa de mercado, a realização de parcerias com pessoas de diferentes especialidades, entre outros aspectos
administrativos, financeiros, comerciais e gerenciais (MACEDO et al.,
2015; MENDES, 2009).
Além disso, as incubadoras de base tecnológica exercem um papel fundamental como intermediárias entre entidades de fomento e o setor produtivo. Estas fazem uso de benefícios disponibilizados pelo governo, programas
impulsionadores da inovação tecnológica no país (MENDES, 2009). Como
exemplo, o edital do Projeto Estruturador Rede de Inovação Tecnológica
Apoio a Incubadoras de Empresas de Base Tecnológicas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG). Neste edital, um dos
objetivos é promover o desenvolvimento e a consolidação de incubadoras de
empresas de base tecnológica, visando à indução e implementação de projetos
de inovação em micro e pequenas empresas de Minas Gerais.
Dessa forma, as incubadoras de empresas, como participantes do processo de formação de empreendedores, são agentes facilitadores do processo de geração de novos empreendimentos e, assim, por meio de suas empresas, gerarão riqueza, trabalho e renda. Estas propiciam inúmeras conexões
que favorecem o crescimento do negócio e o acesso ao mercado (MENDES,
2009; PIETROVSKI et al., 2010).
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2.2

HISTÓRICO DO CENTRO DE ATIVIDADES EMPREENDEDORAS (CIAEM)

