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ApresentaçãoApresentação

�� Este curso tem como objetivo apresentar Este curso tem como objetivo apresentar 
uma introdução à transferência de uma introdução à transferência de 
tecnologia no Brasil.tecnologia no Brasil.

�� O curso está dividido em três módulos de 4 O curso está dividido em três módulos de 4 
horas de duração: básico, intermediário e horas de duração: básico, intermediário e 
avançado.avançado.
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ApresentaçãoApresentação

�� Módulo BásicoMódulo Básico
–– O objetivo é apresentar de forma simples os O objetivo é apresentar de forma simples os 

conceitos elementares referentes ao tema, a conceitos elementares referentes ao tema, a 
evolução histórica da transferência de evolução histórica da transferência de 
tecnologia no Brasil, a sua regulamentação e o tecnologia no Brasil, a sua regulamentação e o 
papel do Instituto Nacional de Propriedade papel do Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial (INPI) na averbação de contratos de Industrial (INPI) na averbação de contratos de 
transferência de tecnologia.transferência de tecnologia.
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ApresentaçãoApresentação

�� Módulo IntermediárioMódulo Intermediário
–– O objetivo é aprofundar as categorias O objetivo é aprofundar as categorias 

contratuais, apresentar a estrutura de um contratuais, apresentar a estrutura de um 
contrato de transferência de tecnologia e o contrato de transferência de tecnologia e o 
processo de averbação de um contrato no INPI.processo de averbação de um contrato no INPI.

�� Módulo avançadoMódulo avançado
–– O objetivo é apresentar exemplos de contratos, O objetivo é apresentar exemplos de contratos, 

e desenvolver alguns exercícios práticos de e desenvolver alguns exercícios práticos de 
como elaborar um contrato de transferência de como elaborar um contrato de transferência de 
tecnologiatecnologia
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Sumário Sumário –– Módulo BásicoMódulo Básico

�� Conceitos ElementaresConceitos Elementares

�� Mercado de Tecnologia IndustrialMercado de Tecnologia Industrial

�� Panorama do Sistema Nacional de Inovação Panorama do Sistema Nacional de Inovação 
no Brasilno Brasil

�� Transferência de Tecnologia no BrasilTransferência de Tecnologia no Brasil

�� Diretoria de Contratos de Tecnologia e Diretoria de Contratos de Tecnologia e 
Outros RegistrosOutros Registros

�� Panorama de Transferência de TecnologiaPanorama de Transferência de Tecnologia



CONCEITOS ELEMENTARESCONCEITOS ELEMENTARES
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Conceito de AtivosConceito de Ativos

�� Definição de AtivosDefinição de Ativos
–– Bens econômicos, com a propriedade de Bens econômicos, com a propriedade de 

manter ou ampliar a riqueza, possuindo manter ou ampliar a riqueza, possuindo 
capacidade de produzir valor para seus capacidade de produzir valor para seus 
proprietários.proprietários.
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Conceito de AtivosConceito de Ativos

�� Os Ativos Tangíveis: Bens materiais Os Ativos Tangíveis: Bens materiais 
(quadros e jóia ), Bens de capital (máquinas (quadros e jóia ), Bens de capital (máquinas 
e equipamentos) e Infrae equipamentos) e Infra--estrutura estrutura 
(instalações, casas)(instalações, casas)

�� Os Ativos Intangíveis: Bens imateriais (não Os Ativos Intangíveis: Bens imateriais (não 
corporificados) que podem auferir ganhos corporificados) que podem auferir ganhos 
monetários ao seu titular (proprietário)monetários ao seu titular (proprietário)
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A Propriedade Intelectual A Propriedade Intelectual 
como um Ativo Intangívelcomo um Ativo Intangível

�� Direitos Autorais: São direitos concedidos Direitos Autorais: São direitos concedidos 
aos autores de obras intelectuais como aos autores de obras intelectuais como 
Obras Artísticas, Artigos Científicos, Obras Artísticas, Artigos Científicos, 
Livros, Programas de Computador Livros, Programas de Computador 
(softwares), Circuitos integrados;(softwares), Circuitos integrados;

�� Direitos de Propriedade Industrial: São Direitos de Propriedade Industrial: São 
direitos concedidos ao titular de tecnologias direitos concedidos ao titular de tecnologias 
industriais e marcasindustriais e marcas
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Tecnologia industrialTecnologia industrial

