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RESUMO 

 

A Propriedade Intelectual tornou-se ferramenta fundamental e estratégica para o 
desenvolvimento econômico de um país. As organizações, em seus diversos ramos, têm 
investido diuturnamente em novas ideias por meio de pesquisa, desenvolvimento tecnológico 
e inovação, valendo-se da proteção jurídica para proteger seus inventos. No novo paradigma 
técnico econômico, baseado no conhecimento, a inovação tecnológica, alinhada com a 
proteção intelectual, contribui preponderante para o desenvolvimento tecnológico e 
econômico dos países. Neste sentido, destaca-se a capacidade de instituições, como as Forças 
Armadas do Brasil, de fazer pesquisa, desenvolvimento e inovação. Assim, o presente estudo 
faz um levantamento da proteção intelectual da Marinha, Exército e Aeronáutica por 
intermédio do número de depósitos de patentes, buscando identificar, dentro destas 
instituições, onde há maior inserção da propriedade intelectual e compara a situação de seus 
Núcleos de Inovação Tecnológica – NIT.  Utilizou-se a metodologia pesquisa bibliográfica e 
documental e análise empírica dos números de depósitos de patentes por meio de buscas na 
base de patentes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) no período de 1976 a 
2014. Foi possível identificar a evolução temporal dos depósitos de pedidos de patentes. 
Verificou-se que a Força Aérea do Brasil é o centro com maior número de depósitos de 
patentes e o Exército Brasileiro o que menos deposita. A atuação do NIT do Exército ainda é 
muito incipiente. Existem inúmeras perguntas sem respostas quanto à situação do Brasil e 
suas forças armadas no que tange os seus NITs e suas produções tecnológicas. O 
entendimento de que a inovação e a propriedade intelectual são fatores estratégicos para o 
desenvolvimento de um país instigam novas pesquisas neste campo. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Forças Armadas, Inovação, Desenvolvimento econômico, 
Propriedade Intelectual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 
 
Intellectual property has become fundamental and strategic tool for economic development of 
a country. Organizations, in its various branches, have invested diuturnamente in new ideas 
through research, technological development and innovation, taking advantage of legal 
protection to protect their inventions. In the new paradigm economic technical, based on 
knowledge, technological innovation, aligned with the intellectual property protection, 
contributes to major technological and economic development of countries. In this sense, 
there is the capacity of institutions such as the armed forces of Brazil, to make research, 
development and innovation. The present study is a survey of the Marine intellectual property 
protection, Army and Air Force through the number of patent applications in order to identify, 
within these institutions, where there is greater integration of intellectual property and 
compares the situation of its Technological Innovation Centers - NIT. We used the 
methodology bibliographical and documentary research and empirical analysis of patent 
deposits numbers by searching on the basis of patents of the National Institute of Industrial 
Property (INPI) in the period from 1976 to 2014. It was possible to identify the temporal 
evolution of deposits patent applications. It was found that the Air Force is the center of 
Brazil with the highest number of patent deposits and the Brazilian Army the least deposits. 
The performance of the NIT Army is still very incipient. There are numerous unanswered 
questions regarding the situation of Brazil and its armed forces regarding their NITs and their 
technological productions. The understanding that innovation and intellectual property are key 
factors for the development of a country instigate further research in this field. 
 
KEYWORDS: military, Innovation, Economic development, intellectual property. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – As dez forças militares mais potentes do mundo....................................................20 

Tabela 2 – Composição dos recursos humanos do NIT por situação funcional.......................36 

Tabela 3 - Composição dos recursos humanos do NIT por formação profissional..................36 

Tabela 4 – Número de patentes por Instituição de Ciência e Tecnologia (ICT).......................53 

 

 
 
 
 



 

 

LISTA DE FIGURAS 
 
 
Figura 1 – Comparação do número de depósitos entre as ICTs ...............................................53 

Figura 2 – Comparação do número de depósitos entre as ICTs da Força Aérea do Brasil.......55 

Figura 3 – Comparação do número de depósitos entre as ICTs da Marinha do Brasil.............56 

Figura 4 – Comparação do número de depósitos entre as ICTs do Exército Brasileiro...........57 

Figura 5 – Evolução Temporal do Número de depósitos realizados pelas ICTs das FAS.......58 

Figura 6 – Quantidade de depósitos de pedidos de patentes por FA........................................58 

Figura 7 – Depósitos patentes por NIT.....................................................................................60 



 

 

LISTA DE QUADROS 
 
Quadro 1 - Principais funções dos NITs, classificadas por tipo...............................................30 

Quadro 2 – Modelo de práticas de gestão para núcleos de inovação.......................................32 

Quadro 3 – Nits compartilhados pelas ICT...............................................................................35 

Quadro 4 - Determinação de critérios de análise, estratégia e abrangência da busca...............50 

Quadro 5 - Análise Comparativa entre os NITs quanto a data de criação, efetivo, estágio de 
implementação e número de ICTS............................................................................................60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 
 
Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio – 

TRIPS 

Células de Inovação Tecnológica (CIT) 

Centro de Análises de Sistemas Navais – CASNAV 

Centro de Avaliações do Exército (CAEx) 

Centro de Ciência e Tecnologia em Energia e Sustentabilidade – CETENS 

Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército (CCOMGEX) 

Centro de Defesa Cibernética - CDCiber 

Centro de Lançamento da Barreira do Inferno - CLBI 

Centro de Lançamento de Alcântara - CLA 

Centro Integrado de Telemática do Exército (CITEx) 

Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo – CTMSP 

Centro Tecnológico do Exercito – CTEX 

Ciência e Tecnologia (C&T) 

Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) 

Comissão Permanente de Transferência de Tecnologia (CPTT) 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior – CAPES 

Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) 

Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) 

Departamento do centro de Espaço Aéreo de São José dos Campos – DTCEASJ 

Documento Interno do Exército - DIEx 

Direitos de Propriedade Intelectual – DPI 

Diretoria de Fabricação - DF 

Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) 

Força Armada - FA 

Forças Armadas – FAs 

Força Aérea Brasileira - FAB 

Força Armada Brasileira - FAB 

Formulário para Informações sobre a Política de Propriedade Intelectual das Instituições 

Científicas e Tecnológicas do Brasil (FORMICT) 

Fórum dos Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia (FORTEC) 



 

 

Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) 

Gerência de Inovação Tecnológica - GIT 

Indústria de Material Bélico do Brasil – IMBEL 

Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT) 

Instituições de Ensino Superior (IES) 

Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE) 

Instituto de Atividades Espaciais (IAE) 

Instituto de Controle do Espaço Aéreo - ICEA 

Instituto de Estudos Avançados - IEAV 

Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira – IEAPM 

Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI) 

Instituto de pesquisa e Ensaios em Voo - IPEV 

Instituto de Pesquisas da Marinha – IPqM 

Instituto Militar de Engenharia - IME 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE 

Instituto Nacional de propriedade industrial (INPI) 

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) 

Instituto Nacional de Tecnologia – INT 

Marinha do Brasil – MB 

Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) 

Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação – MCTI 

Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) 

Organização dos Estados Americanos - OEA 

Organização Militar – OM 

Organizações das Nações Unidas - ONU 

Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia (PI&TT) 

Rede de Núcleos de Inovação Tecnológica do Nordeste (Rede-NIT-NE) 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da Marinha – SecCTM 

Sistema Local de Inovação (SLI) 

Sistema Nacional de Inovação Brasileiro (SNIB) 

Sistema Nacional de Inovação (SNI) 



 

 

Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa - SCUP 

Universidade-Empresa-Governo - UEG 

Universidade Federal de Sergipe (UFS) 

Veículo Lançador de Satélites - VLS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO............................................................................................................11 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA..................................................................................14 

2.1 A Propriedade Intelectual....................................................................................14 

2.2 A Propriedade intelectual e o Crescimento Econômico ......................................17 

2.3 As Forças Armadas no Mundo.............................................................................19 

2.4 Forças Armadas no Brasil.....................................................................................21 

2.5 A inovação Tecnológica........................................................................................24 

2.6 Os Núcleos de Inovação Tecnológica...................................................................27 

2.4.1 Nit da Marinha...................................................................................................37 

2.4.2 Nit do Exército...................................................................................................42 

2.4.3 Nit da Força Aérea........ ....................................................................................43 

 

3 MATERIAIS E MÉTODOS......................................................................................45 

3.1 Tipo de pesquisa....................................................................................................45 

3.2 Indicadores............................................................................................................46 

3.3 Uso de Patentes como Indicadores Tecnológicos ................................................47 

3.4 Busca de Dados ...................................................................................................47 

3.5 Análise dos dados.................................................................................................49 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO..............................................................................51 

4.1 Quantidade de depósitos de pedidos de patentes................................................51 

 

5 CONCLUSÃO............................................................................................................59 

 

REFERÊNCIAS............................................................................................................61 

 



 

. 

11 

1 INTRODUÇÃO 

 

As Forças Armadas do Brasil são compostas pela Marinha, Exército e Força Área, 

e se configuram instituições nacionais permanentes e regulares, tendo como missão 

constitucional zelar pela defesa da Pátria, garantir os poderes constitucionais e, por iniciativa 

destes, a lei e a ordem.  

Historicamente, as forças armadas de um país tem sido de suma importância para 

o desenvolvimento econômico. Inicialmente, um exército era necessário apenas para 

demonstrar poder e para proteger suas cidades ou países de invasões, como também para 

conquistar outros territórios. Atualmente, a finalidade das forças armadas de um país se 

tornou muito diferente de séculos anteriores, mas tais instituições nunca deixaram de ser 

extremamente relevantes e essenciais para um país. Nessa esteira, Cubero (2002) afirma que 

as economias dos países do primeiro mundo, principalmente os EUA, são altamente 

militarizadas. Ainda segundo esse mesmo autor, “poderoso parque industrial de bens de 

consumo que serve à imagem externa dos EUA tornou-se um gigantesco complexo industrial-

militar”, o que pode demonstrar que as instituições militares nunca deixaram de serem pontos 

cruciais de sucesso econômico de um país. 

De modo geral, as organizações militares denotam poder, e, em alguns países, elas 

ainda atuam dentro daquilo para o que foram essencialmente criadas: as guerras. No entanto, 

de maneira geral, a guerra, no sentido de batalha corpo a corpo entre tropas opostas, se tornou 

uma possibilidade remota, dando lugar a um tipo de guerra muito diferente; a guerra 

cibernética. Além disso, tais organizações têm sido utilizadas de forma estratégica para 

movimentar a economia de seus países. Atualmente, a principal ferramenta de defesa e ataque 

utilizada pelas forças armadas não é mais a de fogo e sim a tecnológica. Por isso mesmo, as 

instituições militares se tornaram celeiros de inovação tecnológica. Mesmo a guerra, tendo 

sido transformada para moldes distintos, as forças armadas continuam desenvolvendo arsenal 

de guerra, só que agora com a utilização de tecnologia de ponta na construção de armas de 

destruição, navios de guerra, submarinos nucleares, aviões invisíveis, etc. Seguindo este 

mesmo pensamento, Cubero (2002) afirma que o crescimento militar tecnológico tornou-se 

algo muito grande, chegando a chamar tal desenvolvimento de uma revolução organizacional 

das forças armadas, e que, sendo assim, elas se transformaram num gigantesco complexo de 

engenharia. O desenvolvimento tecnológico de artigos militares pode tornar um país 

especialmente poderoso, tanto na questão da defesa nacional quanto na questão da 

potencialidade econômica, uma vez que tais produtos podem ser vendidos ou fornecidos 
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tecnologicamente.   

Os avanços tecnológicos certamente alcançaram as Forças Armadas e, dentro 

desse novo contexto, houve uma preocupação maior no tocante à Propriedade Intelectual, a 

qual confere proteção aos resultados de pesquisas em todos os domínios da atividade humana 

que podem ser negociados, licenciados ou cedidos como inovações, sendo que, na 

contemporaneidade, tem papel crucial na modernização e no desenvolvimento econômico e 

social de um país. 

Diante da importância e da amplitude que a Propriedade Intelectual abrange, hoje 

em dia, no Brasil, já existe legislação específica, por meio de diferentes leis que determinam e 

estabelecem os ditames acerca da Propriedade Intelectual em virtude das constantes alterações 

no desenvolvimento econômico e tecnológico do país. 

As hipóteses levantadas que nortearam este trabalho foram as seguintes: 

 Como a preocupação com a Propriedade Intelectual no âmbito das Forças 

Armadas se mostra ainda incipiente, acredita-se que as políticas de PI não 

estejam sendo feitas de maneira progressiva e no mesmo ritmo com o que 

se produzem novas tecnologias;  

 Existe uma necessidade latente em que exista uma preocupação maior 

acerca das políticas de PI nas Forças Armadas, uma vez que o Brasil esteja 

se destacando no cenário econômico internacional;  

 É primordial manifestar e desenvolver ações estratégicas que tenham a 

finalidade de promover a Propriedade Intelectual em todas as 

Organizações Militares e que estas ações sejam manifestadas inicialmente 

pelos NITs;  

 Há claramente uma necessidade de fomentar ações voltadas a disseminar o 

conhecimento sobre a Propriedade Intelectual nas Forças Armadas, com o 

intuito de auxiliar os Comandos Militares no desenvolvimento de políticas 

específicas. 

Assim, sendo as organizações militares um pilar diferencial e relevante para o 

desenvolvimento tecnológico e econômico de um país, nada mais coerente do que investigar a 

situação vivenciada na atualidade, no que tange ao desempenho da Propriedade Intelectual em 

relação ao número de depósitos de patentes no âmbito das Forças Armadas, na intenção de 

trazer algumas respostas comparativas, que tragam parâmetros científicos e suas aplicações no 

contexto brasileiro. 
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Por essa razão, este trabalho foi elaborado com o objetivo principal de levantar a 

quantidade de depósitos de pedidos de patentes realizados pelas Forças Armadas, fazendo um 

paralelo entre elas; e, como objetivos específicos criar indicadores que viabilizem uma análise 

comparativa quanto ao número de depósitos efetuados por cada FA; e, levantar e analisar a 

literatura sobre a criação, instalação e funcionamento de Núcleos de Inovação Tecnológica 

(NIT) das Forças Armadas identificando suas ICTs. 

Este trabalho se justifica em razão da Propriedade Intelectual ser um tema de 

crescente importância para a economia de um país, sendo ainda um canal de inserção na 

comunidade internacional. E, quando se trata das Forças Armadas, a Propriedade Intelectual 

carece de atenção especial, pois estas instituições se transformaram, no decorrer da história, 

em verdadeiros celeiros de inovação tecnológica, e, assim, efetivamente, essenciais na 

transformação do conhecimento em benefícios sociais, influindo também no desenvolvimento 

da nação. 

Visando alcançar os objetivos propostos, teve-se como método de estudo a 

pesquisa bibliográfica e documental, a qual buscou informações em uma série de publicações 

a respeito da inovação tecnológica nas Forças Armadas, bem como a respeito do NIT de cada 

FA, que evidenciem assuntos nessa esfera específica. Além disso, realizou-se uma análise 

empírica dos números de depósitos de patentes por meio de buscas na base de patentes do 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) no período de 1976 a 2014. 

Dessa forma, este trabalho está estruturado da seguinte forma:  

A princípio, a revisão de literatura, a qual descreve a respeito da Propriedade 

Intelectual e das Forças Armadas no mundo e no Brasil; salientou-se também acerca dos 

institutos de tecnologia das Forças Armadas brasileiras, seguindo pelo entendimento sobre a 

inovação tecnológica, especificando os NITs da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. 

Em seguida, elaborou-se a metodologia, onde estão expostos o tipo de pesquisa 

adotado neste trabalho, o método e o procedimento de coleta e a análise dos dados. 

Posteriormente, a apresentação dos resultados. 

Por fim, a conclusão, onde se apresentou todo o entendimento obtido com a 

realização deste trabalho.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Nesta etapa serão apresentados estudos metódicos, clássicos, de cunho científico, 

que servirão de base teórica para sustentação do que se pretende abordar. Como se trata de 

questão essencial para o embasamento do trabalho, requer uma reflexão maior na sua 

definição e elaboração. Roesch (1999), acredita que “do ponto de vista mais acadêmico, 

permite ainda conhecer quadros de referências alternativas, atualizar-se na polêmica teórica 

elaborar precisão conceitual e investir na consciência e crítica”. 

 

2.1 A Propriedade Intelectual 

 

 Nos dias atuais, o desenvolvimento econômico dos países desenvolvidos sofre 

impacto relevante da produção do conhecimento e proteção deste; com isso, tais países 

impõem aos demais subdesenvolvidos, sansões comerciais e cobrança de royalties pelas 

tecnologias colocadas à disposição, gerando países dependentes, com crescimento 

congestionado, lembrando o modelo de um estado colônia (BRASIL, 2005).  