Uma vez apresentado sobre as incubadoras de empresas como agentes facilitadores do processo de inovação, busca-se detalhar as ações do
CIAEM, objeto desse artigo.
O CIAEM tem como papel promover a prospecção de novos negócios, buscar novas parcerias e constante aperfeiçoamento dos processos internos, incentivando ações inovadoras e o desenvolvimento local e regional.
Como agente facilitador, criar um ambiente propício, articulando conexões
entre a universidade, o governo e as empresas privadas, possibilitando que
novos empreendimentos se consolidem no mercado, fadados ao sucesso
(MACEDO et al., 2015).
O projeto de criação do CIAEM teve início em 2001, a partir de
uma de uma comissão multi-institucional, formada pela Prefeitura Municipal de Uberlândia (PMU), Universidade Federal e Uberlândia (UFU),
Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (ACIUB), Serviço de
Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais(SEBRAE/MG), Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), Associação
de Usuários de Informática e Telecomunicações (SUCESU), Núcleo de
Tecnologia do Triângulo (TRISOFT) e União Educacional Minas Gerais
(UNIMINAS). As ações de criação de uma incubadora multidisciplinar
buscaram aproveitar todo o potencial existente na região, incentivando
a criação e o desenvolvimento de novos negócios nas mais diversas áreas
(CIAEM, 2016).
Com uma localização estratégica dentro do campus Universitário
da UFU, em 2004 ocorreu a inauguração do espaço físico da Incubadora
o CIAEM, seguindo a tendência mundial, por ser a melhor forma de criar
demanda para o empreendedorismo, principalmente o de base tecnológica
(MACEDO et al., 2015). A incubadora passou a desenvolver suas atividades na cidade de Uberlândia-MG, situada no Bloco 5L do campus Santa
Mônica, da Universidade Federal de Uberlândia, localizada na avenida João
Naves de Ávila, 2121. Neste mesmo ano ocorreu também o lançamento do
edital para seleção de projetos para o CIAEM.
A incubadora, desde seu projeto de criação, permitiu que quaisquer
interessados em empreendedorismo, com ou sem vínculo com a UFU, bus-
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cassem capacitação, mentorias, workshops e programas que aproveitassem
esse ambiente e incentivassem a criação de projetos inovadores.
Dando sequência a trajetória do CIAEM, em 2007 aconteceu o
lançamento do Programa de Prospecção de Novos Negócios para o Centro de Incubação de Atividades Empreendedoras em parceria com a
Fundação Biominas, Centro Tecnológico de Desenvolvimento Regional
de Viçosa (Centev) e com o apoio da Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep), possibilitando a seleção de cinco projetos para pré-incubação
(CIAEM, 2016).
Em 2008, as primeiras quatro empresas foram graduadas e os processos das modalidades de pré-incubação e incubação foram reformulados,
a partir do apoio de projetos FAPEMIG, que permitiram a contratação de
bolsistas que atuaram na elaboração e implementação de novos programas
de Prospecção de Novos Negócios.
Com a oportunidade de aumentar o número de projetos atendidos,
foi criada, em 2009, uma nova modalidade de incubação, a não residente.
A incubação não residente é para aquelas empresas que tenham sua própria sede, mas gostariam de receber todo o suporte da incubadora para
o seu desenvolvimento e atuação no mercado. Mesmo não tendo direito
a um espaço físico/sala no interior da incubadora, estas podem usufruir
dos serviços da Incubadora por dois anos, podendo estender por mais
um ano, mediante avaliação e aprovação da administração da incubadora
(CIAEM, 2016).
Em 2010, o CIAEM foi uma das incubadoras com empresas incubadas contempladas no Programa Primeira Empresa (PRIME) da FINEP, recebendo cada uma das cinco empresas beneficiadas o valor de R$120.000,00
destinados à gestão da empresa (CIAEM, 2016).
Em sequência, no ano de 2013 ocorreu a institucionalização do
CIAEM junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (Propp) da
Universidade Federal de Uberlândia através da Diretoria de Inovação e
Transferência de Tecnologia, também conhecida como Agência Intelecto, como um programa da Divisão de Transferência de Tecnologia e
Empreendedorismo. Com o apoio da universidade de forma mais transparente e regulada, houve a seleção e organização de uma nova equipe
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do CIAEM contando com uma estrutura institucional respaldada pelo
Diretor de Inovação, Coordenador de Gestão e Coordenador Acadêmico
(CIAEM, 2016).
Vale ressaltar que a Agência Intelecto, junto aos incubados e a comunidade acadêmica, assessora a proteção dos produtos inovadores mediante
proteção por pedido de patente, registro de marca, registro de software e
desenho industrial. Esta é uma diretoria ligada à Propp e tem como missão
promover e cuidar da proteção legal do conhecimento gerado na UFU, além
de estimular e orientar a transferência dessa tecnologia protegida para o
setor produtivo. Desde 2006, com a institucionalização e aprovação no Conselho Universitário (CONSUN) da Resolução 08/2006, o Núcleo de Apoio a
Patentes e à Inovação passou a ser denominada Agência Intelecto (MACEDO et al., 2015).
Destaca-se que em 2014 o CIAEM foi uma das incubadoras contempladas pela FAPEMIG no edital de apoio ao desenvolvimento de incubadoras de empresa de base tecnológica do Estado de Minas Gerais, com o
projeto “Articulação do Sistema de Inovação no município de Uberlândia”.
Este projeto buscou promover mais visibilidade para a incubadora e qualificar potenciais empreendedores, principalmente, por meio de uma “Olimpíada do Empreendedorismo”, um desafio de inovação com a comunidade
acadêmica.
Neste contexto, o projeto “Articulação do Sistema de Inovação no
município de Uberlândia” foi criado no intuito de fortalecer e tornar o
CIAEM uma incubadora referência junto à comunidade local e regional,
tendo como principais objetivos: a melhoria da gestão da política de inovação e do empreendedorismo, além da transferência de tecnologia dos
produtos/processos resultantes das pesquisas desenvolvidas no âmbito acadêmico. Somado a isso, o projeto buscou a manutenção das atividades da
incubadora, aquisição de bens para dar qualidade ao trabalho realizado,
bem como de seus esforços em melhorar suas práticas de gestão junto à
certificação do Centro de Referência para Apoio a Novos Empreendimentos
(Cerne), promovidas pela Associação Nacional de Entidades Promotoras de
Empreendimentos Inovadores (Anprotec). Não obstante, o projeto objetivou também a manutenção da equipe da incubadora, tendo em vista que a
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verba do projeto destinou, em parte, para pagamento de bolsista de gestão
em ciência e tecnologia.
Em ordem, em 2015, tendo em vista a criação de uma olimpíada de
empreendedorismo, foi organizado o “I Desafio de Inovação da UFU” objetivando o estreitamento da relação universidade-poder público-empresa.
Promoveu a disseminação da cultura do empreendedorismo e inovação
junto aos alunos e professores, bem como divulgando o trabalho da incubadora, que tem como missão incentivar a criação e o desenvolvimento de novos negócios de base tecnológica e promover a difusão da cultura
empreendedora.
Ao longo de sua trajetória, desde sua criação em 2001, o CIAEM buscou formar um espaço de sinergia entre Instituições de Pesquisa Científica
e Tecnológica (ICT), centros de pesquisas, empresas e governo, firmou convênios, parcerias e formas de apoio com várias entidades dentre as quais
UFU, PMU, Rede Mineira de Inovação (RMI), SEBRAE, Fiemg, FAPEMIG,
Fundação Biominas, Centev, Finep, Anprotec, entre outros. Ao todo, foram
18 projetos de pré-incubação, 20 projetos de incubação residente, 6 projetos
de incubação não residente e 12 empresas graduadas, sendo que todos os
envolvidos passaram por ações de amadurecimento, capacitação e treinamento dentro do CIAEM.
As incubadoras de empresas, tal como o CIAEM, estimulam o empreendedorismo na medida em que fortalecem as empresas e atores envolvidos no
processo de desenvolvimento de novas tecnologias, ampliando as possibilidades
de sucesso (BRASIL,2012). As iniciativas e projetos promovidos pelas incubadoras, que ampliam as redes de relação com instituições de pesquisa e apoio, são
elementos essenciais para que a inovação prospere (MENDES, 2009).

