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Assim como as mais renomadas instituições de pesquisas do mundo, a 
Universidade demonstra com índices o sucesso da diretriz estabelecida de 
produzir conhecimento de forma conectada com a sociedade e o mercado

Bárbara Duque
Repórter

Depósito 
de patentes 
aumenta mil 
por cento em 
cinco anos

Produzir e disseminar conhecimento 

estão no cerne do propósito primeiro da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 

desde sua criação, em 1961. Nesses 53 anos de 

história, muitos avanços foram conquistados. 

Em consonância com as mais renomadas 

instituições de pesquisas do mundo, a UFJF 

demonstra com índices o sucesso da diretriz 

estabelecida de produzir conhecimento de forma 

conectada com a sociedade e o mercado. 

Um dos demonstrativos dessa aposta foi 

o crescimento do número de depósitos de 

patentes nos últimos cinco anos, revelando uma 

mudança de comportamento dos pesquisadores 

que hoje vislumbram de forma objetiva a 

possibilidade de contribuir mais efetivamente 

com o setor produtivo. Até 2008, a UFJF havia 

depositado sete patentes, entre invenção (PI) 

e modelo de utilidade (MU), de lá até 2013 

esse número saltou para 74. A tríplice base que 

alicerça as universidades - ensino, pesquisa e 

extensão - ganhou novo vértice: a inovação. 

Não é possível hoje pensar o conhecimento sem 

que ele esteja atrelado ao desenvolvimento 

econômico e social e à solução de problemas. 

Mesmo as pesquisas chamadas de base, 

sem fins imediatos, fornecem conhecimento 

científico que subsidia de forma fundamental a 

inovação.

Para uma invenção ganhar o título de patente 

é preciso ser uma novidade. Não pode haver 

depósito igual em qualquer banco de dados 

internacional. E, mesmo que não haja depósito, 

não pode o produto ou processo ser de 

conhecimento público. Outro ponto fundamental 

é ser uma atividade inventiva, criativa, que 

fuja do óbvio mesmo para especialistas e, 

por fim, que tenha aplicação industrial, com 

possibilidades fortes de inserção no mercado, 

sendo viável sua produção em escala.

No Brasil, o responsável pela concessão e 

garantia dos direitos à propriedade intelectual 

é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial 

(Inpi). Trata-se de uma autarquia federal que 

recebe e avalia os pedidos de patentes. Após 

18 meses da apresentação das exigências 

estabelecidas ao Inpi, o pedido é publicado 

na “Revista da Propriedade Industrial” (RPI), 

tornando a ideia acessível.

Esse título de propriedade temporário, concedido 

pelo Governo aos inventores, é uma maneira 

de recompensar o pesquisador pela dedicação 

àquela criação, possibilitando-lhe alcançar 

ganhos com sua industrialização ou com a 

transferência dos direitos a terceiros. Uma 

patente tem duração de 20 anos (PI) e 15 anos 

(MU) a partir da data de seu depósito. Após esse 

período, o conhecimento se torna de domínio 

público. A invenção pode ser um produto, um 

processo ou um aperfeiçoamento de produtos e 

processos de fabricação já desenvolvidos.

DIÁLOGO ABERTO
A possibilidade de tirar da bancada do 

pesquisador o resultado de seus estudos e 

transferi-lo para a indústria, fazendo com que 

aquela nova tecnologia gere ganhos para a 

empresa, transformando uma pesquisa em 

desenvolvimento, é o que vem estimulando os 

gestores públicos a incentivarem cada vez mais 

a inovação. Vivemos em uma economia na qual 

o negócio que não se mantiver na fronteira do 

conhecimento, investindo constantemente 

em novas tecnologias e mecanismos, perderá 

rapidamente a competitividade no mercado.

Criada em 2004, a Lei de Inovação foi um fator 

que revolucionou o mercado, deixando- o mais 

favorável ao desenvolvimento de propostas 

inovadoras em todo o país. A partir da lei 

foram criados mecanismos de apoio e estímulo 

à constituição de alianças estratégicas e ao 

desenvolvimento de projetos cooperativos 

entre universidades, institutos tecnológicos 
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Pedro Paulo Oliveira Maia, Kizzi 
Stigert Orlando, Albertina Souza e 
Renan Porcaro de Bretas compõem 
a equipe do Setor de Proteção do 
Conhecimento do Núcleo de Inovação 
Tecnológica da UFJF que assessora 
os pesquisadores em todas as etapas 
para a obtenção de patente
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MASSA CRÍTICA 
DE ALTO VALOR DE 
MERCADO
O mais importante fruto colhido de todo este 

investimento são os chamados habitat de 

inovação. Ambientes que concentram massa 

crítica de alto valor de mercado. As maiores 

riquezas de uma universidade são não só os 

professores pesquisadores, que alimentam 

com a ciência que produzem as possibilidades 

de uma vida melhor para toda a sociedade, 

como também os milhares de alunos envolvidos 

nesse processo, que respiram ciência. “Nossos 

alunos leem papers com tranquilidade, realizam 

pesquisas complexas, estão habituados com 

termos como propriedade intelectual, sigilo, 

ética. Eles têm um olhar transformador, já 

pensam na pesquisa visualizando o produto. 

Isso gera maior empregabilidade, pois têm uma 

mentalidade diferenciada, são mais proativos”, 

afirma Nádia.

Vidal acrescenta que todos os trabalhos que 

coordena na Universidade envolvem dezenas 

de alunos. “Possuo muitas parcerias com a 

iniciativa privada, além de ter desenvolvido 

e incubado minha empresa no Critt. Em 

todos esses projetos, inclusive na empresa, 

envolvo meus alunos. O ambiente acadêmico 

em que vivemos é esse. Os pesquisadores 

também precisam de alunos bem treinados, 

bons profissionais. Nos laboratórios que 

montamos na UFJF, os quais estão sob minha 

responsabilidade, não existe moleza, cobro 

muita dedicação e trabalho, e o retorno para 

todos é imediato.”

