
R E V I S T A  D E  M A N G U I N H O S   |   D E Z E M B R O  D E  2 0 0 934

INOVAÇÃO

Fernanda Marques

importância de produzir
conhecimentos e trans-
formá-los em produtos,
processos e serviços para
a população já se disse-

mina entre pesquisadores de institui-
ções públicas de ciência e tecnologia.
Porém, para o sucesso desse trabalho,
não bastam a experiência no labora-
tório e a aproximação com o setor in-
dustrial: é preciso que a gestão da
inovação e da propriedade intelectual
perpasse todo o processo. Foi pensan-
do nisso que a Fiocruz criou seu Siste-
ma de Gestão Tecnológica e Inovação
(Sistema Gestec-NIT), que começou a
operar em 2006 e foi oficializado este
ano, com a publicação de uma porta-
ria da Presidência da Fundação. No
caso da Fiocruz, resguardar o patrimô-
nio intelectual da Fundação é uma for-
ma de promover a inovação no
Sistema Único de Saúde (SUS): o ob-
jetivo é garantir que a população bra-

sileira tenha acesso a novos produtos
e serviços de saúde com alta qualida-
de e baixo custo.

Se não forem devidamente prote-
gidos, os resultados de pesquisas finan-
ciadas com o dinheiro dos impostos
correm o risco de ser comercialmente
explorados por empresas que não in-
vestiram nos estudos nem pagaram
pelo direito de usar aqueles resultados.
No final das contas, a população pode
não ter acesso a medicamentos ou va-
cinas que nasceram dentro de institui-
ções públicas. Evitar esse tipo de
distorção e prejuízo é uma das muitas
finalidades da gestão da inovação e da
propriedade intelectual.

Outra forma de atuação é direcio-
nar os projetos de pesquisadores para
que estes não percam tempo buscando
resultados que já foram alcançados por
outros cientistas ou, como se diz por aí,
para que não reinventem a roda. “Todo
pesquisador, desde a iniciação científi-
ca, sabe que um estudo deve começar
com uma revisão dos artigos científicos

já publicados sobre o assunto. No en-
tanto, ainda são poucos os que conhe-
cem a importância de revisar a literatura
patentária, isto é, identificar o que já
existe protegido por patentes e quais as
lacunas a serem preenchidas”, diz a co-
ordenadora de Gestão Tecnológica da
Fiocruz e coordenadora do Sistema
Gestec-NIT, Leila Costa Duarte Longa.

Assessorar os pesquisadores nessa
busca prévia na literatura de patentes
está entre as atribuições dos Núcleos
de Inovação Tecnológica (NITs), que
funcionam como os braços da Coor-
denação de Gestão Tecnológica
(Gestec) dentro das unidades que
compõem a Fiocruz. A estrutura do
Sistema pode ser comparada a uma
estrela de 16 pontas. “No centro da
estrela, está a Gestec, que faz parte
da Vice-Presidência de Produção e Ino-
vação em Saúde (VPPIS). As pontas são
os NITs já implantados em 16 unidades
técnico-científicas da Fiocruz”, compa-
ra a gerente do Sistema Gestec-NIT,
Karla Bernardo Mattoso Montenegro.

Proteção ao patrimônio intelectual
Sistema articula unidades da Fiocruz e favorece o desenvolvimento de novos produtos
e serviços de saúde para a população brasileira a partir dos conhecimentos gerados na Fundação
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Leila Longa (à dir.)
comemora com Karla
Montenegro a
consolidação do
Sistema Gestec-NIT
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Para facilitar a integração e o in-
tercâmbio entre a Gestec/VPPIS e os
NITs, o Sistema conta com uma comu-
nidade virtual, onde são compartilha-
dos documentos, notícias, experiências
e outras informações. Regularmente,
as equipes dos 16 NITs participam de
cursos de capacitação e promovem
atividades para informar e sensibilizar
o público interno, disseminando a cul-
tura da inovação e da propriedade in-
telectual dentro da instituição. Os NITs
devem mapear e monitorar as pesqui-
sas em andamento, inclusive para evi-
tar que um resultado patenteável seja
divulgado, antes da devida proteção
legal, sob a forma de artigo científico,
apresentação em congresso ou repor-
tagem na imprensa. “O Conselho Na-
cional de Desenvolvimento Científico
e Tecnológico (CNPq), ao avaliar os
pesquisadores, já considera não ape-
nas os artigos científicos, mas também
as patentes. Assim, ele pode vir a con-
tribuir para uma mudança cultural den-
tro das instituições de ciência e
tecnologia”, defende Leila.