2.3

O I DESAFIO DE INOVAÇÃO

Uma vez feita uma breve discussão teórica a respeito dos agentes facilitadores no processo de inovação, das incubadoras de base tecnológica, em
especial das ações do CIAEM, apresentar-se-á o estudo de caso adotado no
presente trabalho, o I Desafio de Inovação, conforme o modelo sistêmico do
Desafio de Inovação, representado pela Figura 1.
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Figura 1: Modelo Sistêmico do Desafio de Inovação.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016

O desafio de Inovação corrobora a tese de que a inovação advém de
um processo colaborativo, que envolve a participação de agentes facilitadores e conexões que favorecem o crescimento do um ambiente propício
para difusão e promoção de desenvolvimento tecnológico. O processo de
geração, difusão e implementação da inovação advém da sinergia de diversos atores no cenário de inovação (PIETROVSKI et al., 2010; SILVA FILHO,
2012; GARCIA; BRANCA, 2012; MIAN, 1997; SMILOR; GILL, 1986).
Severino (2009) já definia o estudo de caso como uma forma de pesquisa que tem como foco casos particulares, que devem ser representativos
de maneira que viabilize a comparação entre a teoria e embase uma generalização de situações parecidas.
Dessa forma, o CIAEM, enxergando a possibilidade de criar durante alguns dias do ano um ambiente onde os agentes (entidades públicas,
universidade, organizações empresariais e outras instituições de apoio) pudessem trabalhar em sinergia, colocando os estudantes em contato com o
mercado, oferecendo soluções para as empresas e as colocando em contato
com mão de obra qualificada, concretizou o I Desafio de Inovação da UFU.
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O projeto teve por finalidade incentivar os alunos, pesquisadores/
professores e outros agentes da comunidade acadêmica a criarem novos
produtos e novos meios de auxiliar o aprendizado e a difusão da cultura
empreendedora por meio de jogos e atividades que desenvolvem e fortalecem a inovação científica e tecnológica.
A iniciativa fez parte do processo de sensibilização da incubadora
de acordo com a metodologia Centro de Referência de Novos Empreendimentos (Cerne), sendo esta uma forma de promover o empreendedorismo
na universidade. Por meio de iniciativas de sensibilização do público para
disseminação da cultura de inovação e empreendedorismo, qualificação da
demanda, o Desafio de Inovação foi lançado na I Semana de Empreendedorismo e Inovação (SEI), nas dependências da Universidade Federal de
Uberlândia, nos dias 22 a 24 de abril de 2015.
Com palestras e workshops, somado ao lançamento do desafio de inovação, o projeto visou incentivar os alunos a empreender, buscando despertar o interesse dos jovens a considerar um futuro diferente dos propostos
nas vias acadêmicas convencionais, a possibilidade de ser empreendedor.
Além de incentivar a prática de ações sustentáveis e aumentar o bem-estar
da comunidade acadêmica. Durante a semana, os participantes tiveram a
oportunidade de se inspirarem em depoimentos de diversos empreendedores, representantes das empresas: Algar Agro, Ambev, Start Química, 4MM
Inovações em Negócios, Arqueira Pessoas e Negócios.
O desafio propôs aos universitários buscar soluções para resolver
ou minimizar um problema da Universidade Federal de Uberlândia com
o tema: “Como resolver o problema de falta de vagas de estacionamento
dentro do campus Santa Mônica, da Universidade Federal de Uberlândia?”
A problemática de faltas de vagas UFU se deve ao aumento progressivo do número de veículos, que por muitas vezes estão sem a ocupação da
capacidade total do número de passageiros, e também devido ao crescimento da quantidade de estudantes a cada ano, em contraposição ao número de
vagas de estacionamento, que não aumentavam na mesma proporção.
Verificou que devido às poucas vagas, muitos alunos desrespeitavam
as leis e estacionavam em locais proibidos, como em rotatórias, próximos de
esquinas, em vagas de idosos ou deficientes e, até mesmo, em frente às ram-
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pas de acessibilidade, atrapalhando e impedindo a passagem de pedestres e,
principalmente, deficientes.
Dessa forma, o evento foi organizado pelo CIAEM em parceria e
apoio de várias instituições, como a FAPEMIG, através do projeto: “Articulação do Sistema de Inovação no município de Uberlândia”, a Diretoria de
Inovação e Transferência de Tecnologia (DIRTC), da Agência Intelecto, da
Diretoria de Logística, do Núcleo de Empresas Juniores (NEJ) e da Empresa
Júnior de Consultoria e Soluções em Engenharia Química da Universidade
Federal de Uberlândia (CONSULTeq).
Para se inscrever, os interessados tiveram que se organizar em grupos, preferencialmente multidisciplinares, de três a cinco pessoas e submeter um projeto mediante adequado preenchimento de um formulário de
inscrição. Neste formulário, os participantes tiveram que descrever: qual a
solução proposta, os beneficiários, a viabilidade do projeto, como seria adoção do projeto pela UFU, o impacto social, os estágios de desenvolvimento
da solução, possíveis certificações e investimento para desenvolvimento do
projeto. Os proponentes tiveram o período de 22 de abril de 2015 a 18 de
maio de 2015 para enviar seus projetos para análise da Banca Examinadora.
Estudantes de graduação, pós-graduação profissionais técnicos, pós-graduados da Universidade Federal de Uberlândia, em qualquer área de
atuação, submeteram o projeto. Estes foram avaliados com critérios relativos ao: I. Impacto social da utilização dessa nova prática; II. Potencial tecnológico e grau de inovação; III. Potencial mercadológico e empresarial da
solução; IV. Capacidade técnica e de implementação da solução pela UFU.
Vale ressaltar que os projetos foram examinados por uma Banca Examinadora composta por:
a)