Assim, de acordo com Bocchino et al. (2010), entende-se por Propriedade 

Intelectual o conjunto de direitos imateriais que versam acerca do intelecto humano e que são 

possuidores de valor econômico. Ao se proteger tais direitos, pretende-se respeitar a autoria e 

incentivar a divulgação da ideia. Foi com a assinatura da Convenção da União de Paris 

(CUP), que nasceu o sistema internacional de Propriedade Intelectual no ano de 1883. Tal 

Convenção obteve inúmeros ajustes devido à dinâmica do crescimento econômico e do 

comércio internacional. A convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual – 

OMPI (apud JUNGMANN; BONETTI, 2010, p. 21) define como Propriedade Intelectual: 

 
A soma dos direitos relativos às obras literárias, artísticas e cientificas, às 
interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes, aos 
fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em todos os domínios da 
atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e modelos industriais, 
às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às firmas comerciais e 
denominações comercias, à proteção contra a concorrência desleal e todos os 
outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, 
cientifico, literário e artístico. 

 

Em linhas gerais, a Propriedade Intelectual é o direito de usar um bem inventado e 

dispor deste, gozando da devida proteção e prerrogativas desta. A comunidade internacional 

reconhece esse direito como sendo protegido juridicamente por meio da Organização Mundial 
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da Propriedade Intelectual (OMPI ou, na versão inglesa, WIPO), integrante da Organização 

das Nações Unidas (ONU), com sede em Genebra (Suíça). Não é que esse direito à proteção 

já não existisse, o fato é que antes da criação da OMPI, a proteção intelectual se dava por 

meio das Convenções de Paris de 1883 e com base na Convenção da União de Berna, de 1886 

(BRASIL, 2005). Entrando no aspecto jurídico da Propriedade Intelectual, existe legislação 

específica de proteção dos direitos da PI abrangendo, conforme explicam Figueiredo; Macedo 

e Penteado (2008), distintas áreas da criação humana, regulamentadas por leis específicas, que 

são: 

 
Lei da Propriedade Industrial (n° 9.279/96) – Diz respeito a patentes de invenção 
e de modelo de utilidade; desenho industrial; marcas; indicações geográficas e 
concorrência desleal (segredo industrial). 
Lei de Direitos Autorais (n° 9.610/98) – Regula os direitos dos autores sobre as 
obras literárias, artísticas ou científicas. 
Lei de Proteção aos Programas de Computador (n° 9.609/98) – Dispõe sobre a 
proteção da Propriedade Intelectual de programa de computador. 
Lei de Proteção de Cultivares (n° 9.456/97) – Institui o regime de proteção de 
cultivar. 
Lei nş 11.484 – dispõe sobre os incentivos às indústrias de equipamentos para 
TV Digital e de componentes eletrônicos semicondutores e sobre a proteção à 
propriedade intelectual das topografias de circuitos integrados (FIGUEIREDO; 
MACEDO; PENTEADO, 2008, p. 15). 

 

No que tange essencialmente à forma de proteção, Legat e Marques (2008) 

esclarecem que a Propriedade Intelectual se divide em duas grandes áreas: 

 Propriedade Industrial: Patentes de Invenção e de Modelo de Utilidade, 

Registros de Marcas, Desenhos Industriais, Cultivares e Indicações 

Geográficas, bem como repressão à concorrência desleal. 

 Direitos Autorais: Obras literárias, artísticas ou científicas, programas de 

computador, topografia de circuito integrado, domínios na Internet e 

conexos. 

De acordo com Legat e Marques (2008), a proteção dos direitos outorgados aos 

criadores de inovações utilitárias, industriais ou comerciais, como por exemplo as invenções, 

as marcas, os modelos de utilidade e os desenhos industriais, é regulada por uma área da 

Propriedade Intelectual, a saber, Propriedade Industrial. Além disso, tem por escopo ainda, 

promover o desenvolvimento tecnológico, econômico e social do país, por meio da 

disseminação e a aplicação de seus resultados. 

A concessão de proteção outorgada pelo Estado se faz pelos seguintes 

documentos, conforme explicam Legat e Marques (2008): 
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 Patente de Invenção; 

 Patente de Modelo de Utilidade; 

 Registro de Desenho Industrial; 

 Registro de Marca. 

Em ambos os casos (Patentes ou Registros), a concessão temporária de direito de 

propriedade outorgada pelo Estado ao autor ou ao requerente legitimado, impede terceiros, 

sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar o produto ou 

o processo decorrente de sua invenção, como reza o artigo 42. De acordo com o art. 5º da LPI, 

a Propriedade Industrial é considerada um bem móvel, assemelhando-se a qualquer outro 

ativo móvel da empresa, sendo, assim um bem patrimonial (LEGAT; MARQUES, 2008). 

Já os direitos autorais, como asseveram Bocchino et al. (2010), são 

regulamentados por meio da Lei n.º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, e abrange os direitos 

de autor e os que lhe são conexos. 

 Direito do autor: compositor, pintor, artista plástico, escritor. 

 Direitos conexos: artistas intérpretes, ou executantes, dos produtores 

fonográficos e das empresas de radiodifusão. 

 
O direito autoral tem foco em interesses de caráter subjetivo, pois decorre 
basicamente da autoria de obras intelectuais no campo literário, científico e 
artístico, de que são exemplos: desenhos, pinturas, esculturas, livros, 
conferências, artigos científicos, músicas, filmes, fotografias, software, entre 
outros, sendo regulamentado pela Lei n.º 9.610/98. O direito autoral envolve um 
conjunto de direitos morais e patrimoniais do criador da obra literária, artística, 
científica e refere-se a todas as criações que não possuem requisitos de novidade 
absoluta e aplicação industrial (JUNGMANN; BONETTI 2010, p. 21). 

 

Bocchino et al. (2010), ainda explicam que os sujeitos dos direitos autorais são os 

criadores de obras destinadas à sensibilização ou à transmissão de conhecimentos, aos quais 

se defere a exclusividade de exploração, fazendo depender de autorização autoral qualquer 

uso público com intuito de lucro, direto ou indireto. 

A bem da verdade, a importância da Propriedade Intelectual é inegável, sobretudo 

para organizações. Tanto é que Jungmann e Bonetti (2010) garantem que no mundo dos 

negócios, obras, conhecimento, invenções, inovações e outras expressões da criatividade 

humana são transformadas em propriedade privada e protegidas por lei, através do sistema de 

Propriedade Intelectual. Como propriedade privada, elas são comercializadas como bens 

imateriais, chamados de ativos intangíveis. 
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Jungmann e Bonetti (2010) acreditam ainda que a transmissão dos conceitos e a 

utilização dos instrumentos de proteção da Propriedade Intelectual são imprescindíveis para 

assegurar que as criações, invenções, obras artísticas ou literárias de seus inventores tenham 

retorno financeiro quando da atividade de comercialização desses ativos. 

Ademais, no atual contexto econômico, em que indústria do conhecimento tornou-

se ferramenta essencial e estratégica para uma organização, a Propriedade Intelectual 

transforma-se em um relevante ativo. No entanto, para ter poder competitivo, é preciso que os 

valores desses bens sejam otimizados, além de comporem um plano estratégico de negócios 

com vistas a proteger produtos atuais e futuros. Todo este processo é de extrema relevância 

para o desenvolvimento dos países, pois tem como objetivo o favorecimento do comércio 

internacional, estímulo de novos métodos de produção, aumento de produtividade, geração de 

riquezas, entre outras. Portanto, a detenção de conhecimento se tornou anseio de países e 

organizações, e, por este motivo faz-se necessário proteger tal conhecimento de modo a obter 

sucesso comercial (BRASIL, 2005). 

 

2.2 A propriedade intelectual e o crescimento econômico 

 

 São inúmeros os fatores que influenciam e implicam no desenvolvimento 

econômico de um país, e toda nação, capitalista ou não, projeta enriquecer. Com o passar dos 

séculos, os países têm procurado formas de obter progresso econômico; este tem sido o pilar 

nacional que sustenta a soberania de um estado frente ao universo internacional, na medida 

em que países subdesenvolvidos passam a ter maior expressividade.  

A Propriedade Intelectual surge então como uma das ferramentas primordiais e 

estratégicas que visa salvaguardar conhecimento. Deter conhecimento passa a ser algo quase 

essencial à sobrevivência humana, e é este mesmo conhecimento que pode gerar bens 

materiais e imateriais e com isto, riqueza nacional, além de mudanças radicais no estilo e na 

qualidade de vida como resultado de uma revolução que contempla principalmente 

informação, conhecimento e tecnologia. Portanto, é fato que, na atualidade, o conhecimento 

continua a ser objeto de desejo bastante cobiçado pelas nações. Por essa razão, é primordial 

atentar para a salvaguarda do conhecimento, não apenas para satisfazer à questão jurídica da 

PI, mas também para produzir uma cultura de proteção imperiosa à manutenção do sigilo. 

É consenso que a Ciência e Tecnologia (C&T) é fator extremamente relevante 

para alçar condição de país desenvolvido. Esta condição implica diretamente na capacidade 

que determinado país possui em desenvolver produtos de grande valor agregado que lhe traga 
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diferencial competitivo no cenário internacional, sendo assim, a Propriedade Intelectual surge 

como âncora de qualquer país em desenvolvimento, podendo gerar riquezas (Costa, 2007). 

No entanto, devido à tendência mundial à competitividade comercial, os países, 

especialmente os em desenvolvimento, tem encontrado grandes desafios que percorrem a 

esteira dos Direitos de Propriedade Intelectual – DPI. E como bem afirmam Braga; Fink e 

Sepulveda (2000), os países em desenvolvimento não vêm utilizando, de maneira sólida, o 

direito de propriedade intelectual como ferramenta para fomentar inovação. Tais países tem 

preferido a rápida disseminação do conhecimento, e, isto se deva, em parte, à desigualdade 

significativa no controle dos direitos de propriedade. Porém, o surgimento de novas 

tecnologias tem levado à adaptação contínua da proteção dos DPI, a fim de que estes direitos 

sejam utilizados efetivamente como instrumentos de crescimento econômico. Tais autores 

citam ainda, como exemplo, a evolução dos Direitos de Propriedade Intelectual com relação à 

biotecnologia, com implicações diretas para a agricultura, e com relação à indústria 

farmacêutica. Estes dois ramos tem tido alta relevância para os países em desenvolvimento.  

Os direitos de Propriedade Intelectual podem gerar benefícios de modo mais 

igualitário por meio de acordos como o da TRIPs - Agreement on Trade-Related Aspects of 

Intellectual Property Rights. Este acordo, abre as portas do mercado internacional para os 

países que, ao participarem da Organização Mundial do Comércio – OMC, estão 

subordinados às rigorosas leis ora estabelecidas pela TRIPs. Neste sentido, observa-se a 

importância de tal acordo como um instrumento multilateral da mundialização das leis de 

Propriedade Intelectual. 

Vale ressaltar, também, que Falvey, Foster e Greenaway (2006), tentaram explorar de 

forma empírica a relação entre Propriedade Intelectual e crescimento econômico. Eles se 

valeram de estimativas por meio de relação linear e não-linear, obtendo um coeficiente 

positivo, marginalmente significativo. Entretanto, os autores puderam verificar que, quanto 

mais forte fosse a proteção intelectual nos países desenvolvidos mais rápido era o crescimento 

econômico, o que não acontecia com os países em desenvolvimento. Contudo, estes mesmos 

autores enfatizam, não ser possível encontrar um resultado que evidencie que a proteção 

intelectual reduza o crescimento econômico. Restando assim, resultado positivo na relação 

entre Propriedade Intelectual e crescimento econômico. 

 

2.3 As forças armadas no mundo 

                                                
  TRIPS – Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio. 
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As forças armadas, que também podem ser denominadas como forças militares, a 

depender da nação, estabelecem o conjunto das suas organizações e forças de combate e 

defesa. Em boa parte dos países, as forças armadas são instituições nacionais permanentes e 

regulares, constituídas com alicerce na hierarquia e na disciplina, comumente por meio da 

autoridade direta do Ministro da Defesa ou igual e sob autoridade soberana do Chefe de 

Estado ou de Governo, variando o regime político. As forças armadas têm por escopo maior à 

defesa militar do país, sendo ainda de sua competência, caso a lei nacional permita, auxiliar 

na segurança dos poderes constitucionais e na defesa da lei e da ordem interna. 

Outro ponto interessante sobre as forças armadas é que estas se configuram como 

instituições nacionais, as quais são autorizadas pela sua nação a usar a força – frequentemente 

por meio do uso de armas - em prol de defender seu próprio país. Tal procedimento poderá ser 

realizado por meio do combate real ou da simples ameaça do uso da força. Além disso, as 

forças armadas, em algumas nações, funcionam ainda como sociedades dentro de sociedades, 

tendo em vista que muitas delas detêm suas próprias comunidades, leis, economia, educação, 

medicina e outras particularidades de uma sociedade civil. 

Evidentemente que as forças armadas variam consideravelmente de um país para 

outro, sendo notadamente explícita a distinção entre eles, especialmente em que pese acerca 

da própria potência de cada país, consequência lógica do desenvolvimento da nação e o poder 

estabelecido em todos os seus níveis de atuação, quais sejam: o estratégico, o tático e o 

operacional. 

Segundo Ribeiro (2010), a estratégia é vista pelas ciências militares como a arte e 

a ciência do desenvolvimento e empenho das forças políticas, econômicas, psicológicas e 

militares de uma nação, tanto na paz como na guerra, com o intuito de fornecer o máximo 

apoio possível aos desígnios das nações nacionais para incrementar as possibilidades e 

consequências adequadas da vitória ou de minimizar os efeitos de uma derrota. 

Já a força tática refere-se à arte de dispor e de empregar as tropas das forças 

militares numa determinada região, numa situação de combate. Assim, a estratégia ao 

encontrar dificuldades no campo de batalha, deve recorrer ao apoio tático. 

Por fim, a força operacional diz respeito às unidades militares criadas com o 

intuito de realizar uma operação específica, com o objetivo de aumentar sua flexibilidade e, 

principalmente no cumprimento exato das tarefas que devem ser executadas. 

Desta forma, para uma melhor divisão de tarefas, as forças armadas são divididas 

conforme seu meio de atuação, ou seja, são constituídas em três grandes organizações, 

correspondendo a cada tipo de ambiente. Tais organizações são estabelecidas em: exército, 
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que compreende a força terrestre; marinha, que se refere à força naval e aeronáutica, que 

compreende a força área.  

Assim, todas as três configuram-se pelas forças armadas, mas em virtude da 

variabilidade da potência das forças militares no mundo todo, há uma classificação notória 

das principais potências, que se enquadram num ranking de poderio bélico, bem como em 

termos de força econômica. A Tabela 1 mostra as dez forças militares com maior potência no 

mundo todo, com base nas informações do Instituto Internacional para Estudos Estratégicos. 

Vale salientar que os números apresentados são referentes a 2002, ano mais 

recente em que as estatísticas foram compiladas. Obteve-se tais dados do site 

(www.mundoestranho.abril.com.br), sendo retirado do anuário do Instituto Internacional para 

Estudos Estratégicos (International Institute for Strategic Studies - IISS). Os dados 

apresentados na Tabela 1 são dispostos com base no ranking de 1º a 10º lugar; e tal posição 

pode ter sido ligeiramente alterada, mas não foi possível encontrar dados fidedignos mais 

atuais, pois os que foram localizados não são de fontes confiáveis. De qualquer forma, já é 

perfeitamente possível se ter uma ideia da potência militar dos principais países do mundo. 

Tabela 1 – As dez forças militares mais potentes do mundo 
Posição  País Efetivo de 

soldados 
Gasto anual 

(bilhões de dólares) 
Armas 

nucleares 
1º Estados Unidos 1 414 000 329  Sim 
2º Rússia 988 100 48  Sim 
3º China 2 270 000 48  Sim 
4º França 260 400 38  Sim 
5º Reino Unido 210 400 35  Sim 
6º Coréia do Norte 1 082 000 4,7  Sim 
7º Índia 1 298 000 13  Sim 
8º Paquistão 620 000 2,5  Sim 
9º Coréia do Sul 686 000 12  Não 

10º Israel 161 500 9,4  Sim 
Fonte: Disponível em <www.mundoestranho.abril.com.br> 

 

Não é demais enfatizar que tais dados, naturalmente foram acrescidos, tanto em 

termos de quantidade de efetivos de soldados, como também em termos de valores, mas, de 

modo geral, já é possível se ter uma ideia da proporção da potência das principais forças 

armadas do mundo. 