�� Conceito de tecnologia industrialConceito de tecnologia industrial
–– Conjunto de conhecimentos, informações e Conjunto de conhecimentos, informações e 

técnicas destinados à produção e técnicas destinados à produção e 
comercialização de bens e serviços. comercialização de bens e serviços. 
Compreende também as funções de metrologia, Compreende também as funções de metrologia, 
normalização, regulamentação técnica, normalização, regulamentação técnica, 
avaliação de conformidade e tecnologias de avaliação de conformidade e tecnologias de 
gestão da qualidade.gestão da qualidade.
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Tecnologia industrialTecnologia industrial

�� Importância da tecnologia industrialImportância da tecnologia industrial
–– Empresas: Empresas: aumento de produtividade e aumento de produtividade e 

competitividadecompetitividade

–– Sociedade: crescimento, desenvolvimento eSociedade: crescimento, desenvolvimento e
sustentabilidadesustentabilidadeeconômicaeconômica
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Formas da Tecnologia Formas da Tecnologia 
IndustrialIndustrial

�� PatentesPatentes
–– Privilégio de Invenção (PI): “Invenção que Privilégio de Invenção (PI): “Invenção que 

atenda aos requisitos de novidade, atividade atenda aos requisitos de novidade, atividade 
inventiva e aplicação industrial” (Lei inventiva e aplicação industrial” (Lei 
9279/1996)9279/1996)

–– Modelo de Utilidade (MU): “Objeto de uso Modelo de Utilidade (MU): “Objeto de uso 
prático, ou parte deste, suscetível de aplicação prático, ou parte deste, suscetível de aplicação 
industrial, que apresente nova forma ou industrial, que apresente nova forma ou 
disposição, envolvendo ato inventivo, que disposição, envolvendo ato inventivo, que 
resulte em melhoria funcional no seu uso ou em resulte em melhoria funcional no seu uso ou em 
sua fabricação”sua fabricação”
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Formas da Tecnologia Formas da Tecnologia 
IndustrialIndustrial

�� Desenho Industrial (DI)Desenho Industrial (DI)
–– “Forma plástica ornamental de um objeto ou o “Forma plástica ornamental de um objeto ou o 

conjunto ornamental de linhas e cores que conjunto ornamental de linhas e cores que 
possa ser aplicado a um produto, possa ser aplicado a um produto, 
proporcionando resultado visual novo e original proporcionando resultado visual novo e original 
na sua configuração externa e que possa servir na sua configuração externa e que possa servir 
de tipo de fabricação industrial” (Lei de tipo de fabricação industrial” (Lei 
9279/1996)9279/1996)
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Formas da Tecnologia Formas da Tecnologia 
IndustrialIndustrial

�� Segredo industrial (Segredo industrial (know howknow how))
–– “Conhecimentos, informações e técnicas não “Conhecimentos, informações e técnicas não 

amparados por direitos de propriedade amparados por direitos de propriedade 
industrial, destinados à produção e à industrial, destinados à produção e à 
comercialização de bens industriais e serviços”comercialização de bens industriais e serviços”
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Formas da Tecnologia Formas da Tecnologia 
IndustrialIndustrial

�� Serviços de Assistência TécnicaServiços de Assistência Técnica
–– Serviços para promover a transferência de Serviços para promover a transferência de 

tecnologia entre otecnologia entre oofertanteofertantee o demandante e o demandante 
relativos à obtenção de técnicas, métodos de relativos à obtenção de técnicas, métodos de 
planejamento e programação, bem como planejamento e programação, bem como 
pesquisas, estudos e projetos destinados à pesquisas, estudos e projetos destinados à 
execução ou prestação de serviços execução ou prestação de serviços 
especializados das atividades fim da empresa e especializados das atividades fim da empresa e 
relacionados a equipamentos adquiridos dorelacionados a equipamentos adquiridos do
ofertanteofertantepelo demandantepelo demandante
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Formas da Tecnologia Formas da Tecnologia 
IndustrialIndustrial

�� MarcasMarcas
–– Marca de produto ou serviço: usada para distinguir produto Marca de produto ou serviço: usada para distinguir produto 

ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem 
diversadiversa

–– Marca de certificação: aquela usada para atestar a Marca de certificação: aquela usada para atestar a 
conformidade de um produto ou serviço com determinadas conformidade de um produto ou serviço com determinadas 
normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à 
qualidade, natureza, material utilizado e metodologia qualidade, natureza, material utilizado e metodologia 
empregadaempregada

–– Marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou Marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou 
serviços provindos de membros de uma determinada serviços provindos de membros de uma determinada 
entidadeentidade
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Formas da Tecnologia Formas da Tecnologia 
IndustrialIndustrial