01 (um) Coordenador de Gestão representante da Divisão de
Transferência de Tecnologia e Empreendedorismo, da Diretoria
de Inovação e Transferência de Tecnologia, pertencente à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação;

b) 01 (uma) Redatora de Patente representante da Divisão de Propriedade Intelectual e Empreendedorismo, da Diretoria de Inovação e Transferência de Tecnologia, pertencente à Pró-Reitoria
de Pesquisa e Pós-Graduação;
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c)

01 (um) Gerente da Incubadora, qualificado nas áreas de gestão
e de tecnologia;

d) 01 (um) Representante da Diretoria de Logística, Prefeitura Universitária – PREFE;
e)

01 (um) Representante do Núcleo de Empresas Juniores e integrante da Empresa Júnior de Consultoria e Soluções em Engenharia Química da Universidade Federal de Uberlândia (CONSULTeq);

O Desafio, que teve como como meta estimular novas ideias, abarcou
soluções inovadoras que vão desde aplicativos de rede de carona, como a
reorganização das vagas e construção de prédios com materiais sustentáveis,
conforme consta na Figura 2.
Figura 2: Soluções dos projetos premiados no I Desafio de Inovação
Projetos Soluções dos cinco projetos finalistas do I Desafio de Inovação
Visou a construção de um programa de soluções integradas para auxiliar na gestão do
espaço físico do campus. Criação de uma interface gráfica para realizar a contagem de
automóveis dentro do campus; construção de estruturas completas do tipo bicicletários para
Mobiin
apoio ao usuário que utiliza de modais alternativos ao automóvel e prédios verticais;
campanhas de conscientização e fiscalização coletiva do espaço físico da Universidade,
onde qualquer membro da comunidade acadêmica pode denunciar irregularidades dentro do
campus.
Buscou desenvolver um aplicativo para smartphones chamado “CAU” (Carona amiga UFU).
Trata-se de um aplicativo que os interessados, pessoas com vínculo com a universidade,
Ensol
oferecem e aceitam pedidos de caronas. Propõe a construção de um ranking das pessoas
que mais oferecem caronas, verificando a possibilidade de criar recompensas ou facilidades
dentro da UFU para estas.
Propôs a criação de um aplicativo, o Sistema de Compartilhamento de Transporte - UFU
(SCT-UFU), que os membros da comunidade acadêmica e seus veículos poderiam ser
Inovação cadastrados. Neste sistema, o usuário poderia fornecer informações em tempo real sobre
Jovem
sua rota e horário para chegar até a universidade. O sistema visa controlar o fluxo das
pessoas que fornecem e utilizam o transporte compartilhado, criar ranking de motoristas e
das melhores práticas sustentáveis.
Rede
Visou construir um site e um aplicativo em que os estudantes pudessem se cadastrar e
Carona
informar os horários de sua grade horária e trajeto para as aulas. O objetivo do site foi
UFU
possibilitar a interação entre os alunos da universidade para compartilhar caronas.
Rocket

Objetiva desenvolver um aplicativo e, concomitantemente, realizar a contagem e demarcação
de vagas para usuários especiais, visitantes e demais vagas. Criação e dinamização de
métodos tecnológicos que auxiliam a procura de vagas de estacionamento.

Fonte: Elaborada pelos autores, 2016
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Os participantes dos cinco melhores projetos foram reconhecidos
com o Certificado de Inovador UFU e receberam outros prêmios cedidos
por empresas participantes do evento, como carregador portátil de celular,
kit de produtos e cursos de capacitação.
Assim, as ações do I Desafio de Inovação deram sequência às atividades do CIAEM destinadas a atender e promover um melhor bem-estar à
comunidade local, com o apoio e a interação de empreendedores e os integrantes da incubadora. Como reflexo, constatou-se fomento à cultura de
inovação e estímulo de parcerias com a universidade para o desenvolvimento da inovação tecnológica.