 

2.4 Forças Armadas no Brasil 
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No Brasil, as Forças Armadas foram estabelecidas na Constituição Federal de 

1988 que determinou o regime jurídico dos militares, constituído pelos artigos 142 e 143. De 

acordo com Kayat (2010), a Emenda Constitucional n.º 18 incluiu o § 3º no artigo 142, aponta 

que os membros das Forças Armadas são denominados “militares”. Tal alteração, não 

restringindo apenas ao termo, aprofundou o caráter historicamente específico dessa categoria 

de agentes públicos, ao observar, ainda mais, em sede constitucional, a diferenciação dos 

militares em relação aos servidores públicos e demais profissionais a serviço do Estado – ou 

mesmo em relação aos trabalhadores em geral. 

Assim, conforme esclarecem Pinto, Rocha e Silva (2005, p. 97): 

 
A Constituição Federal (CF), em seu artigo 142, estabelece: As Forças Armadas, 
constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições 
nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na 
disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à 
defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de 
qualquer destes, da lei e da ordem. 

 

No tocante às tarefas destinadas às Forças Armadas, em obediência a seus termos 

constitucionais e aos acordos internacionais a que subscreve são, exclusivamente, conforme 

acentua PROENÇA JÚNIOR (2011, p. 340): 

 
i. a defesa do território brasileiro contra um ato de força; 
ii. a participação em uma aliança internacional para usar de força contra outrem, 
missões de paz ou de guerra; 
iii. a atuação no interior do território brasileiro, como força policial ou de 
intervenção, utilizando-se em todos os casos de armamentos convencionais. 

 

A primeira tarefa, conforme explica Proença Júnior (2011), a defesa do território, 

refere-se a poder se dar uma resposta armada a um ato de força. Poder dar tal resposta pode 

dissuadir, fazendo menos viável e, neste caso, menos provável que se considere um ato de 

força contra o Brasil. 

Já a segunda relaciona-se, especialmente, à participação em missões das 

Organizações das Nações Unidas (ONU) – e, presume-se, da Organização dos Estados 

Americanos (OEA). Corresponderia ao compromisso brasileiro de uma força “valor brigada” 

em termos internacionais, capaz de cumprir os requisitos da resposta rápida, como prevista no 

processo de planejamento integrado de missões da ONU (PROENÇA JÚNIOR, 2011). 

Por fim, a terceira tarefa refere-se ao uso das Forças Armadas para apoiar, 

suportar, respaldar ou substituir as forças policiais em situações de excepcionalidade, seja 

para atenderem à segurança pública, seja para responderem a outras situações, que podem ser 
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desde desastres naturais até o extremo das formas constitucionais de exceção (PROENÇA 

JÚNIOR, 2011). 

Entretanto, mesmo estando devidamente estabelecidos na Constituição, muitos 

questionam se as Forças Armadas Brasileiras estão de fato preparadas para as missões que lhe 

são atribuídas e, observa-se um consenso de que não estão verdadeiramente prontas. Pinto, 

Rocha e Silva (2005) afirmam que as Forças Armadas brasileiras não têm recursos materiais 

adequados para fazer frente às crescentes demandas que lhes são feitas. 

Segundo os autores supracitados, se de fato o Brasil não se confronta com 

qualquer tipo de ameaça externa, não se pode olvidar que, no século XXI, as ameaças 

militares necessariamente não vêm apenas de outras nações. Por certo, o panorama 

geoestratégico mudou consideravelmente nos últimos tempos. Além do fim do comunismo 

como alternativa de modelo econômico e político, que pôs fim à Guerra Fria, o Brasil 

aproximou-se de maneira contundente com a Argentina, que deixou de ser rival para se 

transformar numa parceira estratégica, econômica e política.  

Contudo, como já mencionado, existem outras ameaças que vem assolando o país 

e que não são inteiramente ligadas a ataques de outros países, mas sim, de ameaças efetivas 

próprias do século XXI, como, por exemplo, o terrorismo e o narcotráfico. 

A bem da verdade, as ameaças externas estão se tornando cada vez mais 

proeminentes, uma vez que o Brasil venha se destacando no panorama internacional, some-se 

ainda, as ameaças de cunho interno. Isto prova a incoerência de o Brasil por vezes diminuir os 

gastos em defesa nacional, enquanto, por exemplo, outros países aumentam vertiginosamente 

seus gastos nessa esfera. 

Neste contexto, Pinto, Rocha e Silva (2005, p. 98) acrescentam que: 

 
O Brasil tem se preocupado, ainda, em ocupar um espaço maior no cenário 
internacional. Para tanto, além do histórico pacifismo brasileiro, ganha espaço 
como política de Estado uma atuação proativa na sociedade internacional: o caso 
emblemático é o do envio de tropas para participarem de missões de paz no 
exterior. É claro que o Brasil já enviara, no passado, soldados para participarem 
no processo de pacificação em Moçambique, no Canal de Suez, em Angola e no 
Timor Leste. A missão de paz ora enviada para o Haiti, no entanto, tem um grau 
de participação brasileira, nunca visto antes. Os mil e duzentos homens enviados 
ao país caribenho constituem o maior envio de soldados ao exterior desde a 
Segunda Guerra. 

 

Sendo assim, Pinto, Rocha e Silva (2005) acreditam que, se o Brasil pretende 

conservar sua segurança e uma posição mais pró-ativa na garantia da paz internacional, são 

indispensáveis mais recursos para as Forças Armadas. Esse fato está devidamente notório em 
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toda a sociedade brasileira. Mesmo porque, são comuns notícias da mídia acerca da 

incapacidade de operação das Forças Armadas, como, por exemplo, a demora na obtenção de 

caças para substituírem os obsoletos Mirage III, os incessantes atrasos na construção do 

submarino nuclear brasileiro, os salários defasados, dentre outros. Para ter uma ideia, o 

número de engenheiros que pedem baixas do Exército aumenta a cada ano, e, dentre vários 

fatores, os baixos salários se mostram como o principal motivo. 

Desta forma, Pinto, Rocha e Silva (2005) sustentam que tal descaso financeiro 

advém de três pilares muito bem entendidos, que são: o primeiro diz respeito à remuneração 

dos militares, já que os salários pagos são insuficientes para atrair quadros; o segundo refere-

se à falta de dinheiro para o custeio das operações cotidianas, o que impede, sobremaneira, o 

treinamento e a capacitação dos soldados para operar equipamentos militares modernos; e o 

terceiro e último pilar relaciona-se pela consequência dos dois anteriores. 

Em outras palavras, os autores supracitados asseveram que faltam verbas para 

aparelhar as Forças Armadas para os desafios do futuro, ou seja, o Brasil está minimizando a 

sua potencialidade para encarar os diferentes desafios que podem surgir na esfera da 

segurança e de defesa nacional, uma vez que não investe de forma significativa em ciência, 

em tecnologia e em preparação apropriada para os campos que surgem frente à modernidade. 

Neste bojo, percebe-se que as Forças Armadas Brasileiras, se não buscarem novas formas de 

mudança frente à globalização, tendem a perder sua capacidade de ação, bem como a 

provável capacidade em produzir novas tecnologias, haja visto serem as Forças Armadas 

setores estratégicos na produção de Ciência, Inovação e Tecnologia. 

Neste parâmetro, Costa (2007) acredita que a Ciência e Tecnologia (C&T) é uma 

das esferas do Poder Nacional que detém maior relevância para um país que busca o 

desenvolvimento. A condição de grande potência implicará a capacidade do Brasil de 

desenvolver produtos de elevado valor agregado num sistema internacional competitivo, 

sendo necessário, portanto, incluir essa nova visão de tecnologia às Forças Armadas 

Brasileiras. 

Diante dessa perspectiva, Amarante (2012) acredita que, diante das inúmeras 

transformações que vêm ocorrendo, o país que detiver a capacitação tecnológica para produzir 

diferentes meios militares terá maiores condições políticas para impor, de modo geral, a sua 

vontade aos demais países carentes de tecnologia militar. Nesta perspectiva, vale acrescentar 

que o país que detém poderio militar não apenas se impõe aos países carentes de tecnologia 

militar, como também se estabelece no cenário internacional frente às grandes potências 

mundiais. 
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Portanto, para assegurar a soberania da nação, o conhecimento deve se fazer 

presente no desempenho do poder militar, representado pelas Forças Armadas. Elas devem 

traduzir o maior desenvolvimento científico e tecnológico do país, pois dispõem das armas de 

dissuasão para o exercício pleno da soberania. Essa soberania significa também 

independência econômica ao firmar a sobrevivência das organizações no mercado 

internacional, em todos os ramos do conhecimento, sobretudo, aqueles considerados 

estratégicos, tais como: área nuclear, aeroespacial, biotecnologia, fármacos, nanotecnologia, 

matrizes energéticas, etc. (BRASIL, 2005). 

 

2.5 A inovação tecnológica  

 

Antes de entrar no mérito da questão, ou seja, falar sobre a inovação tecnológica, 

é interessante relatar o real sentido do termo inovação. Muito embora não haja um conceito 

único e absoluto, Fuck e Vilha (2012) trazem que a palavra inovação refere-se ao ato de 

inovar, ao ato de fazer algo novo. No momento atual em que se vive e, principalmente diante 

das inúmeras mudanças que ocorrem em tempo não hábil, a inovação se estabelece no âmago 

de avaliações de vários tipos, sendo debatida em uma série de esferas da sociedade e, 

infelizmente, na maioria das vezes, sem o devido cuidado conceitual. 

De acordo com Galvão Filho (2009), as possibilidades tecnológicas que existem 

atualmente, as quais disponibilizam diferentes alternativas e concepções, para além de simples 

ferramentas ou suportes para a realização de determinadas tarefas, se constituem elas mesmas 

em realidades que evidenciam novos ambientes de construção e produção de conhecimentos, 

que produzem e ampliam as nuances de uma lógica diferenciada nas relações do homem com 

os saberes. 

 
A última década foi marcada pelo desenvolvimento acelerado das tecnologias e 
das comunicações, causando impactos em todas os setores da atividade humana. 
As novas tecnologias tornaram-se, em pouco tempo, no principal meio de 
comunicação direta ou indireta entre as pessoas, sendo utilizadas de forma 
rotineira em instituições, empresas e outros locais de trabalho (SANTOS, 2005, 
p. 2). 

 

Weisz (2009) acrescenta ainda que, para uma organização, é fundamental analisar 

a tecnologia em que se propõe a investir, não apenas para obter o devido conhecimento sobre 

o valor do ativo intangível que a organização incorpora a seu patrimônio, mas para saber o 

valor que agrega à organização. Para qualquer instituição que desenvolva tecnologia para 
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licenciá-la ou, de outra forma, negociá-la, a análise da tecnologia será uma base de preço a 

partir da qual ela poderá negociar a tecnologia desenvolvida. Da mesma forma, em virtude do 

valor da tecnologia é que uma instituição decidirá, inicialmente e ao longo da formulação e da 

execução do projeto, se empreende e, depois, se prossegue ou não com o investimento em 

inovação tecnológica almejado. 

Contudo, Weisz (2009) sustenta que o valor da tecnologia é um conceito que 

efetivamente só faz sentido quando considerado num contexto. Sendo assim, o valor da 

tecnologia é afetado pelo desejo, por vezes emocional, que ela desperta, pela ocorrência de 

algum fato que torna a tecnologia mais útil. 

No entendimento de Silva, Hartman e Reis (2008), a inovação tecnológica se 

configura como sendo um dos fatores essenciais de mudanças no mundo atual, sendo que por 

meio da inovação os diversos países e organizações obtêm vantagens competitivas e 

consequentemente, um maior crescimento e desenvolvimento sustentáveis. A inovação 

tecnológica produz o novo “poder de fogo” das organizações modernas.  

Assim, conforme acentua Fuck e Vilha (2012), a inovação tecnológica se 

estabelece como sendo indispensável nas estratégias de diferenciação, competitividade e 

crescimento em um número cada vez maior de instituições. A obtenção de estratégias e 

práticas inovativas em diferentes tipos de setores está necessariamente atrelada à busca de 

diferenciações capazes de produzir produtos e serviços para o mercado que gerem vantagens 

competitivas sustentáveis em relação a seus competidores. 

Fuck e Vilha (2012) ainda lembram que as inovações tecnológicas não são apenas 

provenientes de investimentos financeiros. A bem da verdade, para que elas existam, é 

imprescindível a existência da capacidade inovadora que deve estar presente em todas as 

etapas do processo de inovação, além de um ambiente institucional adequado e, de forma 

crescente, de políticas de incentivos específicos.  

Para que de fato aconteça uma inovação tecnológica, nos mais diferentes 

segmentos, Silva, Hartman e Reis (2008), acreditam que é preciso haver a criação de um novo 

produto, processo ou serviço, ou ainda, mudanças em produtos, processos e serviços já 

existentes no mercado. Outro ponto que merece ser levado em consideração no tocante à 

inovação tecnológica é a sua subdivisão em inovações incrementais (ou menores) e inovações 

radicais (ou maiores). 

Com relação às inovações incrementais, Silva, Hartman e Reis (2008) afirmam se 

tratar daquelas que vêm acrescentar algum valor, gerar alguma melhoria, enfim, modificar um 

produto, processo ou serviço já existente. A partir de alguma mudança nos seus atributos 
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originais, passam a ser percebidos com um diferencial a mais em relação aos produtos ou 

processos e serviços.  

Já no que tange às inovações radicais, os autores anteriormente citados declaram 

que são aquelas que por certo geram novos produtos, processos ou serviços, os quais inclusive 

acabam por exterminar em muitos casos os seus antecessores (se é que estes existiam). São 

radicais as inovações normalmente geradas a partir das atividades de P & D (pesquisa e 

desenvolvimento). 

A bem da verdade, observa-se que a inovação tecnológica tornou-se tão essencial 

ao mundo contemporâneo, sendo aceita, disseminada e adotada no mundo todo que, inclusive 

o Brasil, almejando vigorar entre as principais potências mundiais, tratou de estabelecer 

alguns parâmetros quanto à inovação tecnológica. 

Esse efeito é tão verdadeiro que a partir da publicação da Lei n.º 10.973, de 

02/12/2004, conhecida como Lei da Inovação, e de seu decreto regulamentador, no 5.563, de 

11/10/2005, reproduziram-se nas Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT) do Brasil, 

definidas como órgãos ou entidades da administração pública que têm por objetivo 

institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter 

científico ou tecnológico, os chamados Núcleos de Inovação Tecnológica (NIT). De acordo 

com Santos, Toledo e Lotufo (2009), tal determinação está regida devidamente no artigo 17, 

como se observa: 

 
Art. 17 – A ICT deverá dispor de Núcleo de Inovação Tecnológica, próprio ou 
em associação com outras ICT, com a finalidade de gerir sua política de 
inovação. 
Parágrafo único. São competências mínimas do Núcleo de Inovação 
Tecnológica: 
I zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das 
criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia; 
II avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de 
pesquisa para o atendimento das disposições da Lei no 10.973, de 2004; 
III avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na 
forma do art. 23 deste Decreto; 
IV opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas 
na instituição; 
V opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na 
instituição, passíveis de proteção intelectual; e 
VI acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de 
propriedade intelectual da instituição. 

 

Diante do exposto, Davenport (1994 apud SILVA; HARTMAN; REIS, 2008) 

assevera que, nesse contexto, a tecnologia da informação surge como um suporte primordial 

para a proclamação de inovações tecnológicas. Entretanto, esta tecnologia disponível deve ser 
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utilizada como meio e não como um fim, na busca das inovações, pois são as pessoas que 

efetivamente irão gerá-las. 

 

2.6 Os núcleos de inovação tecnológica  

 

Desde a publicação em dispositivo legal com a Lei n.º 10.973/2004, denominada a 

Lei da Inovação, Bortolini (2013) afirma que toda a Instituição de Ciência, Tecnologia (ICT), 

ficou obrigada a constituir um Núcleo de Inovação (NIT), sendo este o responsável por uma 

série de atividades associadas a políticas e práticas científicas e tecnológicas das ICTs, 

descritas conforme a Lei n.º 10.973 (BRASIL, 2004, art.16 apud BORTOLINI, 2013, p. 62): 

“A ICT deverá dispor de núcleo de inovação tecnológica, próprio ou em associação com 

outras ICT, com a finalidade de gerir sua política de inovação”. 

Assim, como explicam Trzeciak, Coral e Pereira (2010), um Sistema de Inovação 

tem como escopo fundamental criar um ambiente adequado à inovação local, regional ou 

nacional, por meio da promoção de interações entre pesquisadores, empresários e governo, 

alinhando demandas e ofertas tecnológicas, bem como recursos de fomento à inovação. 