�� Franquia empresarialFranquia empresarial
–– “Franquia empresarial é o sistema pelo qual “Franquia empresarial é o sistema pelo qual 

um franqueador cede ao franqueado o direito de um franqueador cede ao franqueado o direito de 
uso de marca ou patente, associado ao direito uso de marca ou patente, associado ao direito 
de distribuição exclusiva ou semide distribuição exclusiva ou semi--exclusiva de exclusiva de 
produtos ou serviços e, eventualmente, também produtos ou serviços e, eventualmente, também 
ao direito de uso de tecnologia de implantação e ao direito de uso de tecnologia de implantação e 
administração de negócio ou sistema administração de negócio ou sistema 
operacional desenvolvidos ou detidos pelo operacional desenvolvidos ou detidos pelo 
franqueador, mediante remuneração direta ou franqueador, mediante remuneração direta ou 
indireta” art. 2 da Lei 8955/1994indireta” art. 2 da Lei 8955/1994
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Meios de acesso à Meios de acesso à 
Tecnologia industrialTecnologia industrial

�� Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)Pesquisa e Desenvolvimento (P&D)
–– Atividade interna à firma, contratação de Atividade interna à firma, contratação de 

serviços ou   serviços ou   
Cooperação tecnológicaCooperação tecnológica

�� Bens de capitalBens de capital
–– Tecnologia corporificada na forma de máquinas Tecnologia corporificada na forma de máquinas 

e equipamentose equipamentos
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Meios de acesso à Meios de acesso à 
Tecnologia industrialTecnologia industrial

�� Contratos de tecnologiaContratos de tecnologia
–– Processo através do qual um conjunto de Processo através do qual um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e procedimentos conhecimentos, habilidades e procedimentos 
aplicáveis aos problemas da produção são aplicáveis aos problemas da produção são 
transferidos, por transação de caráter transferidos, por transação de caráter 
econômico, de uma organização a outra, econômico, de uma organização a outra, 
ampliando a capacidade de inovação da ampliando a capacidade de inovação da 
organização receptoraorganização receptora
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Formas de transferência de Formas de transferência de 
tecnologiatecnologia

�� Contrato de cessãoContrato de cessão
–– Transferência de titularidade do direito de Transferência de titularidade do direito de 

propriedade intelectualpropriedade intelectual

�� Contrato de licenciamentoContrato de licenciamento
–– licenciamento Uso do Direito de Propriedade licenciamento Uso do Direito de Propriedade 

Intelectual de forma exclusiva ou nãoIntelectual de forma exclusiva ou não

�� Contrato de Transferência de TecnologiaContrato de Transferência de Tecnologia
–– Fornecimento de informações não amparadas Fornecimento de informações não amparadas 

por direitos de propriedade industrial e Serviços por direitos de propriedade industrial e Serviços 
de Assistência Técnicade Assistência Técnica



MERCADO DE TECNOLOGIA MERCADO DE TECNOLOGIA 
INDUSTRIALINDUSTRIAL
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Considerações sobre a oferta Considerações sobre a oferta 
de tecnologia industrialde tecnologia industrial

�� Processo de difusão tecnológicaProcesso de difusão tecnológica
–– “Refere“Refere--se à incorporação e à adoção se à incorporação e à adoção 

sistemática da tecnologia pela sociedade, quer sistemática da tecnologia pela sociedade, quer 
seja pelo aprendizado, imitação e promoção de seja pelo aprendizado, imitação e promoção de 
melhorias continuas da tecnologia, melhorias continuas da tecnologia, 
possibilitando a inovação tecnológica radical e possibilitando a inovação tecnológica radical e 
incremental, aumento de performance de incremental, aumento de performance de 
processos e produtos” (processos e produtos” (RogersRogers, 1983;, 1983;ThirtleThirtle &&
RuttanRuttan, 1987;, 1987;BiggsBiggs, 1990; Bell &, 1990; Bell &PavittPavitt, 1992), 1992)
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Considerações sobre a oferta Considerações sobre a oferta 
de tecnologia industrialde tecnologia industrial

�� Natureza da tecnologiaNatureza da tecnologia
–– tecnologias críticas e de segurança nacionaltecnologias críticas e de segurança nacional

�� Maturidade da tecnologiaMaturidade da tecnologia
–– processos consolidadosprocessos consolidados
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Agentes do mercado de Agentes do mercado de 
tecnologia industrialtecnologia industrial

�� O desenvolvimento e a aquisição de O desenvolvimento e a aquisição de 
tecnologia por parte das empresas tecnologia por parte das empresas 
dependem das suas características dependem das suas características 
(tamanho, setor de atividade e natureza do (tamanho, setor de atividade e natureza do 
capital)capital)
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Abrangência dos mercados Abrangência dos mercados 
de tecnologia industrialde tecnologia industrial

