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Segredos
geram
negócios
Investir em propriedade intelectual

ainda é desafio no Brasil

por Wendel Martins

O tema propriedade intelectual
é tratado como coisa séria em to-
dos os países do mundo, menos
no Brasil. Empreendedores que
desejam registrar uma marca ou a
patente de um invento tem que
enfrentar a morosidade da buro-
cracia - enquanto nos Estados
Unidos esse processo leva cerca
de um ano, aqui pode demorar
uma década. Uma parte do pro-
blema é que ainda não existe entre
os empresários a cultura de inves-
tir em pesquisa e desenvolvimen-
to. No Brasil, este gasto responde
por 1% da receita líquida anual,
enquanto lá fora atinge a marca dos
3%. Só as multinacionais instala-
das aqui pedem 60% mais paten-
tes no Brasil do que empresas e
pesquisadores brasileiros. As mi-
cro e pequenas empresas, que são
a maioria, não têm acesso a ins-
trumentos de fomento para inves-
tir em P&D e as exceções são
grandes corporações que têm uma
estratégia global de produção e ex-
ploração de tecnologia própria.

A contribuição da universida-
de é essencial, mas o conceito de
inovação só existe quando alguma
empresa coloca um produto ou
novo processo no mercado. No
Brasil, o dilema de transformar as
ideias nascidas em laboratórios em
inovação passa também por uma
modernização da cultura universi-
tária, que por muitas vezes consi-
dera um pecado atrair investimen-
tos da iniciativa privada. A parce-
ria é a melhor solução em médio
prazo, até porque cerca de 85%
dos doutores atuam na academia.
Em países como Coreia do Sul e
Estados Unidos, esse quadro é in-
verso: só 15% realizam pesquisas
nas universidades.

Parte do problema está no su-
cateamento do Instituto Nacional
de Propriedade Intelectual (INPI)
a partir da década de 70. O pró-
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prio presidente do INPI, Roberto
Jaguaribe, afirma que no mundo
globalizado a política industrial
deve ser baseada em diretrizes tec-
nológicas e de inovação. O órgão
vem sendo reestruturado, com a
contratação de 450 novos exami-
nadores e com investimento em
tecnologia, como o sistema eletrô-
nico de registro de marcas, que
promete agilidade e redução de
custo. A meta é reduzir de 600 mil
para 100 mil o estoque de pedidos
de marcas e reduzir o prazo de
análise dos atuais 60 meses para
12 meses. É consenso no merca-
do que essas mudanças são moti-
vos de aplausos, mas a impressão
é que o movimento ainda é tími-
do, seja na velocidade de anda-
mento dos pedidos ou na qualida-
de de atendimento da instituição.

A proteção de marcas e paten-
tes aumenta a eficiência econômi-
ca e induz barreiras para a entra-
da de concorrentes. Também pro-
vém incentivo para as firmas in-
vestirem em qualidade e reputação,
permite ganhos de escala, contri-
bui para melhorar a qualidade e
segurança dos produtos e induz a
inovação. Historicamente, o Bra-
sil sempre teve bons quadros para
gerar ciência e tecnologia, fruto
mais da iniciativa privada do que
de políticas de Estado. O país tam-
bém está acostumado a assistir
pela janela grandes momentos de
mudanças tecnológicas. O rádio,
a fotografia, a máquina de escre-
ver e o avião são exemplos de tec-
nologias que levam a assinatura
brasileira, mas se tornaram suces-
so de vendas e empreendedoris-
mo no exterior. Outro caso recen-
te é do inventor brasileiro da Bina
- sistema que permite identificar
o número de telefone de quem está
ligando. Ele luta para receber os
royalties de sua invenção de su-
cesso. Resta saber de que lado o
país vai ficar: daqueles que lucram
ou dos que reclamam.

Corrida de obstáculos
Dificuldades e soluções dos empreendedores que

dependem das invenções para existir no mercado

Um dos exemplos de empresa
que investe em propriedade intelec-
tual é a Alellyx Applied Genomics.
Apesar do nome em inglês, é uma
companhia de capital nacional que
se dedica à pesquisa e desenvolvi-
mento de biotecnologia aplicada. A
Alellyx demonstra que ciência e ne-
gócios podem ter um bom diálogo:
está instalada num prédio com área
de 2,3 mil m2, próximo ao campus
da Universidade Estadual de Campi-
nas (Unicamp) e recebeu um aporte
de R$ 30 milhões da Votorantim No-
vos Negócios para implantar labo-
ratórios e custear projetos. Ela mo-
dela seu plano de negócio para pres-
tar assistência técnica à agroindús-
tria, especialmente nas culturas da
cana-de-açúcar, laranja e eucalipto.
Para tanto, conta com uma equipe
de aproximadamente 50 profissio-
nais, sendo 40 pesquisadores, que
buscam soluções para problemas
que comprometem a produção de la-
ranja - como a praga do amarelinho
e o cancro cítrico - e investigam
formas de aumentar a produtivida-
de dos setores açucareiro e papel e
celulose, melhorando a qualidade da