 
A Lei de Inovação define NIT “como sendo o núcleo ou órgão constituído por 
uma ou mais Instituição Científica e Tecnológica (ICT) com a finalidade de gerir 
sua política de inovação. Há diferentes modelos de NIT e dependem das 
especificidades de cada ICT ou consórcio de ICT e dos mecanismos de 
transferência de tecnologia utilizados por elas.” (FERREIRA, 2013, p. 24). 

 

Segundo Trzeciak, Coral e Pereira (2010), os NITs são compostos da junção de 

seus componentes (empresários, ICTs e governo) com a relação entre eles. Outra 

característica relevante diz respeito ao conceito de fronteira, que divide sistemas de inovação 

entre:  

 Sistema de Inovação Local;  

 Sistema de Inovação Regional; 

 Sistema de Inovação Nacional.  

De acordo com estes mesmos autores, enquanto a primeira questão foca limites 

locais de inovação, como uma cidade ou grupo de cidades, o segundo tem limites regionais 

(grupo de estados ou grupo de países), e o último define um sistema nacional de inovação. 

Explicando amiúde acerca das funções e das competências dos NITs, Bortolini 

(2013) expõe o artigo 16 da Lei 10.973/2004: 
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I - zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das 
criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia; 
II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de 
pesquisa para o atendimento das disposições desta Lei; 
III - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na 
forma do art. 22; 
IV - opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas 
na instituição; 
V - opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na 
instituição, passíveis de proteção intelectual; 
VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de 
propriedade intelectual da instituição (BRASIL, 2004 apud BORTOLINI, 2013, 
p. 63). 

 

Assim, segundo Bortolini (2013), o NIT passa a ser responsável pela 

intermediação do processo de interação UEG. Tais atividades são classificadas em interna, 

externa e de proteção. 

Com relação às atividades internas, Bortolini (2013) afirma que estas englobam 

desde o cadastro de processos, gestão das atividades realizadas, geração de relatórios 

analíticos, tendo como relevância o cuidado da política de inovação da ICT, a qual determina 

os parâmetros e diretrizes a serem seguidas frente à ocorrência de qualquer processo que 

envolva atividades ligadas à inovação e desenvolvimento tecnológico dentro da ICT e à 

avaliação dos resultados, importante para o entendimento das principais deficiências, 

necessidades e melhores práticas dos fluxos e setores gerenciados pelo NIT. 

Já no tocante às atividades externas, Bortolini (2013) assegura que se tem como 

proeminência a interação com o Governo e Setor produtivo, além das demais interações, tais 

como com a comunidade interna e externa, incubadoras, fundações de amparo à pesquisa, 

entre outros.  

Por fim, as atividades ligadas à proteção dizem respeito ao cadastro, 

acompanhamento e avaliação dos processos envolvendo Propriedade Intelectual, contratos de 

tecnologia, licenciamentos e demais atividades que envolvam a proteção e transferência do 

conhecimento gerado dentro da ICT. Estabelece-se como atividade de grande importância no 

interior do NIT, haja visto se tratar de atividade de grande complexidade, envolvendo, 

inclusive, a garantia de sigilo e segurança - no que se refere à integridade e disponibilidade - 

das informações dos processos existentes no interior desses órgãos (BORTOLINI, 2013). 

O Quadro 1 traz uma síntese a respeito de cada classificação exposta, elaborado 

por Nunes (2010). 

                                                
  UEG – Universidade-Empresa-Governo. 
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Quadro 1 - Principais funções dos NITs, classificadas por tipo 

Tipo  Descrição  

Int

er

na 

Zelar pela manutenção da política institucional de estímulo à proteção das criações, licenciamento, 
inovação e outras formas de transferência de tecnologia: 

 Conhecer as pesquisas em andamento na ICT; 
 Definir o que e como deve ser protegido; 
 Opinar sobre titularidade nos projetos de pesquisa colaborativa; 
 Estabelecer estratégia de divulgação dos resultados; 
 Difundir e estimular inovação tecnológica e o relacionamento ICT – Empresa. 

Avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de pesquisa para o atendimento 
das disposições desta lei: 

 Ter conhecimento técnico sobre o estágio da pesquisa; 
 Avaliar o potencial de inovação dos projetos de pesquisa; 
 Caracterização técnica, análise de mercado e viabilidade econômica; 
 Sugerir estratégia de transferência de tecnologia. 

Sensibilizar, orientar e capacitar técnicos, pesquisadores e demais interessados na proteção do 
conhecimento e na apropriação dos benefícios comerciais advindos; 
Apoiar a criação e incubação de empresas de base tecnológica, por técnicos, pesquisadores e demais 
interessados. 

Ex

ter

na 

Avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção: 
 Ter conhecimento técnico para avaliar a invenção; 
 Prospectar parceiros na ICT com interesse e competência na área da solicitação; 
 Identificar o potencial de inovação da invenção; 
 Articular parceria com o inventor independente e a ICT. 

Captar recursos para desenvolvimento de atividades de P&D&E, capazes de gerar inovações ou com 
potencial inovador por meio da elaboração de projetos a serem submetidos às agências de fomento 
(public venture capital) e de planos de negócios a serem submetidos aos investidores institucionais 
(private venture capital); 
Atuar em parceria com outras ICTs e empresas, no espírito da Hélice Tríplice de relações entre o setor 
gerador de conhecimento, o governo e o setor produtivo; 
Opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas na instituição, passíveis de 
proteção intelectual: 

 Estabelecer procedimentos de Comunicação de Invenção; 
 Estimular o uso de Termos de Sigilo; 
 Definir normas para manutenção de sigilo – professores, técnicos e alunos; 
 Contribuir para o estabelecimento de normas sobre conflito de interesses. 

Pr

ote

çã

o  

Opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas na instituição: 
 Avaliar o potencial de comercialização de determinada tecnologia; 
 Fazer a redação da patente ou do instrumento de proteção; 
 Fazer o depósito de patenteamento ou registro; 
 Identificar a melhor forma de comercialização de uma tecnologia; 
 Negociar condições de transferência de tecnologia; 
 Elaborar contrato de desenvolvimento e de licenciamento. 

Acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de propriedade intelectual: 
 Acompanhar os pedidos no Brasil e no exterior; 
 Prover os recursos para a manutenção dos processos; 
 Opinar sobre a continuidade da manutenção dos títulos de propriedade não negociados. 

Gerir contratos de licenciamento, transferência de tecnologia, serviços e outros. 
Fonte: Nunes (2010). 

Lotufo (2009, apud SOUZA, 2011) lembra ainda que a obrigatoriedade da 

proteção intelectual pelas ICTs, devidamente mencionada em Lei, precisamente no artigo 5º, 

evidencia uma estratégia para o fortalecimento do relacionamento entre pesquisa pública e 

empresas. 
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Na visão de Souza (2011), o escopo da legislação é promover a produção de 

novas tecnologias e fomentar sua proteção, aumentando o número de depósitos de patentes 

brasileiras e, em decorrência, a competitividade diante de outros países. Nesse sentido, a 

atuação dos NITs propicia um campo peculiar para a transferência de tecnologia e para a 

proteção do conhecimento na ICT, atuando como mediador entre a Instituição, o setor privado 

e a comunidade. 

Neste contexto, Souza (2011, p. 2) acrescenta ainda que: 

 
Além disso, diversas outras ações estão sendo tomadas para fomentar a inovação 
tecnológica no país. Como exemplo pode-se citar o financiamento de projetos de 
pesquisa tecnológica pelas agências de fomento como o Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a Financiadora de Estudos 
e Projetos (FINEP), tanto para instituições de pesquisa públicas como privadas, 
assim como, Projetos de Lei e Medidas Provisórias - como a Lei n◦ 11.196/2005, 
denominada Lei do Bem, que cria incentivos fiscais às empresas privadas que 
invistam em inovação - criada para regular e incentivar o desenvolvimento da 
área. 

 

Sendo assim, conforme explica Souza (2011), a produção científica brasileira, na 

qual grande parte desenvolvida nas ICTs, tem apresentado um crescimento significativo a 

cada ano. No entanto, há que se considerar que, não obstante o resultado ser positivo, ainda se 

observam deficiências quando se trata da gestão deste conhecimento. Isso ocorre em virtude 

de grande parte da tecnologia desenvolvida pelas ICTs não ser gerida de maneira a se 

concretizar em produtos e processos oferecidos ao mercado. 

A essa afirmação, Bortolini (2013) também declara que a obrigatoriedade de 

criação de um NIT, por ICTs públicas, suscita, na maioria das vezes, em dificuldades durante 

a implementação e gestão dos mesmos, visto a escassez de tempo e recursos para o 

desenvolvimento de um atividade tão complexa. 

Ainda, segundo Bortolini (2013), o desenvolvimento de atividades complexas, 

ligadas desde o cadastro e gerenciamento da PI, até a avaliação de resultados, evidencia ser 

indispensável à composição de vários fatores, buscando obter máxima eficiência e controle, 

uma vez que grande parte das atividades realizadas envolve a interação com demais agentes e 

o controle da informação. Assim, são diversos os fatores que regem as atividades exercidas 

pelos Núcleos de Inovação Tecnológica. A gestão do conhecimento requer uma organização e 

manobras estratégicas competentes, a fim melhorar a gestão das tecnologias desenvolvidas 

com vistas ao alcance dos resultados positivos esperados, quais sejam de curto ou longo 

prazo.  
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Deste modo, o Quadro 2 compila o modelo de práticas de gestão para Núcleos de 

Inovação Tecnológica - NITs, com destaque ao que se refere o Marco Legal, Gestão 

Organizacional e a Estratégia de Negócios. 

 
Quadro 2 – Modelo de práticas de gestão para núcleos de inovação 

Modelo de práticas de gestão para núcleos de inovação 

c
o
m
u
n
i
c
a
ç
ã
o 
L
e
g
a
l 

Políticas e normas 
institucionais 

Política institucional de transferência de tecnologia que respalde as ações dos NITs 
e que seja amplamente difundida entre a comunidade universitária. 

 Missão A missão do NIT é decorrência da política adotada pela instituição para a gestão da 
transferência de tecnologia e deve estar claramente estabelecida. 

 Modelo jurídico a) uma instância dentro da própria instituição; b) um NIT externo à instituição; c) 
uma combinação de um escritório interno e outro externo; d) contratação de uma 
empresa para gerenciar. 

 Formas de governo 
e direção 

O reitor e os altos diretivos universitários devem desempenhar um papel de 
liderança visível na operação do programa de interação; e devem assegurar que o 
programa conte com a infra-estrutura administrativa, recursos, apoios e estímulos 
acadêmicos e financeiros adequados. 

 Autonomia 
Financeira 

A autonomia financeira dos NITs é condicionada pela forma como as atividades de 
transferência de tecnologia estão inseridas na estratégia institucional e pela 
importância atribuída pela alta administração universitária ao papel do NIT. 

G
e
s
t
ã
o 
o
r
g
a
n
i
z
a
c
i
o
n
a

Estrutura 
organizacional 

Estrutura organizacional adotada deve refletir a política e a missão institucional; é a 
forma de organizar as atividades de transferência de tecnologia. 
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l 

 Procedimentos Adotar os princípios empresariais de qualidade, flexibilidade e agilidade nos 
serviços prestados; Desenvolver a capacidade de sensibilização da comunidade 
universitária quanto à importância da proteção do conhecimento; 
Contemplar a preocupação com a proteção, antes que sejam divulgados os 
resultados em papers e outras publicações; Criar capacidade de processamento de 
informações; Normalização - formalização dos procedimentos e descrição sobre 
como os clientes internos e externos podem trabalhar com o escritório, por meio de 
manuais de procedimentos, ou de formulários para cada fim específico (relatórios 
de invenção, modelos de acordos, contratos ou convênios, cartas de 
encaminhamento, entre outros). 

 Gestão financeira O sistema contábil deverá ser configurado de modo a fornecer informações totais e 
imediatas, de preferência on-line, contendo o andamento das finanças de todos os 
projetos desenvolvidos. 

E
x
p
e
r
i
ê
n
c
i
a 

Tempo de 
Funcionamento 

A idade de um NIT é uma variável que determina o sucesso ou a produtividade, 
pois leva tempo para se estabelecer um portfólio de invenções, patentes e para 
licenciá-las. 

 Compromisso O sucesso da transferência de tecnologia depende, criticamente, do compromisso 
das partes envolvidas. 

 Oferta 
comercializável 

Produção acadêmica gerada pelo corpo de pesquisa da instituição (resultados de 
pesquisa ou serviços tecnológicos); Os produtos colocados pelo NIT à disposição 
do setor empresarial – projetos de pesquisa conjuntas com empresas, invenções 
(protegidas ou não) potencialmente licenciáveis, análises e laudos com certificação, 
etc. – trazem incorporados à oferta a marca da instituição, traduzida pela 
experiência e credibilidade conquistada ao longo do tempo. 

Fonte: Nunes (2010). 
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Quadro 2 – Modelo de práticas de gestão para núcleos de inovação (cont.) 

Modelo de práticas de gestão para núcleos de inovação 

R
e
c
u
r
s
o
s 
h
u
m
a
n
o
s 

Tamanho das 
Equipes 

Na maioria dos países, os NITs são pequenas operações com menos do que 5 
funcionários em tempo integral. 

 

Qualificação 
formal das 

equipes 

A maioria dos profissionais que atuam nos NITs são generalistas, com uma 
especialização em um dado campo tecnológico ou função gerencial, como 
patenteamento, negociações, licenciamentos e empresas start-ups. 

 

Habilidades Ser facilitadores na comercialização; Evitar potenciais conflitos de interesse; 
Construir uma relação de confiança com os pesquisadores da instituição; 
Administrar as expectativas dos inventores, em todas as etapas do processo 
patentear/publicar, encontrar o cliente, licenciar, compreender o compromisso, 
realizar o depósito internacional, etc. 

 

Remuneração e 
Incentivos 

Adequado sistema de remuneração, compatível com o nível de especialização de 
seus profissionais, e que seja competitiva no mercado em que atua; Sistema de 
incentivos, prêmios por desempenho. 

 

Redes Informais Incluem profissionais de diferentes níveis, como pesquisadores acadêmicos e 
industriais, estudantes de graduação e pós-graduação que realizam a maior parte do 
trabalho experimental nos laboratórios, antigos estudantes de graduação que 
ocupam cargos na indústria, empresários e, também administradores da 
universidade e diretores de NITs. 

 
Gestão de 
Pessoal 

Gestão autônoma e flexível, sem depender e estar atrelado ao sistema geral da 
universidade. 

 

Relação com os 
Clientes 

No que se refere à comunidade universitária, é preciso reconhecer que sem seu 
apoio e seu envolvimento, haverá pouca tecnologia para transferir; Quanto aos 
“clientes” empresariais, tanto universidades quanto empresas, devem devotar todo o 
esforço necessário para buscar desenvolver um maior entendimento mútuo, para se 
obter o melhor resultado possível na parceria  

E
s
tr
a
t
é
g
i
a 
d
e 
n
e

Resultados O setor privado espera obter uma tecnologia comercialmente viável a um preço 
justo; o empreendedor espera obter do NIT o apoio para a criação de sua empresa 
start-up; a administração da universidade espera que o NIT seja autossustentável e 
que impeça conflitos de interesse; o governo espera que o NIT realize a 
transferência da tecnologia para a empresa, para transformar o conhecimento em 
um bem público. 
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g
ó
c
i
o
s 

 

Informação e 
Divulgação 

Estratégias para usar, difundir e comercializar as invenções geradas na instituição. 
Dentre os canais mais utilizados para divulgar as tecnologias para licenciamento 
estão: revistas, jornais, Internet, contatos de pesquisadores, contatos do escritório, 
intermediários, feiras, licitações. 

 
Construção de 

Redes 
Participação do NIT em redes formais (associações regionais, nacionais e 
internacionais) são um importante instrumento para melhorar seu desempenho. 

 

Avaliação de 
Desempenho 

Revelações recebidas, patentes depositadas e concedidas, licenças comercializadas, 
projetos de P&D conjuntos, empresas start-ups criadas, satisfação do cliente, 
número de acordos de confidencialidade, número de acordos de transferência de 
material, número de contatos com a comunidade universitária, número de contatos 
com empresas, número de novos inventores atendidos, receita de licença, valores 
das ações da universidade em empresas, financiamento da sociedade originada por 
start-ups, impacto econômico e impacto social (novos empregos). 

