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Resumo   

Embora a missão primordial das universidades e centros federais de educação tecnológica 
resida na formação de profissionais capacitados o fato de que a maioria das empresas não 
terem condições de arcar com os investimentos em pesquisas contribuiu para o desempenho 
de um novo papel das instituições de ensino superior com a formação de novos arranjos 
organizacionais e interação das universidades e empresas para promoverem o efetivo retorno 
à sociedade dos recursos investidos. 
A propriedade intelectual possibilita transformar as inovações geradas em ativos 
comercializáveis ampliando a articulação entre agentes econômicos. Assim sendo, torna-se 
primordial para as instituições de ensino superior a implantação de órgãos capazes de 
gerenciar as questões relativas à propriedade intelectual e transferência de tecnologia com 
normas internas que regulem tais assuntos, visando desta forma tornar compatível a sua 
missão precípua através de efetiva interação com o mundo empresarial. 
O presente artigo apresenta uma proposta para a implantação de um núcleo de propriedade 
intelectual e transferência de tecnologia no Centro Federal de Educação Tecnológica Celso 
Suckow da Fonseca - CEFET/RJ, a fim de subsidiar a instituição no que concerne à proteção 
do conhecimento endógeno gerado e promover a sua transferência ao setor produtivo.  
Palavras chave: Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia, Universidade – 
Empresa.  
 
 
1. Introdução 
A missão precípua da universidade é a transmissão do conhecimento contribuindo 
decisivamente para a formação de recursos humanos capacitados, sendo que até o século XIX 
a arte de ensinar consistia na única preocupação dos mestres de então. Entretanto, nesta época 
a atividade de pesquisa foi paulatinamente incorporada às atividades acadêmicas, alterando 
significativamente a rotina de tais instituições, consubstanciou-se desta forma o que se 
convencionou chamar de a Primeira Revolução Acadêmica (LOBATO, CENDÓN & SILVA, 
2000).  

Tendo em vista novos paradigmas impostos por uma economia global, na qual a inovação 
tecnológica despontou como fator de alta relevância na agregação de valor a produtos e 
serviços, constatou-se que a empresa caracterizou-se como principal agente catalisador das 
inovações, pois ela passou a ser a responsável pela sua comercialização. Nesse contexto, cada 
vez mais a produção industrial tornou-se dependente de uma base tecnológica que evolui 
rapidamente, e a intensa concorrência internacional reduziu drasticamente o lapso temporal 
entre invenção e inovação, aproximando a bancada dos laboratórios das prateleiras dos 
supermercados (THEOTONIO, 1991). 

Perante tal cenário, mesmo nos países mais desenvolvidos, a maioria das empresas não detém 
capacidade de arcar com os elevados custos de pesquisas, e também não possuem condições 
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de manter em seus quadros funcionais um elevado número de pesquisadores capacitados, que 
atuem nos mais diversos campos do conhecimento. 

Tais necessidades fizeram emergir um novo papel a ser desempenhado pelas universidades, 
que visa suprir as deficiências anteriormente mencionadas. Desta forma, a academia começou 
a dar a sua efetiva contribuição para o desenvolvimento econômico local e regional, 
aproximando-se das empresas e incorporando as atividades daí advindas ao seu cotidiano, 
marcado anteriormente apenas pelo ensino e a pesquisa, estabelecendo o contexto do que é 
chamado de Segunda Revolução Acadêmica (ETZKOWITZ, 1989). 

A interação entre universidades e empresas, considerando-se a grande distinção entre a missão 
e a natureza de tais entidades, bem como o novo papel social a ser desempenhado por ambas 
no que diz respeito à contribuição efetiva para a resolução dos problemas sociais e 
econômicos, obrigou a disseminação de novos arranjos organizacionais, que apoiados por 
políticas governamentais, concretizam o conceito de atuação em hélice tripla (universidade – 
empresa – governo), o qual segundo Kovaleski & Matos (2002), tem-se expandido, 
propiciando a formação de profissionais que estarão capacitados para atuar nos mais diversos 
níveis do processo de inovação, desde a criação do novo conhecimento advindo da pesquisa, 
passando pela devida apropriação do mesmo e culminando na sua transferência ao setor 
produtivo para a conseqüente comercialização.  