Outra vantagem para os alunos de conviverem 

neste ambiente inovador é estimular o espírito 

empreendedor. Muitos desenvolvem projetos e 

protótipos na área tecnológica, que geram renda 

por meio da criação de empresas chamadas 

spin-offs - nova empresa que nasceu a partir de 

um grupo de pesquisa - universitárias. É essa 

riqueza de recursos humanos que alimenta o 

setor produtivo e contribui para estimular o 

mercado nacional a romper barreiras culturais e 

ganhar competitividade entre os países líderes 

em inovação e desenvolvimento humano e 

econômico.

e empresas nacionais como:  estruturação de 

redes e projetos internacionais de pesquisa 

tecnológica; ações de empreendedorismo 

tecnológico; e criação de incubadoras e parques 

tecnológicos.

Outro incentivo ao desenvolvimento de 

parcerias entre a academia e a indústria foram 

os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) nas 

universidades, também previstos na Lei de 

Inovação. “No NIT da UFJF, orientamos e damos 

assessoria para o pesquisador que deseja 

proteger seu conhecimento. O ideal é que o 

ele nos procure no início da pesquisa, para que 

façamos uma busca criteriosa para nos certificar 

de que aquela ideia é realmente nova e, ao 

concluir o invento, verificamos se a proposta é 

patenteável, pois pode ser inovadora e não se 

enquadrar nas regras de patente. O próximo 

passo é fazer uma boa redação para o pedido 

de registro e enviá-la ao Inpi. Assessoramos 

o pesquisador em todas as fases. Depois de 

registrado, o processo é acompanhado pela 

nossa equipe semanalmente para que nenhuma 

parte do trâmite seja perdida e prejudique o 

resultado. Consideramos que esse crescimento 

apresentado pela Universidade é fruto de 

muito trabalho, investimento do Governo e 

mudança de atitude dos pesquisadores”, avalia 

a secretária executiva do Setor de Proteção do 

Conhecimento do NIT/UFJF, Albertina Souza.

O NIT é um dos setores do Centro Regional 

de Inovação e Transferência de Tecnologia 

(Critt) da UFJF, criado em 1995 e vinculado à 

Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico 

(Sedetec). É de responsabilidade do Critt 

gerenciar as diretrizes da política de inovação 

da instituição. Um dos pesquisadores da UFJF 

com maior número de patentes registradas 

pela instituição, o professor do Departamento 

de Engenharia Elétrica, Moisés Vidal, ressalta 

que um dos fatores determinantes para a 

formação desta cultura de diálogo com o setor 

produtivo dentro da instituição é a incubadora 

de empresas, também mantida pelo Critt. 

“Sou ex-aluno da Universidade e na graduação 

fui bolsista da primeira geração do Critt. Isso 

fez muita diferença no meu comportamento 

como pesquisador. Fui formado pensando 

em desenvolver trabalhos para atender às 

demandas do setor produtivo. Penso o tempo 

todo em solucionar lacunas que nem o próprio 

empresário vislumbra. A solução pode estar 

em incrementar o que já existe na empresa ou 

fazer o que chamamos de inovação de ruptura, 

implantar algo totalmente novo.”  

Para o secretário de Desenvolvimento 

Tecnológico da UFJF, Paulo Nepomuceno, a 

partir das leis de incentivo à inovação e das 

políticas definidas pela UFJF houve uma 

“transformação cultural”. Antes disso havia 

iniciativas pontuais de interação com a indústria, 

mas nada sistêmico. De uns anos para cá foi 

criado um ambiente propício à inovação dentro 

da Universidade. Iniciativas bem estruturadas 

foram fundamentais, como o Programa de 

Incentivo à Inovação (PII), criado pela Secretaria 

Estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, que teve duas versões desenvolvidas 

pela UFJF com muito sucesso, visto o elevado 

número de propostas apresentadas, todas 

muito bem fundamentadas. “O objetivo do 

PII era basicamente transformar pesquisa em 

inovação. Para isso, foi investida uma quantia 

significativa nos melhores projetos de P&D. O 

programa foi tão bem estruturado que enraizou 

na comunidade acadêmica a cultura da inovação, 

mostrando um formato arrojado, bem aceito 

entre a academia e o setor empresarial. Agora, 

estamos preparando a terceira versão do PII.”

Outra pesquisadora que se destaca pela 

produtividade e proximidade com o mercado 

é a professora da Faculdade de Farmácia, 

Nádia Raposo, para quem o PII foi realmente 

um divisor de águas dentro da Universidade. 

Segundo ela, o programa não beneficiou 

somente pela visibilidade que deu aos 

projetos. O principal ganho foi despertar nos 

pesquisadores a possibilidade de transformar 

a pesquisa em negócio. “O próprio pesquisador 

hoje consegue inscrever seus projetos em 

concursos internacionais de inovação, dialogar 

com as empresas para negociar seus produtos 

ou detectar demandas. Estamos preparados 

para esse ambiente de transformação da 

pesquisa em riqueza. O elevado número 

de patentes registradas é um indicador 

de qualidade de grande relevância para 

mostrar o patamar em que se encontra nossa 

Universidade. Somente com essas prerrogativas 

é que foi possível gerar um Parque Tecnológico. 

Hoje podemos oferecer para as empresas 

interessadas em se instalar em Juiz de Fora uma 

pesquisa sofisticada, inovadora.”
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