cana-de-açúcar e do eucalipto.
A descoberta do inseto responsá-

vel pela transmissão do vírus da Mor-
te Súbita, que aflige os laranjais bra-
sileiros, colocou a empresa na corri-
da para o desenvolvimento de testes
para o diagnóstico do vírus. Ainda
pouco se sabe sobre como evitar a
Morte Súbita, mas a experiência
mostra o perigo: nos anos 40 o vírus
da Tristeza dizimou os pomares bra-
sileiros e no cenário atual, cerca de
145 milhões de pés de laranja e uma
receita anual de US$ 5 bilhões estari-
am em risco. Paulo Arruda, sócio-
diretor da Alellyx, diz que a ideia não
é vender o diagnóstico, nem a cura,
mas uma variedade resistente à do-
ença. "Queremos levar a biotecnolo-
gia nacional a um nível mundial, mas
este é um trabalho de longo prazo e a
gente precisa de cérebros para se des-
tacar globalmente".

A criação de empresas como a
Alellyx resulta da convergência de
três eixos: uma agroindústria nacio-
nal competitiva, disponibilidade de
capital de risco e a competência dos
pesquisadores brasileiros, formada
ao longo de 20 anos de investimen-
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Inovação
to nas universidades e, particularmen-
te, durante o Programa Genoma. A ge-
nômica básica no Brasil começou em
1997, financiada pela Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São
Paulo (Fapesp) e convertê-la em tec-
nologia é a missão da Alellyx. "A na-
tureza das pesquisas nos dois ambi-
entes é semelhante: aqui é mais rápida
e precisa", compara Arruda, que ain-
da dedica parte de seu tempo às aulas
e pesquisas no Centro de Biologia Mo-
lecular e Engenharia Genética da Uni-
camp. "Na universidade, trabalha-se
com a visão acadêmica da pesquisa,
que tem como foco a formação de re-
cursos humanos. Aqui, o foco está na
investigação, e os pesquisadores de-
dicam-se o tempo todo a isso", diz.

Nem sempre a escola tradicional
atende às necessidades e conveniên-
cias de quem deseja aprender. Apai-
xonado por engenharia e mecânica, o
funcionário público aposentado Rober-
to de Sá Gonçalves, de 63 anos, não
cursou faculdade, mas na garagem de
casa, na Praia de Sepetiba, no Rio de
Janeiro, buscou as mais variadas so-
luções para economizar combustível
no carro sem ter que usar gasolina adi-
tivada. Em 1972 encontrou um jeito
de poupar até 30% do consumo de um
veículo e o batizou de Q.Métér-Mix.

Existem vários tipos de inventores
e Sá Gonçalves se encaixa no perfil
do autodidata, que supera a falta de
conhecimentos técnicos com a ajuda
de terceiros. Tanto que já foi apelida-
do por amigos de "professor Pardal",
numa alusão ao personagem de Walt
Disney. Ele sintetiza o inventor brasi-
leiro como o que está mais para o aper-

feiçoador de processos do que o cien-
tista que trabalha em sofisticados la-
boratórios em empresas ou universi-
dades. Tanto que a maioria dos inven-
tos apresentados ao Instituto Nacio-
nal de Propriedade Intelectual (INPI)
é de baixo conteúdo tecnológico.

A grande invenção de Sá Gonçal-
ves, de tão simples, parece aqueles
anúncios dos comerciais de TV que
prometem o mundo, dão um descon-
to e não cobram frete. Mas ele jura
que o Q.Métér-Mix funciona. Trata-
se de um estabilizador eletrônico de
tensão, que promove a queima do
combustível de maneira mais unifor-
me. A ideia não é diminuir o fluxo de
combustível e sim aproveitá-lo total-
mente. "O produto é colocado na ig-
nição, estabiliza a centelha e faz a quei-
ma total da gasolina", diz Sá Gonçal-
ves. Basta substituir o cabo original
que liga a bobina e o distribuidor e em
10 minutos está pronto. Ele afirma que

Sá Gonçalves e o Q.Métér-Mix:
queima uniforme do combustível

qualquer pessoa, mesmo sem conhe-
cimento sobre motores, pode fazer a
substituição. Não necessita de ferra-
mentas e pode ser instalado em qual-
quer tipo de automóvel, moto ou bar-
co, de qualquer marca.