3

RESULTADOS

A inovação deve ser tomada como elemento fundamental da proposta do Desafio de Inovação, uma vez que esta se pauta nos direcionamentos
de política econômica para o desenvolvimento da região e de todo país. Os
resultados demonstram os benefícios dos habitats de inovação, promovendo a colaboração e a interação entre os diferentes agentes, colocando as incubadoras de empresas como agentes facilitadores para que o processo de
inovação ocorra.
A promoção do I Desafio de Inovação, na Universidade Federal de
Uberlândia, averiguou uma interação maior entre os agentes da gestão da
Inovação, motivando as equipes a buscarem soluções inovadoras, interagindo com professores, mentores acadêmicos e empresários, bem como colegas
de diferentes cursos, criando modelos de negócios da problemática selecionada para a competição.
Nestes moldes, o CIAEM teve condições de desempenhar uma gestão
mais efetiva, indo de encontro a qualquer atividade que vise estimular a
criação e o amadurecimento de projetos inovadores, bem como estimular a
interação entre Campo das ideias (Universidade) e Ação (Empresa), tornando um local de convergência de iniciativas empreendedoras (PIETROVSKI
et al., 2010).
O número de pessoas impactadas com tal ação não foi somente os
integrantes dos projetos inscritos, da banca avaliadora e dos colaborado-
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res da incubadora. O evento contou com 175 participantes em cada dia,
capacidade máxima do local do evento. Vários estudantes, professores, colaboradores, universitários, pós-graduados, pesquisadores e trabalhadores
foram confrontados com novas perspectivas e incentivados à criação de novas ideias e a multidisciplinaridade. Alguns dos resultados observados com
o projeto foram:
a)

Sensibilização e prospecção de novos empreendedores, por meio
do aumento das ações de marketing e comunicação da incubadora e olimpíadas que incentivem a criação de projetos inovadores;

b) Consolidação da área de compartilhamento e lazer do CIAEM,
apoiando a convergência de iniciativas empreendedoras;
c)

Maior interação e aproximação dos universitários com a incubadora de base tecnológica, incentivando à produção da pesquisa
científica e de caráter inovador da comunidade acadêmica, bem
como o surgimento de spin offs;

d) Promoção e fortalecimento de parcerias entre órgãos de fomento, universidade, incubadora de empresas, e empresas já estabelecidas no mercado, num contexto facilitador e promotor do
desenvolvimento regional (transferência de tecnologia);
e)

Articulação entre os empreendedores, as instituições tecnológicas, órgãos de fomento e as fontes de recursos;

f)

Fornecimento e subsídios necessários à transformação de ideias
em produtos e serviços e fazer com que as ideias possam ser
competitivas no mercado.

g) Assessoria os universitários em seus projetos inovadores e monitoramento do amadurecimento das mesmas;
h) Difusão da cultura empreendedora no município e incentivo a
temas que abordem o empreendedorismo;
i)

Aumento do networking para possíveis parcerias e comercialização de produtos para as empresas;

j)

Apoio na organização e constituição das empresas, bem como no
desenvolvimento de projetos, ajudando as a superar as dificuldades e obstáculos encontrados nessa fase inicial.
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Vale ressaltar ainda que, como resultado das ações, a Diretoria de
Logística formou uma comissão de projetos composta pelos membros das
equipes premiadas. Esta se reúne mensalmente, buscando colocar em prática as ações propostas. A universidade instalou também modais para o
uso de bicicletas no campus Santa Mônica da UFU e, com o auxílio dos
empreendedores, está em testes com um novo aplicativo para auxiliar na
solução das faltas de vagas de estacionamento na universidade. Com o aplicativo, já mensuram quantos carros em média a universidade recebe por
dia, horários de pico e quantidade de vagas.
A aproximação dos universitários com o CIAEM auxiliou na construção de relações e interação entre os diferentes cursos da UFU, alcançando o objetivo da multidisciplinaridade das equipes que possam vir a integrar
a incubadora.
Os resultados alcançados evidenciam o sucesso do modelo em capacitar e incentivar os universitários a empreender e a estender a busca de soluções inovadoras na Universidade, promovendo uma real articulação entre
os empreendedores, as instituições tecnológicas e órgãos de fomento. Observou um ambiente propício para difusão e promoção do desenvolvimento
tecnológico, legitimando o CIAEM como indutor da inovação na UFU e
agente facilitador no processo de inovação.