De acordo com Carvalho (2003) a propriedade intelectual propicia tanto a aproximação de 
esforços de inovação como também possibilita transformar as inovações geradas em ativos 
comercializáveis ampliando assim a articulação entre agentes econômicos. 

Assim sendo, torna-se primordial para as instituições de ensino superior a implantação de 
órgãos capazes de gerenciar as questões relativas à propriedade intelectual e transferência de 
tecnologia, e ainda estabelecer normas internas que regulem tais assuntos, visando desta 
forma tornar compatível a sua missão precípua com uma interação efetiva com o mundo 
empresarial. 

Neste sentido, o presente artigo tem como enfoque central uma proposta para a implantação 
de um núcleo de propriedade intelectual e transferência de tecnologia no Centro Federal de 
Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET/RJ, a fim de que o mesmo tenha 
condições de subsidiar preliminarmente a instituição no que concerne à proteção do 
conhecimento endógeno gerado, bem como promover a sua transferência ao setor produtivo.  

2. Propriedade intelectual nas instituições de ensino superior dos EUA 
No âmbito internacional, os Estados Unidos da América são considerados o país no qual os 
resultados efetivos da interação universidade - empresa tem sido os mais exitosos sob todos os 
pontos de vista. Contudo, mesmo na pragmática sociedade norte – americana, tal 
relacionamento foi, e ainda tem sido, alvo de críticas por docentes defensores do purismo 
científico. 

Tal abordagem fica bem caracterizada, segundo Etzkowitz (1993), no período anterior à 2ª 
Grande Guerra Mundial, onde predominava no meio universitário americano uma forte 
oposição ideológica ao suporte financeiro do governo à pesquisa acadêmica. Contudo, com a 
eclosão da guerra, os próprios cientistas americanos sugeriram o envolvimento das 
universidades na produção de armamentos (TERRA, 2001).  

Sob tais circunstâncias o governo foi responsável por um gigantesco investimento em 
recursos financeiros e humanos, tendo sido criado o Escritório de Pesquisa Científica e 
Desenvolvimento - OSDR, que veio a consolidar de forma definitiva a aliança entre as Forças 
Armadas e milhares dos melhores cientistas americanos.  
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O excelente resultado inicial que foi obtido levou o governo a decidir pela manutenção das 
linhas de financiamento de recursos federais como suporte à pesquisa universitária, mesmo 
após o final da guerra. Para viabilizar tal política, foram criadas três agências governamentais 
em setores distintos, que foram: o Escritório de Pesquisas Navais – ONR e o Instituto 
Nacional de Saúde - NIH em 1946, e ainda a Fundação Nacional da Ciência – NSF em 1950. 
Dentre as realizações mais notáveis efetivadas com os recursos obtidos de tais órgãos figuram 
os grupos de empresas de alta tecnologia surgidos em diversos estados tais como em Boston, 
nos setores de biotecnologia e software - Route 128 e ainda na Califórnia nos setores de 
biotecnologia e micro-eletrônica -Silicon Valley. 

Em fins da década de 1950 a pesquisa universitária patrocinada com verbas federais já havia 
promovido uma discreta aproximação entre as universidades e as empresas. Contudo na 
maioria das universidades onde tal fato ocorreu, surgiu a necessidade de estabelecer políticas 
de proteção à propriedade intelectual, principalmente com relação a patentes, bem como 
desenvolver a capacidade para negociar os recursos gerados com as invenções com o setor 
privado. Chegou-se a ter, em fins da década de 1970, cerca de vinte e seis políticas diferentes 
sobre a propriedade intelectual e a divisão de royalties nos EUA (TERRA, 2001). 