O dispositivo custa em torno de R$
140, tem garantia de dois anos e tam-
bém reduz em torno de 25% a emis-
são de poluentes. Possibilita uma par-
tida mais rápida, não deixa "bater o
pino", (quando a combustão ocorre em
momento errado) e evita a carboniza-
ção (ao dar a partida com o motor frio
uma grande parte do combustível con-
tamina o óleo e a queima gera uma fu-
ligem). O aparelho também aumenta a
vida útil do motor e conserva as velas
limpas, que em condições normais du-
ram 15 mil km, número que com
Q.Métér-Mix quadruplica.

Sá Gonçalves já ganhou o prêmio
de invento do ano nos Estados Uni-
dos. A Renault comprovou a eficiên-
cia do dispositivo e já demonstrou in-
teresse em produzi-lo em escala mun-
dial. Embora o inventor pretenda vi-
ver de royalties, ainda não tem o re-
gistro de propriedade intelectual no
Brasil. Ele abriu o processo no INPI,
em 1975, mas até 2003 a patente não
havia sido concedida. Por cautela, re-
gistrou a propriedade intelectual em
107 países. Para incentivar outros em-
preendedores a buscarem soluções cri-
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ativas, fundou a Academia Brasileira
de Inventores, sediada no Rio de Ja-
neiro e que conta com mais de mil
membros. Ele mesmo inventou um
pula-pula, um capacete com retrovi-
sor e um papel higiênico cultural. Mas
foi o Q.Métér-Mix que se tornou o seu
carro-chefe. Hoje o empreendedor
conta com distribuidores no Sul e Su-
deste do país. Mesmo tendo desistido
da patente no Brasil, ele arrisca um pal-
pite para fazer negócios. "Trabalha-
mos sob encomenda e vamos crescen-
do aos poucos".

Demora

A demora do INPI para registrar
uma propriedade intelectual é apenas
um dos obstáculos que os empresários
brasileiros têm que enfrentar para in-
vestir em tecnologia e inovação. O
empreendedor Luiz Augusto Mazon,
sócio-diretor da Soletrol, maior fabri-
cante de aquecedores solares do conti-
nente americano, afirma que as peque-
nas e médias empresas não recebem
incentivos para contratar profissionais
com níveis de doutorado e mestrado.
"Não temos profissionais com conhe-
cimentos específicos para esse tipo de
atividade. Fazemos uma pesquisa vol-
tada ao mercado, não temos recursos
para a pesquisa básica", o que Mazon
também considera importante.

Ele resolveu driblar esse desafio por
conta própria e em 1998, a compa-
nhia inaugurou o primeiro e único cen-
tro de treinamento em aquecimento
solar do mundo. O objetivo é qualifi-
car profissionais e esclarecer tanto es-
tudantes quanto o público em geral
acerca dessa tecnologia. O investi-
mento foi focado em laboratórios para
demonstração de sistemas de aqueci-
mento solar de água. Mazon conta que
divulgar a tecnologia junto aos profis-
sionais do setor é estratégia da em-
presa desde a fundação, em 1981. Hoje
ele é lider do mercado brasileiro, com
50% de share.

A empresa expandiu esse conceito
para criar em 2004 a Universidade do
Sol, que também investe em publica-
ções específicas e na organização de
eventos. "Quebrar os limintes do pró-
prio conhecimento sempre é possível.
Basta apenas uma ideia". A instituição
oferece cursos para instaladores
hidráulicos, técnicos em aquecimento
solar, engenheiros, arquitetos, revende-
dores. A instituição também é a porta
de entrada para formar parcerias com
outras fundações, com o Governo, em-
presas e instituições acadêmicas. "A uni-
versidade não nos procura e não existe
essa interface para projetos conjuntos".

Apesar de reclamar da falta de co-
municação da universidade com o mer-
cado, Mazon também comenta que os

Alellyx: foco na investigação, com
dedicação total dos pesquisadores

pequenos e médios empreendedores do
país não têm a cultura de investir em
pesquisa e desenvolvimento. "A maio-
ria das empresas não tem recursos so-
brando e os empresários não gostam
de correr risco para manter a pesqui-
sa", diz o empreendedor que investe
cerca de 2,5% do faturamento em Pes-
quisa e Desenvolvimento (P&D). Os
resultados são evidentes e a Soletrol
cresceu cerca de 20% no ano passa-
do, apostando num segmento com de-
manda reprimida. "Acreditamos que
inovação é estratégia, mas o Governo
está distante do chão do mercado e não
promove ações de inclusão dos em-
presários de pequeno e médio portes".
Mazon começou a jornada no empre-
endedorismo aos 19 anos e diz estar
disposto a apostar em jovens que quei-
ram investir em inovação. "Se um dia
tiver recursos, vou olhar com atenção
os jovens e espero ajudar muita gente
cheia de vontade".