�� Mercado internoMercado interno
–– Universidades e Institutos de Ciência e Universidades e Institutos de Ciência e 

Tecnologia são tradicionalmente responsáveis Tecnologia são tradicionalmente responsáveis 
pela produção de conhecimento científico e pela produção de conhecimento científico e 
tecnológico básico e aplicadotecnológico básico e aplicado
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Abrangência dos mercados Abrangência dos mercados 
de tecnologia industrialde tecnologia industrial

�� Mercados internacionaisMercados internacionais
–– Importante pImportante participaarticipaçãção das empresas o das empresas 

multinacionais na transfermultinacionais na transferêência e ncia e 
desenvolvimento da tecnologiadesenvolvimento da tecnologia

–– Acordos internacionais Acordos internacionais -- OMC/TRIPS (Acordo OMC/TRIPS (Acordo 
sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade 
Intelectual Relacionados ao Comércio)Intelectual Relacionados ao Comércio)
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Papel do Estado no mercado Papel do Estado no mercado 
de tecnologia industrialde tecnologia industrial

�� Falhas do mercadoFalhas do mercado
–– Restrições à apropriação dos esforços de Restrições à apropriação dos esforços de 

desenvolvimento tecnológico desenvolvimento tecnológico 
(transbordamento).(transbordamento).

–– Compreende o fundamento econômico da Compreende o fundamento econômico da 
chamada “Pirataria” (consumo não exclusivo e chamada “Pirataria” (consumo não exclusivo e 
baixo custo relativo de reprodução).baixo custo relativo de reprodução).
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Papel do Estado no mercado Papel do Estado no mercado 
de tecnologia industrialde tecnologia industrial

�� Leis e RegulamentosLeis e Regulamentos
–– Direito de Propriedade Intelectual, Direito de Direito de Propriedade Intelectual, Direito de 

Propriedade Industrial, Direito de Defesa da Propriedade Industrial, Direito de Defesa da 
concorrência, Legislação Tributária.concorrência, Legislação Tributária.

�� Políticas públicasPolíticas públicas
–– Políticas científicas e tecnológicas, Política Políticas científicas e tecnológicas, Política 

industrial, Política de comércio exterior, industrial, Política de comércio exterior, 
Política de Transferência de tecnologiaPolítica de Transferência de tecnologia



PANORAMA DO SISTEMA PANORAMA DO SISTEMA 
NACIONAL DE INOVAÇÃO NO NACIONAL DE INOVAÇÃO NO 

BRASILBRASIL
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Dispêndios nacionais em P&D em relação ao Dispêndios nacionais em P&D em relação ao 

PIB de países selecionadosPIB de países selecionados

País Ano P&D/PIB (%)
Japão 2005 3,3
Coréia 2005 3,0
EUA 2006 2,6
Alemanha 2006 2,5
Cingapura 2005 2,4
Canadá 2006 2,0
Austrália 2004 1,8
Reino Unido 2005 1,8
China 2006 1,4
Espanha 2005 1,1
França 2006 1,1
Itália 2006 1,1
Rússia 2006 1,1
Brasil 2006 1,0
Portugal 2005 0,8
México 2005 0,5
Argentina 2006 0,5
Fonte: OCDE
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Distribuição percentual dos dispêndios Distribuição percentual dos dispêndios 
nacionais em P&D, segundo setor de nacionais em P&D, segundo setor de 
financiamento de países selecionadosfinanciamento de países selecionados

País Ano Governo Empresas

Alemanha 2003 31,1 66,1
Argentina 2003 68,9 26,3
Austrália 2002 44,4 46,4
Brasil 2004 57,9 39,9
Canadá 2004 35,4 46,2
China 2003 29,9 60,1
Cingapura 2002 41,6 51,6
Coréia 2003 23,9 74,0
Espanha 2003 40,1 48,4
EUA 2003 31,2 63,1
França 2002 38,4 52,1
Israel 2000 24,4 70,1
Itália 1991 49,6 44,4
Japão 2003 17,7 74,5
México 2001 59,1 29,8
Portugal 2001 61,0 31,5
Reino Unido 2003 31,3 43,9
Rússia 2003 59,6 30,8
Fonte: OCDE
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Perfil da atividadePerfil da atividadeinovativainovativa

�� Concentração em bens de capitalConcentração em bens de capital

�� Pouco desenvolvimento tecnológico internoPouco desenvolvimento tecnológico interno