Fonte: Nunes (2010). 
Até o ano de 2013, constataram-se 52 instituições que possuem NIT em 

implementação ou não implementado, tendo-se verificado o seguinte perfil: 11 Universidades 

Federais vinculadas à SESU/MEC, 10 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 

06 Institutos de Pesquisa Tecnológica Privados, 04 Institutos de Pesquisa Tecnológica 

Públicos, 04 Unidades de Pesquisa do MCTI vinculadas à SCUP, 03 Universidades e Centros 

Universitários Comunitários, 03 Fundações de Direito Público ou Privado, 01 Instituição de 

Ensino Superior Estadual, 01 Universidade e Centro Universitário Privado, 01 Centro de 

Educação Tecnológica e 08 Outros (BRASIL, 2013). 

No tocante às instituições que possuem NIT implementado ou em implementação, 

observa-se que 131 instituições públicas (85,1%) informaram que o NIT é exclusivo e 23 

instituições públicas informaram que o NIT é compartilhado com outras instituições (14,9%). 

Apenas 01 instituição privada (3,8%) informou que o NIT é compartilhado e 25 instituições 

privadas informaram que o NIT é exclusivo (96,2%). No total, verificou-se que 156 

instituições (86,7%), sejam essas públicas ou privadas, informaram que o NIT é exclusivo, 

enquanto 24 instituições (13,3%) informaram que o NIT é compartilhado. Os NITs 

compartilhados foram citados pelas ICT, conforme se observa no Quadro 3 a seguir. 

Neste quadro, encontram-se, além de outros, os Núcleos de Inovação Tecnológica 

das três Forças Armadas brasileiras, a saber, Marinha, Exército e Aeronáutica. Tais NITs são, 
                                                
  SCUP - Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa. Vinculada ao MCTI (Ministério da 
Ciência, Tecnologia e Inovação. 
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respectivamente, NIT-MB (Marinha), NIT-DCTA (Força Aérea) e NIT-DCT (Exército). Cada 

NIT é compartilhado com diversas organizações, mas todas no âmbito de cada Força Armada. 

Nenhum dos NITs é compartilhado com nenhuma organização de fora da FA. Isto leva ao 

entendimento de que na verdade os NITs das Forças Armadas não são compartilhados, pois 

eles se limitam a uma única instituição, como por exemplo, o NIT da Marinha é o núcleo 

apenas desta instituição. No entanto, para se ter considerado o NIT de cada da Força Armada 

como sendo compartilhado, se levou em consideração as Instituições de Ciência e Tecnologia 

– ICTs, pois são assim que as diversas Organizações Militares que produzem tecnologia são 

identificadas. Em sendo assim, o NIT de cada Força Armada é compartilhado com várias 

ICTs, mas todas pertencentes às próprias Forças Armadas. 

O Quadro 3 detalha quantas e quais são as Instituições de Ciência e Tecnologia, 

sejam elas pertencentes às FAs ou não, que compartilham o mesmo Núcleo de Inovação 

Tecnológica – NIT. 
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Quadro 3 – Nits compartilhados pelas ICT 

NIT Instituições 

NIT-RIO 

Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), Centro Brasileiro de 
Pesquisas Físicas (CBPF), Instituto Nacional de Tecnologia (INT), Museu de 
Astronomia e Ciências Afins (MAST), Observatório Nacional (ON), Centro de 
Tecnologia Mineral (CETEM) e Laboratório Nacional de 
Computação Científica (LNCC). 

NIT Amazônia Oriental 

Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), Universidade Federal do Pará (UFPA), 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA), 
Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), Universidade do Estado do 
Pará (UEPA), Embrapa Amazônia Oriental, Universidade Federal do Tocantins 
(UFT), Fundação Universidade do Tocantins (UNITINS), Instituto Federal do 
Tocantins (IFTO), Universidade do Estado do Amapá (UEAP) e Universidade 
Federal do Amapá (UNIFAP). 

NIT Mantiqueira 

Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer (CTI), Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE), Laboratório Nacional de Astrofísica (LNA), 
Associação Brasileira de Luz Síncrotron (ABTLuS), Centro de Tecnologia 
Werrher von Braun e Fundação Valeparaibana de Ensino (FVE). 

NIT-MB 

Centro de Análises de Sistemas Navais (CASNAV), Centro de Hidrografia da 
Marinha (CHM), Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP), 
Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira (IEAPM), Instituto de 
Pesquisas da Marinha (IPqM), Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação da 
Marinha (Secctm), Hospital Naval Marcílio Dias (HNMD) e Centro Tecnológico 
do Corpo de Fuzileiros Navais (CTecCFN). 

NIT-DCTA 

Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), Instituto 
Tecnológico de Aeronáutica (ITA), Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE), 
Instituto de Estudos Avançados (IEAv), Instituto de Fomento e Coordenação 
Industrial (IFI), Instituto de Pesquisas e Ensaios em Vôo (IPEV), Instituto de 
Controle do Espaço Aéreo (ICEA), Centro de Lançamento da Barreira do Inferno 
(CLBI), Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), Centro Logístico da 
Aeronáutica (CELOG). 

NIT-DCT 

Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), Centro de Comunicações e Guerra 
Eletrônica do Exército (CCOMGEx), Centro Integrado de Telemática do Exército 
(CITEx), Centro Tecnológico do Exército (CTEx), Centro de Avaliações do 
Exército (CAEx), Instituto Militar de Engenharia (IME), Diretoria de Serviço 
Geográfico (DSG), Centro de Desenvolvimento de Sistemas (CDS), Centro de 
Defesa Cibernética do Exército (CDCiber) e Diretoria de Fabricação (DF).  

Agência Paulista de 
Tecnologia dos 

Agronegócios (APTA): 

O NIT da APTA e seis Institutos de Pesquisa (Agronômico, Biológico, Economia 
Agrícola, Pesca, Zootecnia e Tecnologia de Alimentos). 

Sociedade Educacional de 
Santa Catarina (Sociesc): 

Demais unidades da Sociesc. 

Fonte: Adaptado Brasil (2012) 
 

Com relação aos recursos humanos do NIT, análise do quantitativo de pessoal 

presente nos NITs, verificou-se o total de 1706 profissionais atuantes nos Núcleos, sendo que 

60% são servidores e funcionários; os bolsistas representam 19,7%, os estagiários 

representam 8,5%, os terceirizados correspondem a 7,1% e outros representam 4,7% dos 

profissionais, como demonstrado na Tabela 2, a seguir. 
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Tabela 2 – Composição dos recursos humanos do NIT por situação funcional 
Função – NIT Quantitativo % 

Servidores / funcionários 1024 60,0 
Bolsistas 336 19,7 

Estagiários 145 8,5 
Terceirizados  121 7,1 

Outros 50 4,7 
Total 1706 100 

Fonte: FORMICT/MCTI (apud BRASIL, 2013). 
 

No que tange à formação dos profissionais que atuam nos NITs, verificou-se que 

engenheiros, físicos e químicos representam 25,0%, administradores e economistas 

representam 16,4%, profissionais com formação jurídica representam 11,5%, os biólogos 

representam 6,5%, os profissionais de comunicação social representam 4,6% e outras 

formações representam 35,9% (BRASIL, 2013), como apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Composição dos recursos humanos do NIT por formação profissional 
Função – NIT Quantitativo % 

Engenharia, química e física  427 25,0 
Administração / economia 280 16,4 

Direito 196 11,5 
Ciências biológicas  111 6,5 
Comunicação social 79 4,6 

Outros 613 35,9 
Total  1706 100 

Fonte: FORMICT/MCTI (apud BRASIL, 2013). 
 

Vale salientar que a extensa amplitude de atividades desenvolvidas pelos NITs, 

diante das competências mínimas dispostas em lei, além daquelas que são realizadas de forma 

não obrigatória, torna fundamental para o efetivo processamento dessas, de acordo com o 

pensamento de Santos (2009, apud BORTOLINI, 2013, p. 69): "Criar capacidade de 

processamento de informações [...] pois quanto maior a capacidade de processar informações, 

maiores são as chances de sucesso na atividade". Em outras palavras, o controle das 

atividades realizadas, padronização de documentos, gestão da PI e demais processos são, 

deste modo, essenciais para o desenvolvimento e crescimento dos NITs e, consequentemente, 

da interação entre a academia e o setor produtivo. 

Sobre esse aspecto, Trzeciak, et al. (2012, apud BORTOLINI, 2013, p. 69) 

enfatiza: 
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Neste contexto, observa-se a importância para os NITs de ter um bom sistema de 
gestão de suas informações, que não sirva somente como um depositório de 
arquivos e dados, mas que permita, através de suas funcionalidades, uma 
operacionalização de suas competências com maior eficiência e eficácia. 

 

Portanto, como bem assinalam Trzeciak; Coral e Pereira (2010), um NIT tem a 

função de desenvolver as relações entre os principais componentes de um sistema de 

inovação: ICTs, empresas privadas e governo (empresas públicas, órgãos públicos e agências 

de fomento). Em outras palavras, seu escopo principal é justamente intermediar negociações 

relacionadas à transferência de tecnologia entre ICTs e empresas, buscando parcerias, 

financiamento e apoio junto aos órgãos governamentais sempre que necessário. O NIT é, 

deste modo, o principal agente de desenvolvimento das relações existentes entre as 

organizações que compõem um sistema de inovação nacional. 

 

2.6.1 Nit da Marinha 

 

De acordo com Longo (2011, apud QUINTAL, 2013), no decorrer da história 

humana, é uma empreitada difícil enxergar algum desenvolvimento de tecnologia que esteja 

necessariamente atrelada a temáticas que dizem respeito à segurança e defesa, ou de natureza 

individual ou de natureza coletiva. Diversas tecnologias de produtos, processos ou serviços 

foram criadas especificamente para o atendimento das necessidades militares e acabou sendo 

utilizado no processo produtivo de bens e serviço de aplicação civil. Esse processo denomina-

se “spin off da tecnologia militar”.  

Neste contexto, o autor anteriormente citado menciona alguns exemplos: 

INTERNET – desenvolvida originalmente pela Avanced Research Projects Agency (ARPA), 

recentemente nomeada Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), associada ao 

Departamento de Defesa dos EUA; e Global Position System (GPS). A expressão dual use 

techologies foi denominada pelos norte-americanos para caracterizar aquelas tecnologias que 

podem ser utilizadas para criar ou aperfeiçoar bens e serviços de emprego civil ou militar. De 

fato, trata-se de uma tarefa difícil classificar aquilo que é civil ou militar em termos de 

produção de conhecimentos em C,T&I. 

Assim, em atendimento às exigências da Lei de Inovação Tecnológica, o Núcleo 

de Inovação Tecnológica da Marinha (NIT-MB) foi criado em julho de 2009 para gerenciar a 

política de inovação da Marinha (PESQUISA NAVAL, 2010). Deste modo, a partir da 

criação da Lei n.º 10.973, de 2 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto n.º 5.563, 
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de 11 de outubro de 2005, e no uso da atribuição que lhe confere o art. 2º da Portaria 

236/MB/2008, resolve: “Art. 1º Criar o Núcleo de Inovação Tecnológica da Marinha (NIT-

MB), de que trata o art. 16 da Lei n.º 10.973/2004, no âmbito da Marinha do Brasil (MB)” 

(BRASIL, 2009, p. 1). 

No artigo 2º da referida Lei, consta as atribuições do NIT-MB: 

 
I - zelar pela manutenção das diretrizes da MB de estímulo à proteção das 
criações, licenciamento, inovação e outras formas de transferência de tecnologia;  
II - avaliar e classificar os resultados decorrentes de atividades e projetos de 
pesquisa da MB para o atendimento das disposições da Lei n.º 10.973/2004;  
III - avaliar solicitação de inventor independente para adoção de invenção na 
forma do art. 22 da Lei n.º 10.973/2004 e do art. 23 do Decreto n.º 5.563/2005;  
IV - opinar pela conveniência e promover a proteção das criações desenvolvidas 
nas ICT e demais Organizações Militares (OM) da MB;  
V - opinar quanto à conveniência de divulgação das criações desenvolvidas nas 
ICT e demais OM da MB, passíveis de proteção intelectual;  
VI - acompanhar o processamento dos pedidos e a manutenção dos títulos de 
propriedade intelectual das ICT e demais OM da MB;  
VII - assessorar as ICT, e demais OM da MB, quando aplicável, nos acordos de 
parceria para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e 
tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, bem como 
nos contratos de transferência  
VIII - assessorar as ICT, e demais OM da MB, quando aplicável, nos processos 
de cessão de seus direitos sobre criação, a título não oneroso, para que o 
respectivo criador os exerça em seu próprio nome e sob sua inteira 
responsabilidade, na forma do art. 11 da Lei nº 10.973/2004 e do art. 12 do 
Decreto nº 5.563/2005;  
IX – interagir com instituições públicas e privadas, e demais NIT, na geração de 
conhecimentos de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I) em áreas de interesse 
da MB, bem como na realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e 
tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, produto ou processo, na forma do 
art. 9.º da Lei nº 10.973/2004 e do art. 10 do Decreto nº 5.563/2005; e  
X – acompanhar e orientar a implementação das diretrizes de propriedade 
intelectual no âmbito da MB. 
 

É de competência do NIT-MB promover e estimular a proteção intelectual dos 

produtos desenvolvidos pelos pesquisadores da Marinha e desenvolver parcerias para a 

realização de pesquisas e transferência de tecnologia. O NIT-MB interage com instituições 

públicas e privadas e outros núcleos, compondo uma cadeia que proporciona troca de 

conhecimentos de Ciência, Tecnologia e Inovação. É composto por uma Gerência de 

Inovação Tecnológica (GIT), órgão central que funciona na SecCTM, e por Células de 

Inovação Tecnológica (CIT), localizadas nas 

Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT) da MB (PESQUISA NAVAL, 2010). 

 
O NIT-MB foi implantado com o objetivo de acatar aos requisitos da Lei de 
Inovação. Podem ser elencadas as seguintes atribuições daquele Núcleo: o 
estímulo à proteção intelectual dos produtos concebidos em pesquisas 
conduzidas no âmbito da MB, o assessoramento das parcerias voltadas à 
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execução de pesquisas científicas e tecnológicas, a interação junto a entidades 
públicas e privadas orientadas à geração de conhecimento de C, T&I e, por 
último, o acompanhamento e a orientação do desenvolvimento das Diretrizes de 
Propriedade Intelectual da Marinha (LITAIFF JÚNIOR et al., 2009 apud 
QUINTAL, 2013, p. 80). 

 

Adicionalmente, a proeminência da proteção à Propriedade Intelectual é 

demonstrada no momento da assinatura de acordos de cooperação técnica entre a MB e o 

INPI. Esses documentos têm o escopo de proclamar a capacitação de recursos humanos da 

MB envolto nas atividades de P&D, bem como fomentar a difusão da cultura de proteção 

intelectual na MB (LITAIFF JÚNIOR et al., 2009 apud QUINTA, 2013). 

Nesta linha de pensamento, Quintal (2013) ainda lembra que Marinha do Brasil 

vem explorando diversas ações com o intuito de consolidar a proteção do conhecimento 

gerado em suas fileiras. De acordo com Madeira (2011, apud QUINTAL, 2013), foram 

ativadas representações junto à Universidade Federal Fluminense (UFF) e à Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Configura-se como parcerias estratégicas que poderão 

beneficiar o apoio recíproco aos celebrantes nas atividades de pesquisa e desenvolvimento e 

C,T&I, bem como fortificar o atendimento de solicitações de financiamento de projetos de 

pesquisa de interesse da MB junto a agências de fomento públicas e privadas. 

Segundo o Vice-Almirante Ney Zanella dos Santos, Secretário de Ciência, 

Tecnologia e Inovação da Marinha, no período em que se vive atualmente, onde a Defesa é 

introduzida na agenda estratégica do país, o desafio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Inovação da Marinha (SecCTM) é desenvolver na força uma política de desenvolvimento 

tecnológico com instrumentos que valorizem os pesquisadores, melhorem a infraestrutura do 

setor e gerem mais investimentos (PESQUISA NAVAL, 2010). 

Desta maneira, assegura o Vice-Almirante, o navio de pesquisa “Aspirante 

Moura”, incorporado à Marinha do Brasil (MB) em janeiro do ano de 2010, foi adquirido em 

parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), o qual passou a representar um 

marco expressivo. O navio tem a capacidade de abrigar o laboratório nacional embarcado II, 

que vai permitir avanços nas pesquisas da Amazônia Azul e proporcionar maior interação dos 

pesquisadores com universidades e empresas (PESQUISA NAVAL, 2010). 