Dados do IBGE mostram que em
2003, apenas 9,9% das empresas in-
dustriais brasileiras podiam ser clas-
sificadas como de alta intensidade tec-
nológica, ou seja, investiam entre
0,96% e 2,72% da sua receita líquida
em inovação. Os setores de alta tec-
nologia detêm os maiores valores em
receita e investimento por empresa,
salário médio e produtividade do tra-
balho. "Nosso sucesso adveio do fato
dos produtos não serem um bicho-
papão para instalar. Não precisa que-
brar a parede, por exemplo", diz Ma-
zon. A Soletrol tem cerca de 30 pro-
cessos de propriedade intelectual em
curso, 12 deles deferidos. Alguns,
como a leitura digital da temperatura
da água, têm patente mundial em regi-
ões estratégicas, como nos Estados
Unidos, Europa e Ásia.

O dispositivo, ao invés de tirar
uma média do nível térmico, mede
ponto a ponto e serve como referên-
cia para um sistema de monitoramento
totalmente informatizado. "Temos a
preocupação de ter todas as patentes
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Inovação
na nossa mão. Mesmo assim os con-
correntes nos copiam", diz Mazon.
Ele reclama da morosidade da Justi-
ça e relata que mais de uma vez ten-
tou, sem sucesso, processar concor-
rentes. "Eles usam de subterfúgios e
te processam. Não existem mecanis-
mos ágeis, mesmo que você tenha
direito. O nosso departamento jurídi-
co fica anos brigando com isso. Em
um dos casos a empresa faliu e o con-
corrente sumiu. Como vou conseguir
uma indenização?".

Além da questão ética e individual
de copiar a ideia de um concorrente,
o país padece da falta de varas espe-
cializadas em propriedade intelectu-
al. Cláudio Barbosa, diretor da Asso-
ciação Brasileira de Propriedade In-
telecual (ABPI), afirma que a legisla-
ção atual, de 1996, já prevê foros pri-
vilegiados. "Um dos juizes tem na sua
mesa 300 ações contra o INSS e do-
mina o assunto. Agora, para se inte-

rar das peculiaridades de uma ques-
tão de patentes, ele vai perder muito
tempo", diz Barbosa, que cita exem-
plos de câmaras especializadas no Rio
de Janeiro. Ele afirma que falta ao
país debater sobre o tema. "Investi-
mos em inovação de maneira intuiti-
va e não programada, mas dificilmen-
te protegemos a propriedade intelec-
tual. Não é só um problema do Go-
verno é também a falta de formação.
Poucas escolas de administração têm
disciplinas específicas sobre o assun-
to", afirma.

Dependendo do segmento indus-
trial, algumas empresas podem pre-
ferir não registrar uma patente e sim
manter a tecnologia em segredo in-
dustrial, assim como faz a Coca-Cola
com a famosa fórmula do refrigeran-
te. Mas no mercado, existe a prática
polêmica da engenharia reversa, que
permite a um concorrente entender
como um produto funciona e o que

Histórico da pesquisa e tecnologia
SÉCULO XVI

Os índios criaram o
t ip i t i , um cesto cilíndri-
co usado para espremer
a polpa da mandioca-
brava e torná-la comes-
tível. Ao prensá-la, eles eliminavam o
líquido venenoso, que contém ácido hi-
drociânico. O tipiti era tão eficaz para
o processamento da mandioca que não
havia uma casa de farinha no século
XIX sem ele. As pequenas indústrias
de farinha da Amazônia usam até hoje
essa tecnologia.

SÉCULO XVII I
Enquanto no Brasil

vigorava a escravidão,
o pioneirismo britâni-
co, na era da Revolução
Industrial, era exempli-
ficado na figura de James Watt, cons-
trutor de instrumentos musicais que
inventou a máquina a vapor em 9 de
agosto de I 768.

SÉCULO X I X
A institucionalização

do ensino superior no
país ocorreu após a vin-
da da família real portu-
guesa para o Brasil em
1808. O príncipe regente D. João VI
(1767-1826) criou escolas de nível su-
perior brasileiras, entre elas, a Acade-
mia Real Militar, em 4 de dezembro de
1810. Atualmente a instituição é chama-
da de Escola de Engenharia da Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro.