4

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Historicamente, não se aplicava o processo de seleção de novas ideias,
adesão e apoio de diferentes departamentos da Universidade na busca de
soluções práticas em benefício da própria instituição com o apoio da incubadora. Paralelamente, buscou se um modelo proativo, sustentável e de
construção própria para a iniciativa.
O CIAEM, com base no que já foi dito, passa a ter um papel de grande
importância dentro da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), sendo
indutor da inovação e fonte de incentivo ao desenvolvimento de novas tecnologias e da transformação e introdução dessas no mercado.
O processo de geração, difusão e implementação da inovação na
UFU em parceria com a incubadora, bem como suas redes de relação com
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instituições de pesquisa e apoio, são elementos essenciais para que a inovação prospere.
Conferiu, neste cenário, a importância da incubadora em incentivar a
inserção das novas tecnologias e conhecimentos na resolução de problemas
na gestão da universidade, procurando instigar os acadêmicos a melhorar
seu cotidiano, tornando-a mais competitiva ao promover uma melhor interação entre os agentes da gestão da inovação.
Dessa forma, a manutenção das atividades do CIAEM e de programas
como o Desafio de Inovação é importante para Uberlândia e região, pois
este ambiente proporciona aos empreendedores um lugar seguro e orientado para empreender, além de prover a interação com o setor empresarial,
os centros de pesquisa e instituições públicas. Além disso, aproxima os universitários e instiga os a pensar em outras vias para soluções inovadoras de
problemas cotidianos, otimizando a aplicação de recursos, promovendo a
geração de projetos tecnológicos entre os principais atores local, regional e
nacional.
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(1979) e doutorado em Genética (1988) pela Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. Atuou na Universidade Federal de Viçosa como professora no período de 1980 a
2011 e desde 1992 como Professora Titular. Bolsista de produtividade de pesquisa do
CNPq no período de 1988 a 2013. Tem experiência na área de Genética, com ênfase
em Genética Molecular de Micro-organismos. Publicou 128 artigos em periódicos nacionais e internacionais. Publicou 6 artigos, 2 capítulos de livro e 2 cartilhas contextualizando a inovação. Possui 4 pedidos de patentes e uma patente de invenção concedida e
2 registros de programas de computador no Instituto Nacional da Propriedade Industrial.
Orientou 14 estudantes de doutorado, 26 de mestrado e 30 de iniciação científica e
coorientou 91 estudantes de mestrado e 31 estudantes de doutorado. Participou de bancas de trabalhos de conclusão: 60 qualificações de doutorado, 53 teses de doutorado e
140 dissertações de mestrado. Apresentou mais de uma centena de palestras, sendo a
maioria delas no contexto da gestão da inovação. Foi Presidente da Comissão Permanente de Propriedade Intelectual (Núcleo de Inovação Tecnológica) da Universidade Federal
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de Viçosa no período de 2001 a 2011 e Coordenadora da Rede Mineira de Propriedade
Intelectual no período de 2003 a 2011. Atuou como Assessora Adjunta de Inovação
da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG) de abril de
2011 a fevereiro de 2017.

Fabiana Regina Grandeaux de Melo
Engenheira Química, graduada pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), com
mestrado em Engenharia Química pela UFU e doutorado em Engenharia Química pela
UFU. Especialista em Propriedade Intelectual pelo Instituto Nacional da Propriedade
Intelectual (INPI). Atua como Gestora em Ciência e Tecnologia da Agência Intelecto
(Diretoria de Inovação e Transferência de Tecnologia- DIRTC da UFU) na divisão de Propriedade Intelectual e Inovação. Tem experiência em redação de documentos de patente,
busca de anterioridade, proteção de tecnologias e execução de programas de formação
da Cultura de Propriedade Intelectual e Inovação.

Flávia Ferreira Alves
Possui graduação em Ciência e Tecnologia de Laticínios pela Universidade Federal de Viçosa (2006) e mestrado em Ciência e Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal de
Viçosa (2009). Atualmente é gerente do Núcleo de Inovação Tecnológica da Universidade
Federal de Viçosa e analista de projetos cedida pela Fundação Arthur Bernardes. Tem experiência na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Ciência e Tecnologia de Alimentos. Atuando principalmente nos seguintes temas: biotecnologia, propriedade
intelectual, patentes, cultivares, inovação e transferência de tecnologia.

Foued Salmen Espindola
Professor Titular do Instituto de Genética e Bioquímica da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. Biólogo e Farmacêutico, formado pela UFMG. Possui doutorado em Ciências (Bioquímica) pela Universidade
de São Paulo (USP) e pós-doutorado em Biologia Celular pela Universidade de Yale
(1994-1997), como Fellow do Pew Latin American Fellows Program in the Biomedical
Sciences. Foi Diretor de Inovação e Transferência de Tecnologia da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFU no período de 2013-2016.