Já na área de recursos humanos, a MB realizou um concurso público em 

novembro do ano de 2010 para a admissão de mais de 100 pesquisadores. O compromisso da 

MB é justamente investir com força em capacitação, assim como na busca de novos recursos 

para projetos de alta tecnologia. O NIT-MB é composto por 05 (cinco) integrantes, o 

encarregado do NIT-MB que acumula, atualmente, as funções de Encarregado da Divisão de   
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Transferência  Tecnológica e Comercialização; Encarregado da Divisão  de Propriedade 

Intelectual; Encarregado da Divisão  de Prospecção Tecnológica;  e 02 (dois) auxiliares.  

Em relação a eventos, como workshops, palestras, seminários e cursos realizados 

na Marinha nos anos de 2014 e 2015, voltados especificamente à difusão de conhecimento 

sobre PI, Inovação Tecnológica tem-se o Simpósio de Ciência, Tecnologia e Inovação da 

Marinha; "Workshop" de Sensores Acústicos; Simpósio de Pesquisa Operacional e Logística 

da Marinha (SPOLM);  08 (oito) cursos em Propriedade Industrial, sendo 01 (um) Curso 

Avançado em Propriedade Industrial; 03 (três) cursos gerais de Propriedade Intelectual, na 

modalidade ensino à distância (EAD), 01 (uma) Oficina de Busca e Redação de Patentes; 01 

(uma) Oficina de Monitoramento Tecnológico, 01 (uma) Oficina de Orientação Presencial; e 

01 (um) Curso de Extensão em Propriedade Industrial.  

 

2.6.2 Nit do Exército 

 

De acordo com Luz e Reis (2010), o Exército tem procurado a inovação 

tecnológica através dos novos critérios determinados pela evolução tecno-científica e para 

isso desenvolve o ensino militar nas direções bélica, responsável pela preparação e 

treinamento do pessoal ligado à pesquisa, obtenção e produção de inovações dos materiais, 

atendendo aos projetos de modernização da Força Terrestre. 

Os autores anteriormente citados ainda lembram que a ciência e a tecnologia nas 

Forças Armadas, fruto da necessidade da política de ciência e da tecnologia, surgiram a partir 

da Segunda Guerra Mundial e passaram nas últimas décadas por diferentes contextos políticos 

e econômicos. 

Na contemporaneidade, o Centro Tecnológico do Exército (CTEx), denominação 

adotada desde o ano de 1979, é a principal organização militar do Exército voltada para a 

pesquisa e o desenvolvimento de materiais de emprego militar (INFORMATIVO DO CTEx, 

2006 apud LUZ; REIS, 2010). 

Segundo Galvão-Netto (2011), existem ainda outros dados recentes quanto às 

demandas do Sistema de Ciência e Tecnologia do Exército SCTEx, por informações 

associadas à gestão da inovação tecnológica. Uma iniciativa do DCT que tem evidenciado 

reflexo para todo o Sistema foi a criação, em 2006, nas instalações da UNICAMP, do 

escritório do DCT em Campinas, resultado do Convênio assinado entre essas duas 

importantes instituições. Posteriormente, em 2007, esse escritório foi transformado na Seção 

de Prospecção Avançada (SPA), que atualmente é subordinada ao Centro Tecnológico do 
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Exército (CTEx). Na sua criação, o escritório tinha como atribuição principal realizar 

levantamento sobre o potencial do mercado de tecnologia da informação na cidade de 

Campinas-SP, com o intuito de compor estudos preliminares sobre a viabilidade de instalação 

de um Centro de Pesquisas do Exército naquela cidade. Hoje em dia, esta Seção tem atendido 

ao SCTEx nos assuntos relacionados à gestão da inovação tecnológica. 

Neste contexto, Galvão-Netto (2011) salienta os principais objetivos do NIT do 

Exército: 

 
a) Gerenciar a política de inovação e dar continuidade à tramitação de 
procedimentos e iniciativas que visem à inovação tecnológica, à proteção da 
propriedade intelectual e à transferência de tecnologia no âmbito do Exército 
Brasileiro; 
b) Implementar a política de estímulo à proteção das criações do intelecto 
humano, inovação tecnológica e formas de transferência de tecnologia do 
Exército Brasileiro; 
c) Julgar a conveniência de promover a proteção das criações desenvolvidas no 
Exército Brasileiro; 
d) Julgar a conveniência da divulgação das criações desenvolvidas no Exército 
Brasileiro, passíveis de proteção intelectual; 
e) Acompanhar e zelar pelo processamento dos pedidos e pela manutenção dos 
títulos de propriedade intelectual do Exército Brasileiro; 
f) Promover as ações de transferência de tecnologia, licenciamento e 
comercialização de tecnologia do Exército Brasileiro e diligenciar toda e 
qualquer iniciativa que vise esse propósito; 
g) Assessorar o Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército 
Brasileiro em assuntos pertinentes à propriedade intelectual, transferência de 
tecnologia e inovação tecnológica; 
h) Promover a formação de recursos humanos em propriedade intelectual e 
transferência de tecnologia; 
i) Acelerar o processo de disponibilização dos resultados da pesquisa junto ao 
setor produtivo brasileiro (GALVÃO-NETTO, 2011, p. 108-109). 

 

No tocante ao departamento de ciência e tecnologia, a Separata do Boletim do 

Exército (2014) apresenta seus dispositivos: 

 
Art. 1º O Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT) é o Órgão de Direção 
Setorial (ODS) que tem por finalidade: 
I - planejar, organizar, dirigir e controlar, no nível setorial, as atividades 
científicas, tecnológicas e de inovação no âmbito do Exército; 
II - orientar, normatizar e supervisionar a pesquisa, o desenvolvimento e a 
implementação das bases física e lógica do Sistema de Comando e Controle 
(SCC), de Guerra Eletrônica e de Defesa Cibernética do Exército; 
III - desenvolver, aperfeiçoar e avaliar os sistemas e programas corporativos de 
interesse do Exército; 
IV - promover o fomento à indústria nacional, visando ao desenvolvimento e à 
produção de sistemas, produtos, tecnologias e serviços de defesa; 
V - prever e prover, nos campos das funções logísticas de suprimento e 
manutenção do material de comunicações e guerra eletrônica, os recursos e 
serviços necessários ao Exército e às exigências de mobilização dessas funções; 
VI - realizar a Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) do 
Exército Brasileiro; e 
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VII - promover as atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico 
ou tecnológico, gerindo sua política de inovação através de seu Núcleo de 
Inovação Tecnológica, de acordo com a legislação em vigor. 
Parágrafo único. As atividades científicas e tecnológicas de que trata este artigo 
compreendem: 
I - de pesquisa, desenvolvimento, avaliação e prospecção tecnológica 
relacionadas a sistemas, produtos, tecnologias e serviços de defesa de interesse 
do Exército e sua influência nas áreas de pessoal, logística e doutrina;  
II - de ensino e pesquisa dos órgãos da linha de Ensino Militar Científico 
Tecnológica; 
III - de normatização técnica, metrologia e certificação da qualidade; 
IV - de fabricação, revitalização, adaptação, transformação, modernização e 
nacionalização de sistemas, produtos, tecnologias e serviços de defesa de 
interesse do Exército; 
V - de avaliação técnico experimental de materiais sujeitos à fiscalização do 
Comando do Exército; e 
VI - de inovação, proteção do conhecimento e propriedade intelectual, 
transferência de tecnologia e pagamento dos ganhos econômicos dos sistemas, 
produtos, tecnologias e serviços de defesa originados no Sistema de Ciência, 
Tecnologia e Inovação do Exército (SCTIEx) e sua exploração comercial 
(BRASIL, 2014, p. 6). 

 

Galvão-Netto (2011) sustenta ainda que é recomendado que o NIT seja associado 

à Chefia do Departamento de Ciência e Tecnologia como órgão de assessoria direta. Justifica-

se tal iniciativa em virtude de que os temas tratados por esse Núcleo envolvem o nível 

estratégico do Exército e as medidas sugeridas merecem atenção especial por parte dos 

integrantes do SCTEx.  

Atualmente, o NIT-DCT, encontra-se em fase de estruturação, sendo portanto um 

NIT ainda não implementado, com apenas dois militares compondo seu quadro, sendo 01 

Tenente Coronel e 01 Major, o que é insuficiente para as competências estabelecidas na Lei nº 

10.973, de 2 DEZ 2004. No escalonamento previsto no DIEx 192-A3/DCT, a partir de 2015 

será criada a Assessoria de Inteligência, Prospecção e Inovação Tecnológica, contendo em sua 

estrutura o NIT com o efetivo de mais dois militares; planeja-se para que em 2017 o NIT 

tenha um efetivo de quatro militares (03 oficiais e 01 praça) e em 2019 um efetivo de 07 

militares (05 oficiais e dois praças. O NIT-DCT, não possui ainda um organograma 

(informação verbal).  

Em relação a eventos, como workshops, palestras, seminários e cursos realizados 

no Exército Brasileiro nos anos de 2014 e 2015, voltados especificamente à difusão de 

conhecimento sobre PI, houve apenas um Seminário de Inovação Tecnológica realizado em 

2014. 

                                                
  NIT-DCT – Núcleo de Inovação Tecnológica do Exército Brasileiro. 
  Informação fornecida durante palestra no primeiro seminário de inovação tecnológica, realizado pelo 
Exército Brasileiro. 
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2.6.3 Nit da Força Área 

 

A aeronáutica, como se observa, também aderiu à inovação tecnológica, 

considerando como um elemento fundamental para a consecução de diferenciais competitivos 

na mesma. E, dentre os diversos tipos de inovação, a inovação baseada na introdução de 

novas tecnologias tem historicamente se mostrado aquela com maior potencial de geração de 

competitividade, resultando em mudanças na própria estrutura da indústria (SHERRY, 

SARSFIELD, 2002; PHILLIPS, 1971; PHILLIPS, 1966 apud MATSUO, 2010). 

Entretanto, Galvão-Netto (2011) salienta que o NIT do Comando da Aeronáutica 

é o mais antigo dentre as Forças Armadas brasileiras. A criação desse núcleo ocorreu em 1981 

em observação às orientações estabelecidas no programa de constituição da rede de Núcleos 

de Inovação Tecnológica, oficializado pelo Protocolo de Cooperação firmado com o CNPq 

em 11 de agosto de 1981 (ALVÁN, 2005 apud GALVÃO-NETTO, 2011). 

Naquela iniciativa já se definiam as atribuições desse escritório, não obstante de 

maneira limitada e muito pontual (GUIMARÃES NETO apud GALVÃO-NETTO, 2011), 

comparando-se com as atribuições definidas para um escritório dessa natureza, encontradas 

no artigo 16 da Lei 10.973/2004. Esse escritório foi absorvido, em 1982, pela Comissão 

Permanente de Transferência de Tecnologia (CPTT), com a intenção de reforçar sua atuação 

junto aos institutos de pesquisas do então Centro Técnico Aeroespacial, hoje Departamento de 

Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA). 

Assim, conforme esclarece Galvão-Netto (2011), a aeronáutica criou então o 

NIT/DCTA por intermédio da Portaria 014/CTA/SDE, de 19 de maio de 2006, onde 

determinou suas missões e atribuições básicas para aquele Núcleo. Sua atribuições são: 

 Buscar fomentos e linhas de crédito para o desenvolvimento de invenções 

e descobertas provenientes das pesquisas realizadas nos institutos do 

DCTA, ocorrendo deste modo a proteção e o licenciamento da 

Propriedade Intelectual; 

 Fomentar o desenvolvimento tecnológico da indústria aeroespacial 

brasileira por meio da proteção e do licenciamento da Propriedade 

Intelectual nacional; 

 Apoiar o processo de inovação tecnológica para o setor aeroespacial por 

meio da proteção e do licenciamento da Propriedade Intelectual oriunda do 

DCTA; 
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 Amparar o processo de inovação tecnológica para o setor aeroespacial 

através da proteção da Propriedade Intelectual e da transferência de 

tecnologias oriundas do DCTA; 

 Apoiar o surgimento de inovações tecnológicas no setor aeroespacial por 

meio da proteção e do licenciamento da Propriedade Intelectual oriunda do 

DCTA; 

 Amparar o desenvolvimento das pesquisas realizadas no DCTA por meio 

da proteção e do licenciamento da Propriedade Intelectual resultante de 

pesquisas. 

Já suas principais missões, segundo Galvão-Netto (2011), são as seguintes: 

 Disseminar a cultura de propriedade intelectual; 

 Distinguir as possibilidades e as oportunidades de investimentos em 

Pesquisa e Desenvolvimento para os setores Aeronáutico e Aeroespacial 

sensíveis para o desenvolvimento econômico e social do país – Prospecção 

tecnológica em âmbito nacional; 

 Encaminhar os pesquisadores na elaboração e na redação do pedido de 

patente; 

 Depositar e acompanhar os pedidos de patente, de modelo de utilidade e 

de registro de programa de computador no INPI;  

 Ordenar a transferência de tecnologia desenvolvida no DCTA para a 

indústria nacional. 

Posteriormente, o Comando da Aeronáutica estabeleceu normas, por intermédio 

da Portaria 72/GC6, de 1 de fevereiro de 2007 (BRASIL, DOU, 2007 apud GALVÃO-

NETTO, 2011), para o pagamento de royalties para pesquisadores daquela instituição quando 

da transferência de tecnologia ou licenciamento de criação de titularidade da ICT. 

Com relação ao efetivo que compõe o quadro do NIT-DCTA, Atualmente, tem-

se 6 integrantes sendo: 1 chefe da seção de Admissão Tecnológica, 1 chefe da seção Técnico-

Administrativa, 1 auxiliar da seção Técnico-Administrativa, 1 chefe da seção de Propriedade 

Intelectual, 1 chefe da seção de Transferência de tecnologia e o chefe do NIT. 

Quanto aos eventos, como workshops, palestras, seminários e cursos realizados no 

na Força Aérea, voltados especificamente à difusão de conhecimento sobre PI, houveram 5 

palestras sobre Propriedade Intelectual e inovação realizadas no período 2013/2014. 

                                                
  NIT-DCTA – Núcleo de Inovação Tecnológica da Força Aérea Brasileira. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Segundo Gonçalves (2004), a metodologia objetiva especificar o tipo de pesquisa 

que será desenvolvida (de campo, documental ou bibliográfica), identificando também a 

forma de estudo (exploratória, descritiva, analítica, explicativa e experimental).  É na 

metodologia que se define o caminho a seguir para o alcance dos objetivos propostos. 

Além disso, conforme explica Demo (2008), a metodologia é uma preocupação 

instrumental. Aborda formas de se fazer ciências. Cuida dos procedimentos, das ferramentas, 

dos caminhos. A finalidade da ciência é tratar a realidade teórica e praticamente. E, para se 

atingir tal finalidade, coloca-se em diversos caminhos. Em linhas gerais, isto se trata da 

metodologia. 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

O tipo de pesquisa que foi escolhido para a realização deste trabalho foi a 

bibliográfica e documental, além de busca realizada em plataforma de dados do Instituto 

Nacional de propriedade Industrial – INPI. 

Para Mattar (2001), a pesquisa bibliográfica é uma das formas mais rápidas e 

econômicas de amadurecer ou aprofundar um problema de pesquisa, buscando o 

conhecimento por meio de trabalhos já elaborados por outros. Em geral, este levantamento 

deverá envolver procura em livros sobre o assunto, revistas especializadas ou não, 

dissertações e teses apresentadas em universidades e informações publicadas em jornais, 

órgãos governamentais, sindicatos, associações de classe, concessionárias de serviços 

públicos, dentre outros. 

No que tange à pesquisa documental, Marconi e Lakatos (1999) esclarecem a 

característica principal deste tipo de pesquisa é que a fonte de coleta de dados está restrita a 

documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias. Estas 

podem ser recolhidas no momento em que o fato ou fenômeno acontece, ou depois. 

São considerados documentos, de acordo com Phillips (1974, p. 187), “quaisquer 

materiais escritos que possam ser usados como fontes de informação sobre o comportamento 

humano”. Estes incluem desde leis e regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, 

diários pessoais, autobiografias, jornais, revistas, discursos, etc. 

Os documentos constituem também uma fonte poderosa de onde podem ser 

retiradas evidências que fundamentem afirmações e declarações do pesquisador.  



 

. 

47 

Representam ainda uma fonte natural de informação. Não é apenas uma fonte de informação 

contextualizada, mas surge num determinado contexto e fornecem informações sobre esse 

mesmo contexto.  