Em 1899, Vital Brazil funda o Institu-
to Butantã, em São Paulo, pioneiro nas
pesquisas em medicina experimental. A
ideia era conter as doenças que assola-
vam as grandes cidades. Entre os estu-
dos mais destacados, está a vacina con-
tra a febre amarela e seus esforços para
evitar que a peste bubônica, que chega-
va com os navios, se alastrasse.

O conceito de máquina de escrever
foi inventado pelo padre paraibano Fran-
cisco João de Azevedo. Ele recebeu, em
1861, a medalha de ouro na primeira
Exposição Nacional de Inventos. O for-

faz exatamente todas as suas propri-
edades em qualquer circunstância. A
engenharia reversa pode ser aplicada
para softwares, peças mecânicas,
componentes eletrônicos e é usada
quando se quer trocar ou modificar
uma peça por outra com as mesmas
características, mas não existem to-
das as informações sobre essa peça.
"Se a tecnologia é descoberta via en-
genharia reversa, não existem moti-
vos para não registrar a propriedade
intelectual. Só em áreas sensíveis
como a química fina e a farmacêuti-
ca isso é possível", diz Barbosa.

Fernando Braune, gerente do de-
partamento de patentes da Daniel Ad-
vogados, afirma que para um empre-
endedor obter uma patente é necessá-
rio seguir alguns requisitos. O primei-
ro e mais importante é o da novidade,
ou seja, o trabalho não pode ser divul-
gado em seminários, congressos, es-
tudos acadêmicos, feira de negócios

mato era o de uma pianola e possuía 16
teclas que, quando digitadas, erguiam
uma haste correspondente à letra. O
papel, com largura de apenas três de-
dos, era pressionado em uma chapa
metálica fixa e recebia a carimbada da
ponta da haste.

A máquina de escrever do padre Aze-
vedo veio depois do projeto inglês de
Henry Mill, patenteado em 1714, mas nun-
ca foi construído. A primeira máquina pro-
duzida em série foi a Mailing Hansen, in-
ventada e desenvolvida pelo pastor Johan
Rasmus Mailing Hansen, da Dinamarca, em
1870. Se a Mailing Hansen foi a primeira
produzida em série, o protótipo do inglês
Christopher Latham Sholes foi o primei-
ro a ser fabricado em escala, em 1874,
pela empresa Remington. Sholes também
foi responsável pelo teclado Qwerty.

SÉCULO XX
O padre gaúcho Ro-

berto Landell de Mou-
ra foi pioneiro na trans-
missão da voz. Ele utili-
zou equipamentos de rá-
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ou na imprensa. A primeira lição que
os inventores devem aprender é de que
é preciso garantir os direitos de pro-
priedade industrial antes de anunciar
ao mundo uma boa nova.

Outra diretriz do INPI é a ativida-
de inventiva, ou seja, os resultados
da pesquisa não podem ser óbvios
para um técnico especializado no as-
sunto. "Por exemplo, a mudança de
um material, como o metal por plás-
tico, porque enferruja menos". Por
fim, a possibilidade de produção in-
dustrial, ou seja, a invenção deve ter
aplicação em larga escala. A patente
assegura a reserva de mercado ao in-
ventor por um período de até 20 anos.
Isso em países como Brasil e Esta-
dos Unidos e em mercados como a
União Europeia. "O empresário sabe
que tem a exclusividade de um pro-
duto novo e que os direitos não vão
ser infringidos", diz Braune.

Ele afirma que o primeiro passo para

Mazon, da Soletrai: "Não há mecanismos ágeis, mesmo que você tenha direito"

registrar uma patente é fazer uma bus-
ca nos bancos de dados de patentes,
em especial os da União Europeia e Es-
tados Unidos. "É bom saber se você
está infringindo o direito dos outros
para tomar uma decisão ou traçar a es-
tratégia". Também é preciso tomar cui-
dado com pessoas, empresas e associa-
ções que oferecem assessoria ao inven-
tor e cobram taxas indevidas ou abusi-
vas. Checar se existem processos con-
tra tais assessores nos órgãos de defe-

sa do consumidor e na Justiça pode
evitar futuras dores de cabeça. "Se o
empreendedor tiver conhecimento, não
é necessário contratar um escritório es-
pecializado, mas um pedido de prote-
ção mal-feito pode entregar o ouro ao
bandido", diz Braune ao explicar que o
INPI publica todos os pedidos de pa-
tentes na internet. Também é preciso
cumprir todas as exigências técnicas
do órgão para conseguir uma patente e
pagar taxas anuais.

dio de sua construção, patenteados no
Brasil em 1901, e posteriormente nos Es-
tados Unidos em 1904. Landell transmi-
tiu a voz humana utilizando seu transmis-
sor de ondas e um microfone eletrome-
cânico. Ele também foi o precursor da
fibra ótica, mas foi o italiano Guglielmo
Marconi que levou a fama da invenção.