Fatores conjunturais da economia dos Estados Unidos tais como a redução da atividade 
industrial e o sensível aumento da concorrência dos produtos japoneses em determinados 
segmentos do mercado interno, levaram o governo a efetivar uma ampla revisão de sua 
política de pesquisa industrial, na qual foi dada ênfase a uma política de inovação, tendo sido 
definido que a pesquisa cooperativa universidade - empresa, dentre outros assuntos, deveria 
ser objeto de profunda análise para adoção urgente de medidas que pudessem intensificá-la. 

Após intensos debates no congresso, foi promulgada em dezembro de 1980 a Lei Pública 96-
517, que ficou conhecida como Bayh-Dole Act, sendo este dispositivo considerado como o 
marco legislativo que alterou de forma significativa a relação universidade - empresa e a 
comercialização dos resultados das pesquisas. 

De acordo com tal lei, os direitos de propriedade do conhecimento científico e tecnológico, 
oriundos de pesquisas acadêmicas, financiadas com verbas federais, não pertenceriam mais às 
agências financiadoras e sim às próprias instituições onde as pesquisas foram desenvolvidas. 
Também foram reguladas as condições para a transferência de tecnologia das universidades e 
dos institutos públicos de pesquisas por meio da clara definição dos direitos de propriedade e 
responsabilidade, relativas às pesquisas realizadas com o suporte financeiro oficial. A referida 
lei caracterizou-se como sendo o elemento catalisador da aproximação dos laboratórios 
acadêmicos com o setor produtivo (TERRA et al., 2000). 

Desta forma o processo de comercialização dos resultados das pesquisas foi bastante 
estimulado e o processo de inovação deixou de ter o Estado como único agente 
financiador.Dentre outros efeitos benéficos, a Lei Bayh-Dole também tornou possível a 
obtenção da titularidade sobre os seus inventos para as pequenas universidades, o que 
anteriormente era inviável para as mesmas, tendo em vista os elevados custos decorrentes da 
longa espera, resultante da burocracia governamental (CHAMAS, 2001).  

Como resultado da implementação da Lei Bayh-Dole as universidades americanas têm 
experimentado desde 1980 uma grande evolução nas suas estatísticas de patenteamento, 
conforme pode ser observado na Figura 1. 
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Figura 1 – Quantidade de patentes das universidades americanas 1983 a 2003 

 

Tendo em vista a necessidade das universidades ampliarem a sua capacitação para lidar com o 
novo ambiente jurídico referente à titularidade de suas pesquisas financiadas com recursos 
federais, foram criados os escritórios de propriedade intelectual e transferência de tecnologia, 
os quais foram responsáveis por uma grande evolução nas taxas de licenciamento de 
tecnologias patenteadas nas universidades, chegando ao percentual de 50% em meados da 
década de 1990. (AUTM, 1996). 

Diante de tais resultados, o número de universidades que implementaram programas de 
transferência de tecnologia cresceu cerca de oito vezes mais do que em 1980, chegando a 
contabilizar-se em 1990 mais de 200 universidades dispondo de tais instrumentos 
organizacionais.  

3. Propriedade intelectual nas instituições de ensino superior do Brasil 
Apesar da produção científica nacional ter apresentado expressivo crescimento, considerando-
se o aspecto quantitativo e qualitativo alcançando reconhecimento internacional, ao se 
comparar o número de artigos científicos indexados pelo Institute of Scientific Information – 
ISI versus o números de depósitos de patentes por países, efetuados nos EUA em 2000, 
chega-se a triste conclusão de que o Brasil não tem conseguido transformar a ciência em 
ativos tangíveis, com o conseqüente aporte de divisas, de forma que possam melhorar as 
condições de vida da população (MCT, 2003). 

No que se refere à tecnologia patenteada pelas Instituições de Ensino Superior nacionais, 
Assumpção (2000) apresenta o levantamento realizado de 1990 a 1999 que mostra que os 
pedidos oriundos do setor acadêmico no Brasil representam menos de 0,24% de todas as 
patentes requeridas por residentes no país. A evolução dos depósitos de patentes oriundos de 
universidades brasileiras no período de 1990 até 2003 pode ser visualizada na figura 2 de 
acordo volume de depósitos em cada ano considerado. 