Guilherme de Augusto Vilela
Graduando em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Uberlândia UFU. Atualmente é assessor de projetos do Centro de Incubação de Atividades Empreendedoras - CIAEM. Tem experiência em assessoria de marketing, rotinas administrativas
e atendimento ao cliente

Heitor Cappato Guerra Silva
Faz parte do corpo discente do curso de Bacharelado em Biotecnologia pelo Instituto de
Genética e Bioquímica (INGEB) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Mem-
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bro do Laboratório de Bioquímica e Biologia Molecular (LABIBI), realizou o projeto de
iniciação tecnológica (PIBITI) com o enfoque de avaliar a fração do extrato de Annona
crassiflora com maior potencial anti-diabético in vitro, e realizou o projeto de iniciação
científica (PIBIC) visando analisar a interação metabólito-enzima in-sílico, a fim de buscar novos inibidores enzimáticos, que tem ação na diabetes, a partir de uma triagem
virtual. Tem experiência e atua nas áreas: bioquímica, bioinformática e fitoquímica, com
ênfase no fracionamento de extratos vegetais em Sephadex e HPLC, ensaios enzimáticos
e atividade biológica de produtos naturais em diabetes experimental, além de análise
in-sílico estrutural de proteínas, triagem virtual, ancoragem molecular, e farmacocinética
de compostos orgânicos.

Helton Luiz de Oliveira
Comendador de Excelência e Qualidade, Professional & Self Coaching, Analista Comportamental, Coach, Pós-graduação em Psicopedagogia e atua como palestrante e consultor
para empresas e instituições de ensino. Possui graduação em Letras pela Universidade
Federal de Uberlândia (2000). Foi responsável pelo setor de marketing/divulgação da
Editora da Universidade Federal de Uberlândia de 2006 a novembro de 2012. Tem
experiência na área de Lingüística, atuando principalmente nos seguintes temas:comunicação oral, literatura, desenvolvimento pessoal, oratória, psicolinguística e poesia.
Membro da Comissão de Cerimonial da Universidade Federal de Uberlândia (atuando
como cerimonialista/|Mestre de cerimônia). Ministrou a disciplina MTC3 - Técnicas de
Apresentação pelo Instituto Passo 1. Assistente em Administração da Diretoria de Inovação e Transferência de Tecnologia da Universidade Federal de Uberlândia.

Isabella Mendonça Nogueira
Possui graduação em Administração pela Universidade Federal de Uberlândia (2014).
Realizou intercâmbio na Universidad Católica San Antonio de Murcia/UCAM/Espanha
pelo Programa de Mobilidade Internacional de 2011 a 2012. Foi Gestora em Ciência e
Tecnologia no Centro de Incubação de Atividades Empreendedoras - CIAEM da Universidade Federal de Uberlândia - UFU (Julho 2015 a Dezembro 2016). Servidora Pública
Federal da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) exercendo,atualmente, a função
de Secretária da Direção na Faculdade de Educação (FACED).

Juliana Demori de Andrade
Mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Uberlândia. Especialista em Direito Público pela UCDB. Especialista em Direito Tributário pelo IBET. Advogada. Ênfase
em Direito Tributário, Direito Internacional e Direito Constitucional.

Larissa Sarmento Macêdo
Economista e Mestre em Tecnologias e Interfaces da Comunicação pela UFU. Pós graduada em Gestão Estratégica de Negócios e Propriedade Intelectual e Inovação no Agronegócio pela UFSC/MAPA. Especialista em propriedade intelectual pela Instituto Nacio-
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nal da Propriedade Intelectual INPI. Atuou como Gestora em Ciência e Tecnologia na
Agência Intelecto (Diretoria de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFU) e Coordenadora de Gestão da Incubadora de Empresas da mesma Instituição. Foi responsável
pela Gestão da Inovação na Algar Agro, membro do Comitê Executor da Algar Ventures e
Colíder do Comitê de Sustentabilidade da Algar Agro. Atua atualmente como mentora do
programa Inovativa Brasil. Tem experiência em gestão de negócios inovadores, proteção
de tecnologias, assessoria financeira, negociação de tecnologias, análise de projetos e
na execução de Programas de Formação da Cultura Empreendedora, Transferência de
Tecnologia, Inovação e Propriedade Intelectual.

Letícia de Castro Guimarães
Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais (1983)
e mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia (2002). Atualmente atua como colaboradora/serviço técnico-científico especializado na Agência Intelecto
(Diretoria de Inovação e Transferência de Tecnologia - DIRTC) da Universidade Federal
de Uberlândia. Atuou como Diretora de Desenvolvimento Social na Secretaria Municipal
de Ciência e Tecnologia - Prefeitura de Uberlândia (2002 -2004) e Secretária Executiva
do Programa de Apoio Científico e Tecnológico aos Assentamentos de Reforma Agrária PACTo - MG/TM, uma iniciativa da UFU/CNPq/INCRA. Tem experiência em inovação e
propriedade intelectual, com ênfase em elaboração de projetos, prospecção tecnológica
e programas de formação em cultura da inovação e da propriedade intelectual.

Lúcia Regina Fernandes
Graduação em Engenharia Química pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1977),
Mestrado em Ciência da Informação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1991)
e Doutorado em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro (2002). Atuou como Coordenadora Geral de Indicações
Geográficas e Registros da Diretoria de Contratos, Indicações Geográficas e Registros
e Docente da Academia de Propriedade Intelectual e Inovação do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI (2014-2016). Tem experiência na área de Propriedade
Intelectual atuando principalmente nos seguintes temas: indicação geográfica, conhecimentos tradicionais, prospecção em patentes e indicações geográficas.