O francês radicado no Brasil, Antoine
Hercule Romuald Florence, descobriu
um processo de gravação através da luz
e o batizou de photografie, em 1832.
Louis Daguerre teve a mesma ideia e
hoje é considerado o pioneiro da foto-
grafia. Alguns pesquisadores consideram
a técnica brasileira mais eficiente do que
a inventada por Daguerre.

O caso mais emblemático é o de Al-
berto Santos Dumont, o primeiro a de-
colar a bordo de um avião, impulsiona-
do por um motor aeronáutico. Em 23
de outubro de 1906, voou cerca de 60
metros, a uma altura de 2 a 3 metros,
com seu 14 Bis, no Campo de Bagatelle,
em Paris. Dumont queria que os aviões
tivessem preço de automóvel e não fi-
cou contente com os projetos de aviões

maiores e mais caros. Chegou a vender
40 Demoiselles, o sucessor do 14 Bis,
considerado menor, mais veloz e versá-
til. Não se opunha que outros copiassem
o projeto e o comercializassem. Tanto
que os irmãos Wright são tidos como os
inventores do avião, devido a uma deco-
lagem em 17 de dezembro de 1903.

ANOS 80
A indústria da compu-

tação nos anos 80 demo-
rou uma década para
decolar no Brasil em fun-
ção da Lei da Informáti-
ca. Ela protegia o mer-
cado e privou uma geração de ter acesso
aos computadores baratos e potentes. Ao
priorizar o hardware ao invés do software,
o país perdeu o compasso da indústria
mundial de computação, pois foram os
programas de computador que se torna-
ram a força principal por trás da inova-
ção. O faturamento anual da indústria de
software no mundo evoluiu de US$ I bi-
lhão em 1970 para US$ 10 bilhões em
1980 eUS$ I 10 bilhões em 1990. Atual-

mente a indústria de serviços de Tecnolo-
gia da Informática (Tl) fatura US$ 1,2 tri-
lhão por ano. Os Estados Unidos detém
75% do mercado de software do mundo.

A Bina é um termo técnico relaciona-
do à Central de Atendimento Telefôni-
co. O aparelho recebe a chamada tele-
fônica e identifica o número do telefone
de quem está ligando. Nélio José Nico-
lai ainda luta na justiça brasileira para
ser reconhecido como o inventor do dis-
positivo e para ganhar dinheiro com
royalties no Brasil e no exterior.

ANOS 90
Nesta década os inves-

timentos em pesquisas nas
áreas de ciência e tecno-
logia interferem direta-
mente na riqueza das na-
ções. A Coreia, por exem-
plo, investiu pesado no setor, principal-
mente a partir da década de 90. Desde
então o seu Produto Interno Bruto (PIB)
multiplicou 5,5 vezes. Já o Brasil, que não
aplicou os recursos necessários em P&D,
teve um crescimento de 1,5 do PIB.
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Inovação
Alto retorno
Pesquisador reconhece a difícil relação entre universidade e

empresa, mas destaca que resultados compensam riscos

Roberto de Alencar Lotufo, nascido
em Avaré (SP), é pesquisador de processa-
mento de imagens e desde março de 2004
é diretor executivo da Agência de Inovação
da Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp). A ideia do Inova é fortalecer as
parcerias da Unicamp com empresas, ór-
gãos de Governo e demais organizações
da sociedade. Por isso, não trata direta-
mente de orçamento para pesquisa e sim
de gerenciar as negociações e convênios
de projetos de pesquisa com o setor em-
presarial. "Quando licenciamos uma tec-
nologia, a Unicamp recebe royalties, onde
33% são dos inventores, 33% da faculda-
de ou instituto a que pertence o inventor e
33% da reitoria", diz. Além de licenciar
tecnologias - foram 10 contratos em 2004
e 12 em 2005 - a Unicamp faz também
pesquisa sob encomenda, baseada na de-
manda das empresas. Ele explica que a ins-
tituição recebe pedidos de unidades de pe-
queno e médio portes. "Estes contratos de
licenciamento são de longa duração e não
existe nenhuma universidade da América
Latina que faz isto e neste volume".