 

3.2 Indicadores 

 

Os indicadores, de modo geral, não revelam uma realidade absoluta. No mais, eles 

demonstram parte desta realidade. Vale ainda levar em consideração o fato que construir um 

indicador não é tarefa fácil. Muito embora se disponha, nos dias de hoje, de ferramentas 

computacionais eficientes que auxiliem na elaboração dos indicadores, o fato é que o que 

deve ser levado em consideração é o sistema ou processo analisado. Tais sistemas e/ou 

processos são complexos e exigem cuidado especial e atenção a detalhes que fazem diferença 

no resultado final de um indicador. Sendo assim, mesmo tendo os indicadores uma 

credibilidade relevante, partindo do pressuposto de que tenham vindo da manipulação e 

tratamento confiável de dados, há de se levar em consideração a não exatidão do que se é 

resultado. E é por isso e outros motivos que já é consenso que a criação e disponibilização de 

quaisquer que sejam os indicadores sejam uma grande responsabilidade.  

Ao fazer análise de indicadores, fazem-se necessários intensos e reiterados 

questionamentos e discussões, de modo que não restem dúvidas a respeito das informações 

trazidas por eles, assim quando da divulgação dos indicadores tenha-se a certeza de que todos 

os dados ora extraídos sejam o que realmente o que o indicador quis dizer (Piotr Trzesniak, pg 

164). O fato é que os indicadores são uma tendência mundial, e isto se deve ao fato de 

auxiliarem na tomada de decisões, principalmente aquelas que resultem resultados futuros. 

Isto mostra a importância dos indicadores e que se mal formulados forem poderão induzir a 

erros graves embasados em erradas decisões. 

Este trabalho utilizou-se de indicadores quantitativos, para demonstrar em valores 

absolutos a quantidade de depósitos de pedidos de patentes realizados pelas Forças Armadas, 

a fim de fazer uma comparação numérica entre cada FA. E, como bem define Soligo (2012), 

os indicadores quantitativos englobam todas as formas de medição dos fenômenos estudados 

pelas diversas ciências praticadas pelo homem, ou seja, tudo o que puder ser quantificável em 

termos numéricos, valendo-se dos mais variados tipos de medidas. 
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3.3 Uso de Patentes como Indicadores Tecnológicos 

 

As estatísticas de patentes estão sendo cada vez mais utilizadas para mapeamento 

do desenvolvimento de novas tecnologias, seus fluxos e desdobramentos. A Patente é um 

título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgados pelo 

Estado aos inventores ou autores ou outras pessoas físicas ou jurídicas detentoras de direitos 

sobre a criação. As patentes são excelentes fontes de informação, pois contém informações 

públicas e detalhadas sobre invenções que podem ser comparadas a outros indicadores e 

prover insights sobre a evolução da tecnologia (WIPO, 2006).  

Em resumo, a análise de patentes é baseada no pressuposto de que o aumento do 

interesse por novas tecnologias se refletirá no aumento da atividade de P&D e que isso, por 

sua vez, se refletirá no aumento de depósito de patentes. Assim, presume-se que se podem 

identificar novas tecnologias pela análise dos padrões de patentes em determinados campos. 

Os resultados são muitas vezes apresentados de forma quantificada, mas seu uso no processo 

decisório tem por base uma avaliação qualitativa (CGEE, 2010). 

 

3.4 Busca de Dados 

 

Para atender o objetivo de identificar a inserção da proteção intelectual 

na Marinha, Exército e Aeronáutica e atuação de seus NITs, foram realizadas pesquisas 

bibliográficas e documentais, além de busca de patentes em banco de dados nacional. O 

procedimento inicial utilizado foi a pesquisa bibliográfica e teve-se o cuidado em selecionar 

trabalhos relevantes com informações fidedignas sobre o tema.  A pesquisa documental foi o 

segundo passo realizado para a continuação da elaboração deste estudo. Este tipo de pesquisa 

segue os mesmos caminhos da bibliográfica, no entanto a diferença se dá pelo fato de a 

pesquisa documental ter fontes muito mais amplas, diversas e dispersas.  Assim, Gil (2002), 

classifica os documentos como sendo de “primeira mão” e “segunda mão”, ao que ele define 

como sendo de primeira, os que não receberam nenhum tratamento analítico como os 

documentos conservados em arquivos de órgãos públicos e instituições privadas, incluindo os 

vastos outros documentos como cartas pessoais, diários, fotografias, dentre outros. O terceiro 

procedimento metodológico realizado foi o levantamento de dados relativos ao número de 

depósitos de patentes das três Forças Armadas Brasileiras. Para esta pesquisa alguns critérios 

para o detalhamento da estratégia e abrangência da busca foram realizados. Ressalte-se que 

por se tratar de uma análise sobre a quantidade de patentes no âmbito das forças armadas e 
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não de uma prospecção tecnológica1, optou-se pela busca apenas no banco de patentes 

nacional. Além disso, a lei de patentes reza que todos os pedidos de depósitos de objetos que 

versem sobre defesa nacional não poderão ser depositados no exterior. Sendo, então, as 

Forças Armadas do Brasil nosso objeto de estudo, não seria relevante uma busca em base 

internacional, uma vez que a maioria dos pedidos verse sobre defesa nacional. 

Para a pesquisa do número de depósitos de patentes elaborou-se uma estratégia a 

um conjunto de palavras-chave no campo depositante a fim de identificar os principais centros 

depositantes. Para essa busca, utilizou-se o banco de patentes do Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial - INPI.  

 O detalhamento dos critérios de análise e da estratégia da busca são apresentados 

no quadro 4. 

Quadro 4 - Determinação de critérios de análise, estratégia e abrangência da busca. 
Critérios de Análise  

Base de dados utilizada  Estratégia de busca  
Base de Patentes (Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial) 
 

Palavras-chaves 

Tipo de monitoramento  Identificar 

Nacional 
Evolução temporal 

Principais titulares – depositantes 
Distribuição por força 

  
  
  
  

Período   
1996-2014  

Estratégia de Busca 
 Palavras-chaves 1 2 3 4 5 6 7 8 
Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo 
(CTMSP) x        

Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo 
Moreira (IEAPM)   x       

Instituto de Pesquisas da Marinha (IPqM)   x      
Instituto de Estudos Avançados (IEAv)    x     
Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)     x    
Instituto de Aeronáutica e Espaço (IAE)      x   
Instituto Militar de Engenharia (IME),       x  
Centro Tecnológico do Exército (CTEx)        x 

                                                
1  De acordo com Kupfer e Tigre (2004), Prospecção Tecnológica pode ser definida como um meio 
sistemático de mapear desenvolvimentos científicos e tecnológicos futuros capazes de influenciar de forma 
significativa uma indústria, a economia ou a sociedade como um todo.  
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Total 3 3 23 13 7 36 15 8 
Fonte: Elaboração própria 
3.5 Análise dos dados 

 

O presente estudo foi realizado com o método da pesquisa bibliográfica, 

documental e busca estratégica em banco de dados de patentes. Em vista disso, a realização da 

análise dos dados, se utilizando desses dois primeiros tipos de pesquisas, se deu basicamente 

em evidenciar os conceitos que diferentes autores expressaram sobre a Propriedade 

Intelectual, tecnologia e inovação nas forças armadas. Em relação à pesquisa estratégica de 

patentes realizada em banco de dados nacional, o que se quis foi levantar o número de 

depósitos realizados pelas ICTs das forças armadas do Brasil. Os dados encontrados foram 

devidamente tabulados e postos em gráficos para uma melhor visualização e entendimento, os 

quais são apresentados de forma clara e objetiva nos resultados. 

Cervo e Bervian (2002) sugerem que se envolva os processos de diferenciação ou 

busca das ideias, diretrizes, das ideias secundárias e seus detalhes; de compreensão ou 

atendimento das ideias pelo interior; de julgamento ou atribuição de valor, utilidade e 

importância que possuem. Os critérios de julgamento são os propósitos do trabalho. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Quantidade de depósitos de pedidos de patentes 

 

De modo geral, as patentes podem ser analisadas por ângulos distintos. Elas 

podem ser analisadas como instrumento com capacidade de enriquecer mais ainda os países 

em desenvolvimento, como também ferramenta na obtenção de vantagens comerciais, mas 

também como objeto negativo no sentido de ser algo capaz de destruir países recém-

industrializados (Sherwood, 1990). Ainda, de acordo com Monteiro (2010), comerciantes, 

estudiosos, economistas e alguns governos atentam para o lado negativo da Propriedade 

Intelectual, principalmente quanto ao caráter monopolista das patentes. Entretanto, apesar de 

haver intenso lobby por parte do interesse privado, levando a uma interpretação apenas 

capitalista, há de se concordar que já ficaram evidentemente conhecidas as vantagens da PI 

para o crescimento econômico e qualidade de vida da sociedade, fazendo da PI algo muito 

além do que venha a ser interesse meramente privado. 

A quantidade de patentes não é uma variável absoluta para afirmar qual país é 

mais poderoso economicamente que outro ou não. Mas é notório que os países que mais 

depositam pedidos de patentes e que possuem o maior número desses ativos são os que mais 

se destacam no cenário internacional como potência desenvolvida ou emergentes. Isto quer 

dizer que o número de patentes e/ ou número de depósitos de pedidos, apesar de não ser 

variável absoluta para determinar o poder econômico de uma nação, ao menos pode ser uma 

variável capaz de aferir o nível de preocupação com a PI, principalmente se outras variáveis 

forem envolvidas, como investimento em PD&I. 

O Brasil ainda possui tímidos investimentos em Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação PD&I, os quais estão diretamente relacionados à capacidade de um estado em 

desenvolver ativos protegíveis com os quais se possam ganhar vantagens financeiras. Ou seja, 

baixos investimentos implicam em escassez em pesquisa, desenvolvimento e inovação, e, 

consequentemente em quantidade de patentes. 

Ao analisar a Tabela 4 a seguir, se quis apenas comparar das três instituições qual 

possui o maior número de depósitos de patentes. Vale ressaltar que a quantidade de depósitos 

levou em consideração os pedidos em base nacional, conforme já explicado anteriormente. 

Como se pode observar, são muitas as Instituições de Ciência e Tecnologia das Forças 

Armadas, mas apenas 08 (oito) delas depositam pedidos de patentes. E mais adiante 

traçaremos os perfis destas oito ICTs. 
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Tabela 4: Patentes por ICTs 
NIT-MB NIT-DCTA NIT- DCT 

CTMSP IEAPM IPQM IEAV ITA IAE IME CTEx 
3 3 23 21 22 37 15 8 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
 

Partindo-se da pesquisa quantitativa, realizada no banco de patentes do INPI, 

nota-se que as Instituições de Ciência e Tecnologia da Marinha do Brasil (NIT-MB), que 

fizeram depósito de pedido de patentes foram as seguintes: Centro Tecnológico da Marinha 

em São Paulo – CTMSP; Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira – IEAPM e o 

Instituto de Pesquisa da Marinha – IPQM. Já as ICTs da Força Aérea do Brasil (NIT-DCTA) 

que depositaram foram: Instituto de Estudos Avançados – IEAV; Instituto Tecnológico de 

Aeronáutica – ITA; e o Instituto de Aeronáutica e Espaço – IAE. As ICTs do Exército 

Brasileiro (NIT- DCT) que fizeram depósitos de pedido de PI foram: Instituto Militar de 

Engenharia – IME e o Centro Tecnológico do Exército – CTEx. 

Nota-se que o Instituto de Aeronáutica e Espaço – IAE, Instituto de Pesquisa da 

Marinha – IPQM e Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA são as três ICTs, 

respectivamente, que mais depositaram pedidos de patentes. É observável, que apesar de ser a 

mais nova das FAs, a Força Aérea se destaca quanto ao número de pedidos de patentes. E, ao 

observar o número de depósitos de cada uma de suas organizações militares, seria razoável 

esperar um número maior de depósitos realizados pelo ITA. Tal instituição possui cursos de 

graduação, mestrado e doutorado acadêmicos e profissionais, alguns dos cursos possuem mais 

de 40 anos, e, apesar deste instituto ser referência em formação de engenheiros no Brasil, 

além de possuir trabalhos voltados para desenvolvimento e pesquisa, não demonstrou 

depósitos de pedidos de patentes tão expressivos. A este fenômeno, não se quis, neste 

trabalho, os motivos que justifiquem o baixo desempenho quanto à quantidade de depósitos 

ora realizados. Do mesmo modo, o IME, apesar de seus tradicionais cursos de engenharia, 

demonstrou um número relativamente baixo se se levar em consideração o número de 

engenheiros formados e o número de cursos de mestrados e doutorados em diversas áreas de 

engenharias, como mecânica, defesa e nuclear. Sendo assim, foi constatado que o Exército 

Brasileiro foi o que menos depositou o que soa desconforme, já que a ideia natural seria 

pensar em um número bem maior de depósitos, deixando o Exército como um dos maiores 

depositantes de pedidos de patentes por ter, o EB, uma Organização Militar peculiar, histórica 

e tradicional como o IME.  
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A Figura 1, abaixo, dispõe em um gráfico, para melhor compreensão, todas as 

ICTs que realizaram depósitos de pedidos de patentes, no âmbito das Forças Armadas 

brasileiras. Assim, em termos de quantidade, é possível fazer um paralelo entre as instituições 

militares. As quatro ICTs que mais depositaram foram, respectivamente, o Instituto de 

Aeronáutica e Espaço – IAE, o Instituto de Pesquisa da Marinha – IPQM, o Instituto 

Tecnológico de Aeronáutica – ITA e o Instituto de Estudos Avançados IEAv. 

 

 
Figura 1: comparação do número de depósitos entre as ICTs. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
 

A Figura 2, seguinte, faz uma demonstração das instituições que fizeram 

depósitos de pedidos de patentes apenas no âmbito da Força Aérea do Brasil; assim, é 

possível comparar quais instituições que mais e menos depositaram. Como anteriormente 

citado, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica- ITA, não obteve um número de depósitos 

expressivo, muito embora seja uma instituição voltada para o ensino e pesquisa com cursos de 

graduação e pós-graduação nas áreas de engenharias. Devido à tradição e histórico do ITA, 

fica difícil conceber que esta instituição tenha apenas o total de vinte e dois pedidos de 

patentes. Por este motivo, é viável levar em consideração o sigilo de patentes de que trata a lei 

de patentes no seu artigo 75, em que deixa claro que o objeto de interesse à defesa nacional 

não está sujeito às publicações ora previstas nesta lei.  

O Instituto de Estudos Avançados IEAv, também uma organização militar que 

pertence à Força Aérea, com mais de 50 anos de existência e com atividades voltadas à P&D 

                                                
  IEAv – É uma Organização Militar da Força Aérea Brasileira. 
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figura com o número de 21 depósitos de patentes. O IEAv possui grupos de Pesquisa junto ao 

CNPq que abordam aerotermodinâmica e hipersônica, tecnologia nuclear espacial, métodos 

computacionais em transporte de partículas, engenharia virtual, sistemas eletromagnéticos, 

efeitos da radiação ionizante em dispositivos e materiais de uso aeroespacial, óptica aplicada, 

sensores a fibra óptica, lasers e aplicações, fotônica em silício, sensoriamento remoto e 

termo-hidráulica. 

O Instituto de Aeronáutica e Espaço – IAE, segundo a busca de patentes realizada 

até o final do ano de 2014, é a ICT com maior número de depósitos. E não é a que mais 

deposita apenas entre as ICTs da FAB2, mas a que mais deposita entre todas as ICTs no 

âmbito das Forças Armadas. O Instituto de Aeronáutica e Espaço - IAE tem sua origem na 

década de 50, com a criação, em 1º de janeiro de 1954, do Instituto de Pesquisas e 

Desenvolvimento – IPD no campus do então Centro Técnico de Aeronáutica – CTA. 

Contudo, o IAE foi estabelecido definitivamente em 17 de outubro de 1969. Um fato 

marcante na história do IAE foi o desenvolvimento de vários foguetes de sondagem, com a 

finalidade de colocar satélites na órbita da Terra, que deu ao Brasil o domínio das tecnologias 

para desenvolvimento do VLS – Veículo Lançador de Satélites. “O IAE tem como missão 

ampliar o conhecimento e desenvolver soluções científico-tecnológicas para fortalecer o 

Poder Aeroespacial Brasileiro, por meio da Pesquisa, Desenvolvimento, Inovação, Operações 

de Lançamento e Serviços Tecnológicos em sistemas aeronáuticos, espaciais e de defesa e 

como visão ser reconhecido, no Brasil e no exterior, como uma instituição de excelência 

capaz de transformar Pesquisa e Desenvolvimento em Inovação na Área Aeroespacial” 

(IAE)3. O IAE tem sua Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - PD&I voltada para as 

tecnologias de defesa; sendo assim, o número de pedidos de patentes pode ser superior ao 

demonstrado neste gráfico, por provavelmente levar em consideração o sigilo o qual decreta a 

Lei de Patentes, que não permite a publicação de objeto que verse sobre defesa nacional. 