XXIV Encontro Nac. de Eng. de Produção - Florianópolis, SC, Brasil, 03 a 05 de nov de 2004 
 

ENEGEP 2004 ABEPRO 4120 

35 32
23

31
21 19

36

63
49 51

66 69

138
128

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Pedidos de Patentes de Universidades
 Fontes: Assumpção, 2000 e INPI, 2004 

Figura 2 – Evolução dos depósitos de patentes de universidades brasileiras 1990-2003 

 
Diversas razões podem ser citadas no intuito de explicar tão baixo índice de proteção 
patentária nacional. Inicialmente constata-se que ainda hoje há um grande desconhecimento 
da propriedade intelectual, não apenas no setor acadêmico como também nos institutos de 
pesquisa e nas empresas, fato que foi corroborado de acordo com levantamento realizado pela 
Confederação Nacional da Indústria – CNI em 600 empresas (ABIPTI, 2002). 

Apesar do contexto desfavorável, a UNICAMP tem apresentado expressivo crescimento de 
depósitos de pedidos de patente, tendo sido feitos: 23 em 2001, 58 em 2002 e 56 depósitos em 
2003. Entretanto das 300 patentes obtidas pela instituição desde 1990, apenas uma parcela foi 
licenciada (ABIPTI, 2004). 

Outros fatores desestimulantes podem ser considerados como: tempo médio para a concessão 
dos direitos patentários - que pode alcançar sete anos, dependendo da área tecnológica 
considerada para os depósitos -, definição da titularidade das patentes, custos de tramitação, 
dificuldade de elaboração do documento de patente - principal razão de indeferimento dos 
pedidos nacionais - e à falta de acompanhamento adequado da tramitação dos pedidos de 
patente. 

Outra característica que reflete a pouca intimidade das Instituições de Ensino Superior 
brasileiras para lidar com os assuntos relativos à propriedade industrial, diz respeito ao baixo 
percentual de utilização dos documentos de patentes como fonte de informação tecnológica 
que está relacionada ao desconhecimento e a falta de conscientização que ainda persiste em 
grande parcela do meio acadêmico e empresarial, sobre as vantagens do uso de tal ferramenta 
(GUIMARÃES & CONTADOR, 2002). 

Estudo realizado por Santos e Rossi (2002), em 143 universidades brasileiras que obteve 93 
questionários como respostas, representando 65% do universo amostral considerado, 
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constatou-se que 27,9% do universo amostral apresenta núcleo de propriedade intelectual e 
transferência de tecnologia, cujas características estão discriminadas no Quadro 1. 

 

Item % do total 
Pedidos de patente em Órgão Nacional ou 
Estrangeiro 

19,3 

Existência de regulamentação interna em 
relação à Propriedade Intelectual e 
Transferência de tecnologia 

18,3 

Divulgação dos Fundamentos da Propriedade 
Intelectual 

19,3 

Normas para divisão de resultados 21,5 
Realizaçào de busca de anterioridades 20,4 

                      Fonte: Santos e Rossi (2002) 

Quadro 1 - Perfil dos núcleos de propriedade intelectual e transferência de tecnologia das universidades 
brasileiras 

 
4. Proposta para o núcleo de propriedade intelectual e transferência de tecnologia para o 
CEFET/RJ 
As políticas de propriedade intelectual e transferência de tecnologia devem apresentar um 
contínuo aperfeiçoamento, buscando adaptar-se ao contexto nas quais estarão inseridas, já que 
deverão sofrer os impactos de diversos fatores, tais como: nível de apoio administrativo e 
jurídico, grau de conscientização do público alvo, demanda interna, grau de credibilidade, 
sucesso no licenciamento de tecnologias e ainda o atendimento aos diversos interesses das 
empresas licenciadas. Como características principais do núcleo de propriedade intelectual e 
transferência de tecnologia do CEFET/RJ são propostas: 

− Missão: o cerne das atividades relativas à propriedade intelectual deve expressar as 
necessidades acadêmicas, respeitando seus valores e tradições, em conformidade com a lei 
vigente.  