As unidades da Fiocruz têm perfis
bastante variados, mas o papel dos NITs
é estratégico em todas elas. “A ten-
dência inicial é achar que um NIT só é
importante para uma unidade como o
Instituto de Tecnologia em Imunobio-
lógicos (Biomanguinhos), que pesqui-
sa, desenvolve e produz vacinas.
Porém, a questão da inovação e da
propriedade intelectual se faz presen-
te em qualquer atividade, como na cri-
ação de um audiovisual ou de um jogo
interativo pela Casa de Oswaldo Cruz
(COC), unidade que concentra as ações
de preservação do patrimônio histórico
e de divulgação científica”, exemplifica
Karla. Entre as próximas providências
do Sistema Gestec-NIT está a conclu-
são do portfólio de patentes negociá-
veis da Fiocruz e da Política de Direito
Autoral da instituição.

Aos NITs compete uma interação
mais direta com os pesquisadores, para
orientar quanto à possibilidade de pro-
teção por propriedade intelectual, e
auxiliar na identificação de possíveis
parceiros públicos ou privados e na
formalização das parcerias. “As parce-
rias merecem atenção especial. É co-
mum pesquisadores iniciarem projetos

Experiência é
anterior à Lei
de Inovação

A Coordenação de Gestão
Tecnológica (Gestec) existe des-
de 1986 e sua missão é prote-
ger o patrimônio científico e
tecnológico da Fiocruz, estimu-
lar o processo inovador dentro
da instituição e possibilitar que
os investimentos feitos na Fun-
dação fortaleçam e ampliem sua
capacidade tecnológica. Ela atua
como escritório de negócios da
Fiocruz, sendo dividida em três
áreas técnicas: informação
tecnológica e gerencial; paten-
tes; e contratos e transferências
de tecnologia. Assim, quando o
Governo Federal, em 2 de de-
zembro de 2004, promulgou a
Lei 10.973, mais conhecida
como Lei de Inovação, a Fiocruz
já acumulava quase 20 anos de
experiência na área. “Em boa
medida, a Gestec já atendia à
Lei de Inovação antes de ela ser
promulgada. De certa forma, a
Lei veio validar um trabalho que
já estava sendo executado na
Fiocruz”, conta a coordenado-
ra Leila Longa. Um desdobra-
mento desse trabalho foi a
instituição do Sistema de Ges-
tão Tecnológica e Inovação (Sis-
tema Gestec-NIT), gerenciado
pela Gestec sob coordenação da
Vice-Presidência de Produção e
Inovação em Saúde (VPPIS).
“Atuando em rede, o Sistema
consegue chegar até o pesqui-
sador, para ouvi-lo, tirar suas dú-
vidas e assessorá-lo. Com o
envolvimento dos Núcleos de
Inovação Tecnológica (NITs), o
Sistema articula de forma estra-
tégica as unidades da Fiocruz em
torno da inovação em saúde e
da gestão integrada da proprie-
dade intelectual”, conclui a ge-
rente Karla Montenegro.

com participação de grupos de outras
instituições, sem se preocuparem em
oficializar aquelas trocas. No final, se o
projeto rende algum produto, não está
claro o percentual de contribuição de
cada parceiro. E essa falta de entendi-
mento entre os envolvidos pode
inviabilizar o depósito de uma patente
ou o desenvolvimento de uma inova-
ção tecnológica”, explica Leila.

Para o depósito de um pedido de
patente, o primeiro passo é a interação
entre o pesquisador e o NIT de sua
unidade. Se, após esse contato, for
constatada a possibilidade de prote-
ção por propriedade intelectual, o NIT
auxilia o pesquisador no preenchimen-
to de uma notificação de invenção. O
documento é, então, encaminhado à
Gestec, que verifica se aquele caso
atende às exigências de novidade, ati-
vidade inventiva e aplicação industri-
al. Se passar por esse crivo da Gestec,
o caso será submetido a uma comis-
são interdisciplinar, a Comissão de
Patentes da Fiocruz (COPAT), compos-
ta por 20 membros e que se reúne
uma vez por mês. Cabe à comissão
decidir se será feito ou não o pedido
de patente, que pode ser nacional ou
internacional. “Todo esse rigor de aná-
lise é necessário porque o depósito do
pedido e a manutenção da patente
têm um custo/benefício. Portanto,
devem ser feitos quando, de fato, há
chance de retorno institucional e for-
talecimento do Complexo Econômico-
Industrial da Saúde”, afirma Leila.

Em 2009, já foram requeridas dez
patentes pela Fiocruz, seis nacionais e
quatro internacionais. No ano passa-
do, foram oito requerimentos, cinco
nacionais e três internacionais. De
1988 a 2009, foram concedidas à Fun-
dação 94 patentes, 13 nacionais e 81
internacionais. A Fiocruz tem a impor-
tante peculiaridade de encerrar em sua
estrutura toda a cadeia produtiva, do
laboratório de pesquisa à planta indus-
trial. Contudo, pela complexidade do
produto ‘saúde’, na maioria das ve-
zes, é necessário buscar parcerias ex-
ternas, para chegar ao produto final.
Outra forma de participação externa
é o licenciamento de patentes da Fun-
dação, mediante contrato e pagamen-
to de royalties.