O setor de defesa nacional é um setor estratégico para qualquer país, e neste 

sentido, a Lei de Patentes demonstrou uma preocupação ativa neste aspecto e não 

condicionou, salvo exceções, os objetos de defesa nacional às publicações previstas. Deste 

modo, salvaguardou condições específicas relacionadas ao setor de defesa e restringiu, 

coerentemente, prováveis riscos aos objetos de defesa nacional quanto às divulgações 

inerentes aos depósitos de pedidos de patentes. Há bastante crítica quanto a este sigilo, mas 

em se tratando de defesa nacional é razoável que a lei de Patentes tenha trazido tal cláusula. 

                                                
2  FAB – Força Aérea Brasileira 
3  Disponível em: < http://www.iae.cta.br/site/page/view/pt.mission.html> Acesso em: 17 março 2015 
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Figura 2: Comparação do número de depósitos entre as ICTs da Força Aérea do Brasil. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
 

Com relação à Marinha do Brasil, a Figura 3 traz as três ICTs que tem depositado 

pedidos. Percebe-se que o Instituto de Pesquisas da Marinha - IPQM é a instituição com 

maior número de depósitos. Esta instituição foi criada no ano de 1959 e o local indicado para 

a instalação desta instituição foi a Ilha do Governador, Rio de Janeiro, não só pela 

disponibilidade de terrenos junto ao mar, como também pela proximidade de onde, 

posteriormente, viria se instalar a Universidade do Brasil, hoje UFRJ, o que facilitaria a 

desejada integração IPqM/Universidade (IPQM). O IPQM possui projetos nas áreas de 

armas, guerra eletrônica, sonares e sistemas digitais. As outras duas ICTs que também 

depositam são: o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo – CTMSP e o Instituto de 

Estudo do Mar Almirante Paulo Moreira – IEAPM. Ambas as instituições aparecem no 

gráfico com o número de três depósitos de pedidos de patentes. A primeira foi criada em 

outubro de 1986. É uma ICT relativamente nova, localizada em São Paulo/Brasil e tem suas 

atividades de PD&I voltada especialmente para o desenvolvimento de programas nucleares 

aplicáveis à propulsão naval (CTMSP) . A segunda foi criada em 1971, como consequência 

do Projeto Cabo Frio. Tal projeto tinha como escopo a criação de um núcleo destinado a 

apoiar e executar estudos do mar e de seus recursos oceanográficos. 

 

                                                
  Disponível em: <https://www.mar.mil.br/ipqm/v.1.0.0/index.htm> Acesso em: 17 março 2015 
  Disponível em: <https://www.mar.mil.br/ctmsp/conheca_centro.html> Acesso em: 17 março 2015 
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Figura 3: comparação do número de depósitos entre as ICTs da Marinha do Brasil. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
 

 

A Figura 4 traz as duas ICTs que têm depositado pedidos de patentes no âmbito 

do Exército Brasileiro. O Instituto Militar de Engenharia – IME, até final de 2014, tinha 

depositado quinze pedidos de patentes. O IME nasceu da fusão da Escola Técnica do Exército 

com o Instituto Militar de Tecnologia, em 1959. Ao todo vem formando engenheiros há mais 

de 200 anos. Esta OM, é uma escola de engenharia nas áreas de construção, eletrônica, 

elétrica, mecânica, química, cartografia, nuclear, defesa, dentre outras. Possui cursos de 

graduação, mestrado e doutorado e é uma das instituições de ensino mais renomadas do país. 

O quantitativo de depósitos encontrado é um tanto inquietante, haja vista as atividades 

peculiares ao desenvolvimento de inovações tecnológicas. No entanto, vale considerar o sigilo 

das patentes, como bem assim diz a Lei nº 9.279. É provável que, de algum modo, isto 

explique o baixo número de pedidos.  

O Centro Tecnológico do Exército – CTEx, foi criado em 1946, e, sua atividade 

fim é Pesquisa e Desenvolvimento. Este Centro desenvolve, de forma independente ou em 

conjunto com outras instituições, diversos projetos com apoio financeiro da FINEP – 

Financiadora de Estudos e Projetos, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia. 

Atualmente, existem mais de vinte projetos financiados pela FINEP. A maioria dos projetos 

ora financiados versam sobre defesa, e, neste caso é provável que hajam outros tantos pedidos 

de patentes sob sigilo, e assim, não contabilizados no banco de patentes do INPI. 

                                                
  OM – Organização Militar 
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Figura 4: comparação do número de depósitos entre as ICTs do Exército Brasileiro. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
 

A Figura 5 mostra a evolução temporal dos números de depósitos realizados pelas 

Forças Armadas no intervalo de tempo entre 1976 e 2014. Percebe-se nitidamente que a Força 

Aérea (NIT-DCTA) tem um número de depósito superior as outras duas FAs. Nesse aspecto, 

não se consegue saber o motivo por que a Força Aérea deposite mais. Poderiam haver 

diversos fatores, desde um maior investimento financeiro repassados às ICTs do NIT-DCTA, 

incentivo à pesquisa, até a gestão de Propriedade Intelectual. Ainda, analisando a figura em 

comento, percebe-se que a Marinha (NIT-MB) diminuiu os depósitos depois de ter passado 

um período de oito anos sem fazer nenhum pedido de patentes, tornando a depositar somente 

em 2004. Este ano de 2004 coincide com a publicação da Lei nº 10.173 de 02 de dezembro de 

2004, a conhecida lei de Inovação. Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação e à 

pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance 

da autonomia tecnológica e ao desenvolvimento industrial do País. Esta Lei foi um grande 

passo dado com o intuito de trazer grandes resultados futuros quanto à pesquisa e inovação 

tecnológica, e após entrar em vigor, trouxe relevantes mudanças no cenário nacional 

brasileiro, pois deixou os processos produtivos de pesquisa e inovação mais dinâmicos. Vale 

salientar que tais processos ainda são bastantes incipientes e que carecem de muita articulação 

para gerarem resultados bem mais significativos e expressivos. A forma como os projetos 

atuais serão executados e as medidas que serão tomadas quanto à gestão do conhecimento fará 

grande diferença e trará grandes resultados na evolução temporal de pedidos de patentes nos 

próximos anos. 
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       Figura 5: Evolução temporal do número de depósitos realizados pelas ICTs das FAs. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 
 

Em seguida, a Figura 6 traz o quantitativo de depósitos realizados por cada uma das 

Forças Armadas Brasileiras. Assim, é possível fazer, de forma clara e precisa, a comparação 

entre elas. A Força Aérea aparece com oitenta depósitos de pedidos de patentes, sendo ela a 

FA que mais tem depositado. Em seguida, a Marinha com vinte e nove pedidos e por último, 

com vinte e três pedidos o Exército Brasileiro.  

 

 
Figura 6: Quantidade de depósito de pedidos de patentes por FA. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2014) 

                                                
  FA – Força Armada 
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4.2 Situação atual dos NITs – MB/DCT/DCTA                                                                                                                           

 

Abaixo, na figura 7, foram colocados em gráfico para melhor compreensão, os valores 

em percentuais dos depósitos de patentes por NIT. Assim, observa-se claramente o panorama 

geral do quantitativo encontrado por meio da pesquisa ora realizada. Veja-se que, com 17% 

de todos os pedidos efetuados, está o NIT-DCT, o qual pertence ao Exército Brasileiro. Um 

número relativamente pequeno se se levar em consideração aspectos institucionais de tal 

Força Armada, aspectos estes, citados anteriormente. Logo em seguida, temos o NIT-MB, da 

Marinha Brasileira, com o percentual de 22% e finalmente, com 61% dos pedidos realizados, 

o NIT-DCTA, da Força Aérea do Brasil, ficando como o Centro com maior número de 

depósitos.  

 
Figura 7: Quantidade de depósito de pedidos de patentes por NIT. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
 

O quadro 5, abaixo, explana de forma esquematizada e resumida, a situação dos NITs 

das Forças Armadas trazendo uma melhor visualização do que já fora dito anteriormente a 

respeito dos mesmos. O presente quadro traz uma comparação entre os Núcleos de Inovação 

Tecnológica quanto à data de criação, efetivo atual, estágio de implementação e número de 

ICTs. Sendo assim, os NITs da Marinha e do Exército foram criados no ano de 2009, sendo, 

portanto, mais recentes que o NIT da Aeronáutica, o que talvez explique o fato de ser o NIT 

com maior nível de maturidade. Esta Força Armada é que possui o maior número de efetivo e 

a que possui o Núcleo de Inovação Tecnológica implementado. A Marinha está com seu NIT 

ainda em fase de implementação, e com um efetivo de 5 pessoas. O NIT do Exército se 
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mostra ainda muito incipiente, com NIT não implementado e com efetivo de apenas dois 

profissionais. Em relação aos números de ICTs, a marinha possui um total de oito ICts, e o 

Exército e Aeronáutica possuem ambas um total de dez cada uma. 

 

Quadro 5 - Análise Comparativa entre os NITs quanto a data de criação, efetivo, estágio de 
implementação e número de ICTS 

NIT Criação Efetivo Estágio de implementação N° de ICTS 
Marinha 2009 5 Implementação 8 
Exército  2009 2 Não implementado 10 
Aeronáutica 2006 6 Implementado 10 
Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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5 CONCLUSÃO 

 

Considerando alguns aspectos, como a visão panorâmica da Propriedade 

Intelectual no mundo; o Brasil, como país emergente, almejando ocupar um patamar de 

potência mundial; a importância da PI para competitividade e crescimento econômico; e o 

grau de importância das Forças Armadas como aliadas na geração de riqueza, é possível 

afirmar, com base neste estudo, o baixo quantitativo de pedidos de depósitos de patentes 

realizados pelas FAs brasileiras levando em consideração o período de 1976 até 2014. Ainda, 

mesmo datada de 2004, a Lei de Inovação, os NITs das Forças Armadas não demonstram um 

grau de maturidade desejável, haja vista, por exemplo, quadros de pessoal diretamente 

envolvido com PI muito reduzidos, em que pese também o NIT do Exército Brasileiro ainda 

se encontrar em fase de implementação.  

Sendo ainda o mercado carente de profissionais especializados no ramo de 

Propriedade Intelectual, é aceitável a dificuldade em criar um quadro de pessoal altamente 

qualificado para compor NITs. No entanto, ao observar instituições com mais de cinquenta 

anos como o ITA e o IME esta, aliás, a primeira escola de engenharia do país, que já forma 

engenheiros há mais de duzentos e vinte anos, se conjecturava que se tivesse maior 

organização quanto às atividades voltadas à PI, o que não se verificou com este estudo. Como 

resultado, pode-se verificar que há sim uma preocupação com o tema em questão, e que 

projetos têm sido realizados com sucesso, mas ficaram demonstrados, por meio da exposição 

dos gráficos e informações colhidas, que os resultados ficaram aquém do ideal, se considerar 

os aspectos inicialmente citados. Ainda, vale ressaltar que a Força Armada com menor 

depósito de pedidos de patentes é justamente a que possui uma das organizações mais antigas 

e tradicionais no âmbito das FAs com potencial suficiente para gerar inovação tecnológica 

que é o Instituto Militar de Engenharia IME. Neste caso, temos um paradoxo, já que o 

pensamento comum levaria a uma ideia diferente do resultado obtido neste trabalho. Além do 

baixo número de depósitos realizados pelo EB, este possui o NIT mais incipiente, não 

possuindo sequer um organograma. Isso não quer dizer que esforços não estejam sendo 

realizados, porém mostra um ponto fraco em relação à PI no âmbito do Exército, o que torna a 

gestão fragilizada, necessitando, então, de planejamentos e decisões mais determinísticas e 

pragmáticas.  

Há uma corrente minoritária que discorda que a PI tem importância fundamental 

para tornar um país competitivo e consequentemente manter o país na esteira do crescimento. 

Quem discorda, afirma que a PI não é tão viável assim para o crescimento do país, 
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principalmente quando se tratar de países em desenvolvimento e recém-industrializados, sob o 

argumento que o processo de Propriedade Intelectual beneficia uns e exclui muitos países, 

deixando estes à margem dos supostos benefícios. Entretanto, é manifesto que a maioria pensa 

o contrário; vê-se a PI como objeto amplamente debatido nos mais diversos segmentos, sejam 

acadêmicos, empresariais ou públicos. O Brasil, como candidato ao título de potência 

mundial, tem procurado inserir-se nesse contexto competitivo, valendo-se de várias 

ferramentas, dentre elas a Propriedade Intelectual, que se tem mostrado instrumento de grande 

valia para desenvolvimento econômico. Contudo, os processos que envolvem a promoção da 

PI se mostram ainda embrionários, quiçá estejam no ritmo ideal, mas isso ainda não pode ser 

afirmado, haja vista necessite-se ainda de muito mais investimentos em PD&I e de uma 

gestão em PI mais pragmática e solidificada. Este trabalho limitou-se em quantificar a 

quantidade de patentes depositadas pelas Forças Armadas brasileiras e em verificar a situação 

atual de seus NITs. Tomando como base os resultados desta produção, pode-se comprovar a 

incipiência do Brasil nos assuntos voltados à PI e à gestão desta. 

Não se pode olvidar algumas variáveis que possivelmente influenciaram os 

resultados deste trabalho. Como por exemplo, salienta-se o caráter sigiloso das patentes 

quando o assunto versar sobre defesa nacional. O art. 75 da Lei de Patentes reza que o pedido 

de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional, será processado em 

caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta mesma lei. Devido o tal 

sigilo, é possível conceber que os números de depósitos de patentes encontrados por meio de 

busca realizada em plataforma nacional do Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

(INPI), estejam distantes dos números reais, e, assim sendo, os resultados obtidos neste 

trabalho, especificamente quanto aos números de patentes fiquem comprometidos em relação 

aos reais valores. Em sendo assim, esse sigilo pode até justificar os baixos números 

encontrados nos resultados apresentados. Além do caráter sigiloso dos pedidos que versam 

sobre defesa nacional, há poucos trabalhos voltados especificamente às Forças Armadas e às 

suas propriedades intelectuais, o que tornou esta pesquisa lenta e um tanto limitada. 

Vale ressaltar, ainda, que durante a realização deste trabalho, foram realizadas 

inúmeras ligações e trocas de mensagens por meio de correio eletrônico, além de conversas e 

trocas de informações pessoalmente com oficiais superiores e intermediários. Muitas 

informações foram colhidas de maneira informal, uma vez que não se poderia divulgar o 

conteúdo delas. Saliente-se, ainda, que foi elaborado um questionário e enviando às três 

Forças Armadas com inúmeras perguntas, as quais foram respondidas sob a condição de não 

serem divulgadas. As informações colhidas do resultado dos questionários e demais 
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informações obtidas via ligação telefônica e correio eletrônico, serviram apenas para 

confrontação com outros dados oficiais das próprias FAs e de outas fontes. Ressalte-se, ainda, 

a dificuldade em entrar em contato com o pessoal do NIT de ambas as Forças Armadas, bem 

assim como a dificuldade e demora em obter informações consistentes a respeito dos pedidos 

das patentes por meio dos próprios NITs.  

Foram quatro as hipóteses levantadas neste trabalho, as quais foram sendo 

confirmadas no transcurso desta pesquisa, as quais estão listadas na página 12 deste trabalho. 

Assim, a preocupação com a Propriedade Intelectual no âmbito das Forças Armadas se 

mostra, ainda muito incipiente, e as políticas de PI não estão sendo feitas de maneira 

progressiva e no mesmo ritmo com o que se produzem novas tecnologias e por isto mesmo 

existe uma necessidade latente em que exista uma preocupação maior acerca das políticas de 

PI nas Forças Armadas, uma vez que o Brasil esteja se destacando no cenário econômico 

internacional. Ficou claro também que, é primordial manifestar e desenvolver ações 

estratégicas que tenham a finalidade de promover a Propriedade Intelectual em todas as 

Organizações Militares e que estas ações sejam manifestadas inicialmente pelos NITs, além 

de ter ficado evidente, a necessidade de fomentar ações voltadas a disseminar o conhecimento 

sobre a Propriedade Intelectual nas Forças Armadas, com o intuito de auxiliar os Comandos 

Militares no desenvolvimento de políticas específicas. 

Desta forma, o sentimento que se tem é que faltam articulação e organização na 

gestão de PI por parte dos NITs, demonstrando, de fato, um caminho longo a percorrer para 

que tais núcleos se transformem naquilo para os quais foram criados. 

Assim, este estudo se apresenta como um relevante instrumento para os comandos 

das Forças Armadas, gestores dos NITs, gestores das próprias ICTs e pesquisadores sobre 

temas afins, com o intuito de avaliar a produção e a gestão da Propriedade Intelectual nas 

Forças Armadas Brasileiras. 
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