− Objetivos: os objetivos a serem alcançados na atuação dos profissionais envolvidos na 
implementação e operacionalização do núcleo deverão promover a adequada proteção dos 
novos conhecimentos e desenvolvimentos tecnológicos gerados no CEFET/RJ, através da 
correta utilização dos diplomas legais da propriedade intelectual vigentes no país. São 
sugeridos como objetivos do núcleo: disseminar a cultura da propriedade intelectual no 
âmbito da instituição, bem como nas demais instituições que interagem com o CEFET/RJ; 
adotar as medidas cabíveis para impedir a violação dos direitos de propriedade intelectual 
de terceiros; transferir ao setor produtivo os novos desenvolvimentos gerados 
internamente, os quais foram baseados em conhecimentos e meios disponibilizados aos 
seus criadores pelo CEFET/RJ. 

− Atividades: as atividades a serem desenvolvidas para concretizar os objetivos serão 
divididas em dois segmentos principais, as de caráter técnico - são aquelas que têm 
vinculação direta com os objetivos do núcleo, já que irão detalhar os meios para atingir tais 
objetivos – e de caráter administrativo - são aquelas destinadas a prover o necessário 
suporte administrativo, no intuito de viabilizar a atuação dos especialistas em propriedade 
intelectual e transferência de tecnologia para atingir os objetivos já delineados do núcleo. 

− Vinculação Institucional: tendo em vista o caráter estratégico das ações a serem 
desempenhadas para a instituição como um todo, depreende-se que a vinculação 
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institucional mais adequada deverá ser junto a Direção Geral, facilitando a implementação 
das instruções normativas concernentes à sua atividade. 

5. Benefícios esperados 
A implantação do núcleo ora proposto deverá gerar como benefícios a médio e longo prazo: 

− Conscientização do corpo docente e discente acerca da importância do uso efetivo da 
propriedade intelectual e da transferência de tecnologia como instrumentos essenciais para 
o desenvolvimento tecnológico e social do país. 

− Consolidação de fonte alternativa no que diz respeito ao aporte de recursos financeiros, 
provenientes de licenciamentos de tecnologias, que deverão complementar as verbas 
oficiais disponibilizadas para melhoria do CEFET/RJ. 

− Fomento do espírito empreendedor nos responsáveis pelas criações tecnológicas geradas na 
instituição. 

− Plena concretização do papel social da instituição, não apenas pelo do ensino de qualidade 
como também através da disponibilização de novas soluções tecnológicas no mercado, 
resultando em maior reconhecimento do CEFET/RJ como centro de excelência 
tecnológica. 

6. Conclusões e recomendações 
O sucesso do núcleo sugerido depende de diversos fatores tais como: normalização interna 
adequada, apoio da alta direção, recursos financeiros e infra - estrutura, os quais podem ser 
superados mais rapidamente na medida em que haja vontade política. 

Diante da constatação de que apenas uma pequena parcela do conhecimento gerado no país é 
adequadamente protegida por direitos de propriedade intelectual, as dificuldades a serem 
vencidas para implantar núcleos como o aqui proposto, deverão ser encaradas como estímulo 
e oportunidade de melhoria do ainda defasado quadro tecnológico nacional. 

A fim de que o núcleo possa atingir plenamente seus objetivos, recomenda-se que as seguintes 
iniciativas sejam implementadas no âmbito do CEFET/RJ: inserir na grade curricular de todos 
os cursos regulares da instituição uma disciplina versando sobre as principais características e 
vantagens da propriedade intelectual e transferência de tecnologia; promover a capacitação de 
professores responsáveis pela interação com o ambiente externo, notadamente com empresas, 
no que diz respeito a técnicas de negociação de tecnologia; capacitar equipes e elaborar 
estratégias para aprimorar os mecanismos de identificação, tanto das demandas externas por 
soluções tecnológicas, quanto das pesquisas de interesse dos diversos setores industriais nos 
quais o CEFET/RJ disponha atualmente de cursos com afinidade às tecnologias. 
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