Lotufo acredita que a parceria universi-
dade-empresas é difícil em qualquer lu-
gar do mundo e no Brasil não é exceção.
Um dos principais problemas de investir
em inovação tecnológica é o risco. Ele ex-
plica que a pesquisa tem uma margem de
risco e o erro faz parte, seja a pesquisa
básica ou aplicada. Os cientistas estão
acostumados com essa variável, mas os
empresários, de uma maneira geral, têm
uma visão mais imediatista. No entanto,
ele não acredita que essa diferença de
abordagem gere conflitos. Lotufo comen-
ta que a universidade pode se dar ao luxo
de realizar uma pesquisa com alto grau de
risco, pois o objetivo principal é o da for-
mação de recursos humanos, seja numa
tese de doutorado ou dissertação de mes-
trado. "A empresa tem que correr menos
riscos, mas a grande vantagem da inova-
ção tecnológica é o altíssimo retorno".

Na entrevista a seguir, ele comenta o fato
da Unicamp liderar o ranking de pedidos de
patentes feitos ao Instituto Nacional de Pro-
priedade Intelectual (INPI). A Petrobras per-

deu a liderança do ranking este ano, depois
de três décadas como a maior depositante
de patentes. A universidade fez 191 pedidos
entre 1999 e 2003. A Petrobras fez 171 no
mesmo período. Não por acaso os dois pri-
meiros lugares da lista são ocupados pela
Unicamp e Petrobras. As duas mantêm uma
relação de cooperação desde 1987, quan-
do foi criado o Centro de Estudos do Petró-
leo (Cepetro) e de onde saíram mais de 250
mestres e doutores, hoje na companhia.

Empreendedor - Quais as vantagens
de se proteger uma propriedade in-
telectual?

Lotufo - Temos pouquíssima experiên-
cia neste assunto no Brasil, mas a grande
vantagem para a empresa é a de preservar
o seu conhecimento e poder negociá-lo se
necessário. Veja um exemplo. O Brasil in-
vestiu mais de um ano intensamente em di-
versos projetos da TV digital, mobilizando
uma centena de pesquisadores e institui-
ções. Se não forem depositadas patentes a
respeito dos trabalhos realizados, corre-
mos o sério risco de perder a maior parte
do investimento feito nestes projetos.

Empreendedor - O processo de regis-
tro de patentes demora em média seis
anos no Brasil. O Sr. já pensou em, ao
invés de registrar uma patente, man-
ter a tecnologia sob sigilo industrial?

Lotufo - Apesar da demora da conces-
são da patente, uma vez concedida, ela é
válida a partir da data de depósito. O sigi-
lo industrial não ajuda no desenvolvimen-
to tecnológico. A grande vantagem da pa-
tente é justamente estimular a divulgação
do invento, mediante uma proteção de ex-
ploração comercial, permitindo que a ciên-
cia e a tecnologia avancem.

Empreendedor - Quantas patentes a
Agência de Inovação da Unicamp re-
gistrou no Brasil e no exterior nos úl-
timos cinco anos?

Lotufo - Foram 284 patentes no INPI e
10 no exterior, desde 2001. A instituição
mantém um departamento específico para
tratar do assunto, o setor de Propriedade

Lotufo: temos pouca experiência

Intelectual, que fica sob a alçada da Inova.

Empreendedor-A Petrobras perdeu
a posição para a Unicamp no número
de patentes registradas no INPI. Al-
guns economistas afirmam que um dos
motivos foi a definição de linhas de pes-
quisa com base nas necessidades da
iniciativa privada. O Sr. concorda com
esta análise?

Lotufo - Esta análise não é simples de
se fazer. As razões pela qual a universida-
de deposita patentes é diferente das ra-
zões de uma empresa. Na minha opinião,
acho que a Petrobras deveria depositar
um número muito maior de patentes, mas
esta análise é superficial e pode ser que a
Petrobras tenha razões que desconhece-
mos para patentear pouco. A Unicamp tem
uma política de propriedade industrial já
há algum tempo, tanto que a primeira pa-
tente foi depositada em 1989. Desde o
início, a Unicamp nasceu com uma forte
ligação com os problemas da sociedade.

Empreendedor- Qual a importância
da Inova para esses resultados?

Lotufo - Nós da Inova comemoramos
mais o fato de liderarmos na América La-
tina na questão de comercialização de
patentes. De nada adianta termos um enor-
me estoque de patentes na universidade
se elas não são usadas. A Inova tem sido
um modelo exemplar de transferência de
tecnologia e nos orgulhamos muito disto.

Empreendedor - O INPI está sendo
reestruturado com a contratação de
450 novos examinadores e investimen-
to em tecnologia. O Sr. já sentiu essas
mudanças na prática, seja na velocida-
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de de andamento dos pedidos, seja
na qualidade de atendimento que a
instituição presta à Agência de Ino-
vação da Unicamp?