Manuela Oliveira Botrel
Atualmente é Coordenadora de Gestão do Centro de Incubação de Atividades Empreendedoras (CIAEM), vinculado a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP) da
Universidade Federal de Uberlândia, por meio da Diretoria de Inovação e Transferência
de Tecnologia (Agência Intelecto). É Assistente em Administração da Universidade Federal de Uberlândia. Possui mestrado em Administração pela Universidade Federal de Lavras (2011), área de concentração Gestão Social, Ambiente e Desenvolvimento. Possui
experiência acadêmica como tutora do curso EaD de Bacharelado em Administração Pública, da Universidade Federal de Lavras, atuando nas disciplinas seguinte disciplinas:
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Filosofia e Ética; Ciência Política; Teoria da Administração Pública; Instituições de Direito
Público e Privado; Economia Brasileira; Organização, Processo e Tomada de Decisão;
Sociologia Organizacional; e Seminário Integrador.

Renata Pavinski Alves da Silva
Graduanda em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Iniciou seus
estudos no segundo semestre de 2014 na Faculdade de Direito Professor Jacy de Assis.
Atualmente, é Diretora de Projetos da Ligare - Liga de Direito dos Negócios de Uberlândia .A Ligare é uma liga universitária criada e incubada pelo “ Programa de Incubação
de Ligas Universitárias d Fundação Estudar” no ano de 2015, sendo reconhecida na
categoria “Ouro”, como a Liga Universitária de Direito mais bem pontuada em âmbito
nacional.

Rita de Cássia Lima
Possui graduação em Administração pela Universidade Federal de Uberlândia. Atualmente é administradora na Universidade Federal de Uberlândia. Possui especialização
em Diagnóstico e Gerenciamento de Recursos Humanos (2002) e Educação e Organização do Trabalho em Instituições de Ensino Superior (2008).

Rita de Cássia Ferreira Meirelles
Atua como Agente Local de Inovação - SEBRAE MG | CNPq. Pós graduada em Gestão de Projetos e economista pelo Instituto de Economia da Universidade Federal de
Uberlândia (UFU). Durante o período de graduação, ganhou uma bolsa de mobilidade
internacional no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de
Lisboa, em Portugal. Atuou como Gestora em Ciência e Tecnologia e gerente do Centro
de Incubação de Atividades Empreendedoras (CIAEM), incubadora de base tecnológica
da UFU. Foi bolsista do Programa de Incentivo a Inovação (PII) na Agência Intelecto
((Diretoria de Inovação e Transferência de Tecnologia da UFU) e atuou como presidente
da ACPE, empresa Jr. do Instituto de Economia da UFU. Tem experiência em gestão de
negócios inovadores, assessoria financeira, análise de projetos e estratégia empresarial.

Rodrigo Gava
Doutor em Administração pela Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas
da Fundação Getulio Vargas (EBAPE/FGV) (2009); Mestre em Extensão Rural pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) (2000); Especialista em Gestão Estratégica de Marketing pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG) (1997). Preside
a Comissão Permanente de Propriedade Intelectual da UFV (CPPI), Coordena a Rede
Mineira de Propriedade Intelectual (RMPI) e é Membro Nato do Conselho de Tecnologia
e Inovação (CTI), da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG, do
Conselho Municipal de Inovação Tecnológica do Município de Viçosa (CMIT). É Professor
do Departamento de Administração e Contabilidade da UFV, onde leciona e pesquisa na
área de Administração, com ênfase em Organizações, Inovação e Desenvolvimento e em
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Metodologia de Pesquisa Aplicada à Administração. É Pesquisador do grupo de pesquisa
em Administração Pública e Gestão Social, do Grupo de Pesquisa Ensino e Pesquisa em
Administração e Contabilidade e do Grupo de Pesquisa Organizações e Empreendedorismo. É Conselheiro Técnico e Revisor do periódico Administração Pública e Gestão Social
(APGS), Revisor da Revista de Administração Contemporânea (RAC), dentre outras, e revisor no Colóquio Internacional de Poder Local, no EnANPAD, no EnAPG, dentre outros.

Thamiris Campos da Costa
Possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Viçosa (2015). Atualmente
é Assistente em Administração da Universidade Federal de Viçosa, lotada no Núcleo
de Inovação Tecnológica da Instituição. Tem experiência na área de Direito, atuando
principalmente nos seguintes temas: propriedade intelectual, inovação e transferência
de tecnologia.

Thiago Paluma
Professor da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Doutorado em Direito Internacional pela Universidad de Valencia. Diretor de Inovação e
Transferência de Tecnologia da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFU. Coordenador de Pesquisa da Academia Brasileira de Direito Internacional (ABDI).
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