Lotufo - Temos um ótimo relaciona-
mento com o INPI e a dificuldade em que
o ele se encontra não tem sido um entra-
ve para o nosso sucesso nas comerciali-
zações. Entretanto, sou muito favorável
que o INPI melhore o seu funcionamento.

Empreendedor-O Sr. Roberto Jagua-
ribe, presidente do INPI, afirma que
hoje a política industrial é fundamen-
talmente uma política tecnológica, lam-
bem comentou que a "Propriedade In-
dustrial não é um ramo do direito, mas
uma atividade cujo objetivo recíproco
é permitir o desenvolvimento tecnoló-
gico e industrial do país". O Sr. con-
corda com essa afirmação?

Lotufo - Temos que usar a proprie-
dade industrial como política de desen-
volvimento tecnológico. A PI deve ser
cada vez mais assunto de engenheiro e
menos de advogado. É normal que o
advogado apareça mais na mídia, pois
ele se destaca na hora do litígio, enquan-
to que os engenheiros usam a PI no seu
desenvolvimento com menor destaque.

Empreendedor - No Brasil, cerca de
85% dos doutores atuam na acade-
mia, enquanto em países como Co-
reia do Sul e Estados Unidos reali-
zam pesquisas dentro de empresas.
É essencial para o país inverter essa
equação? E quais medidas, tanto do
Governo quanto das empresas, po-
dem acelerar esse processo?

Lotufo - Esta é a grande pergunta
que é difícil de responder. Todos temos
um papel nesta contribuição. O da uni-
versidade é formar bons profissionais,
com experiência em inovação tecnoló-
gica, de modo que disseminem este es-
pírito quando forem contratados pelas
empresas. A Unicamp estimula os dou-
tores formados a ingressarem na Incu-
badora de Empresas de Base Tecnoló-
gica (Incamp), criada em 2001. Tam-
bém temos um programa de incubação
de projetos que procura estimular os
alunos a discutir e analisar ideias e como
elas poderiam virar temas de projetos
de inovação tecnológica em empresas.
Este programa envolve as Empresas Ju-
niores da Unicamp.

Clube internacional
0 Brasil ainda não aderiu ao protocolo de

Madri, que permite registrar marcas de

qualquer parte do mundo em um só local

O Protocolo de Madri permite re-
gistrar marcas de qualquer parte do
mundo em um só local, o que bara-
teia os custos, diminui prazos e com-
plexidades para obtenção dos regis-
tros. O Brasil não aderiu ao Proto-
colo, decisão já tomada por gover-
nos de 78 países. "Apesar da inde-
cisão do Governo brasileiro, a ade-
são do Brasil deve ser buscada o
mais rápido possível. A proteção da
propriedade intelectual, em particu-
lar, e do direito de propriedade é fun-
damental para o fortalecimento das
instituições que asseguram o proces-
so de desenvolvimento sustentável
do país", afirma Luiz Nelson Porto
Araújo, diretor da Trevisan Consult.

Ele elaborou um estudo que
aponta vantagens a favor da ade-
são: maior eficiência econômica;
simplificação do processo de regis-
tro; possibilidade de indução a uma
política nacional para inovação e re-
gistro de marcas; maior conheci-
mento de marcas brasileiras no ex-
terior; e possibilidade de fortaleci-
mento da governança e da infra-es-
trutura do Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI). Mas
existem aqueles que criticam o Pro-
tocolo com o argumento de que
empresas que buscam registro em
poucos países podem incorrer em
custos desnecessários.

Roberto Poletto, dono da Practi-
ca Global Media, especializada na
duplicação de mídia como CDs e
DVDs, agradece o fato do país não
ter assinado o tratado. Ele defende
o argumento de que é necessário
melhorar a organização do INPI para
entrar nesse pacto internacional. Sua
empresa produz cerca de 120 mil
CDs e 20 mil DVDs para clientes
como Telefônica, Banco Real, San-

Poletto, da Practica: é necessário
melhorar a organização do INPI

tander Banespa e Unibanco. É uma
das companhias brasileiras com o
maior número de pedidos de reconhe-
cimento de marcas no país. Ela en-
trou com cerca de 518 pedidos, des-
ses, 122 envolvem a expressão "ora
demand". O slogan é a origem de um
processo contra a multinacional IBM,
que também adota o termo como es-
tratégia global. "Incomoda ouvir que
a Practica copiou a IBM", diz Polet-
to. Ele pediu registro em 2001 e a IBM
só passou a usar o slogan em 2003.
Chegou a conversar com advogados
da IBM, mas como ainda não tem o
pedido deferido no INPI, preferiu não
vender a marca. "Para aderir ao Pro-
tocolo de Madrid teríamos que ser
mais ágeis", explica Poletto. Ri
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