�� Pouca articulação entre empresas com Pouca articulação entre empresas com 
universidades e centros de pesquisasuniversidades e centros de pesquisas
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“Ilhas de Excelência”“Ilhas de Excelência”

�� Petróleo & Gás: Petróleo & Gás: PetrobrasPetrobras

�� Agroindústria: EmbrapaAgroindústria: Embrapa

�� Cosméticos: NaturaCosméticos: Natura
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Perfil da demanda Perfil da demanda 
tecnológicatecnológica

�� Empresas de capital estrangeiroEmpresas de capital estrangeiro
–– Adaptação de tecnologia da matrizAdaptação de tecnologia da matriz
–– Articulação do processoArticulação do processoinovativoinovativocom a com a 

matriz.matriz.

�� Empresas estataisEmpresas estatais
–– Importantes produtores de tecnologiaImportantes produtores de tecnologia
–– Articulação com universidades e institutos de Articulação com universidades e institutos de 

pesquisaspesquisas
–– Investimento em P&D atrelado às decisões do Investimento em P&D atrelado às decisões do 

EstadoEstado
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Perfil da demanda Perfil da demanda 
tecnológicatecnológica

�� Empresas nacionaisEmpresas nacionais
–– Transferência de tecnologias consolidadasTransferência de tecnologias consolidadas

–– Baixa capacidade de desenvolvimento interno Baixa capacidade de desenvolvimento interno 
de tecnologiade tecnologia

–– Relacionamento limitado com Institutos de Relacionamento limitado com Institutos de 
Ciência e Tecnologia (Ciência e Tecnologia (ICTsICTs) e Universidades) e Universidades
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Gráfico 2.2.1 -  Participação das Empresas Estrangeiras Industriais  Inovadoras e não-Inovadoras 
do universo da PINTEC no total das variáveis selecionadas da PIA-Empresa  - 2005

66%

87% 90% 90%

34%
13% 10%10%

Nº de Empresas Pessoal Ocupado Receita Líquida VTI

Inovadoras Não-Inovadoras

Gráfico 2.1.1 -  Participação das Empresas Nacionais Industriais  Inovadoras e não-Inovadoras 
do universo da PINTEC no total das variáveis selecionadas da PIA-Empresa - 2005
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Inovadoras Não-Inovadoras
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Políticas públicasPolíticas públicas

�� Política Científica e TecnológicaPolítica Científica e Tecnológica
–– Fundos SetoriaisFundos Setoriais

�� PAC Ciência e TecnologiaPAC Ciência e Tecnologia
–– Consolidação do SNI brasileiro, Promoção da Consolidação do SNI brasileiro, Promoção da 

inovação tecnológica nas empresas, P,D&I em inovação tecnológica nas empresas, P,D&I em 
áreas estratégicas; C,T&I para o áreas estratégicas; C,T&I para o 
desenvolvimento socialdesenvolvimento social

�� Política IndustrialPolítica Industrial
–– Política de Desenvolvimento Produtivo(PDP)Política de Desenvolvimento Produtivo(PDP)
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Políticas públicasPolíticas públicas

�� Agentes do processo de transferência de Agentes do processo de transferência de 
tecnologia no Brasiltecnologia no Brasil
–– Financiadores: CNPq, CAPES, Financiadores: CNPq, CAPES, FAPsFAPs, FINEP, , FINEP, 

BNDES, agentes financeiros privadosBNDES, agentes financeiros privados
–– Agentes: Agentes: ICTsICTs, empresas inovadoras, , empresas inovadoras, 
–– Reguladores: Receita Federal, Banco Central e Reguladores: Receita Federal, Banco Central e 

CADECADE
–– Operador:  INPIOperador:  INPI
–– Formuladores de Políticas Públicas: ABDI, Formuladores de Políticas Públicas: ABDI, 

CGEE, MCT, MDIC, MECCGEE, MCT, MDIC, MEC



A TRANSFERÊNCIA DE A TRANSFERÊNCIA DE 
TECNOLOGIA NO BRASILTECNOLOGIA NO BRASIL
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AntecedentesAntecedentes

�� Lei nº 3.470/1958Lei nº 3.470/1958
–– Altera a legislação do Imposto de RendaAltera a legislação do Imposto de Renda

�� Portaria nº 436/1958 do Ministério da FazendaPortaria nº 436/1958 do Ministério da Fazenda
–– Estabelece limites de dedução por atividadeEstabelece limites de dedução por atividade

�� Lei nº 4.131/1962Lei nº 4.131/1962
–– Disciplina o investimento estrangeiro e remessasDisciplina o investimento estrangeiro e remessas

–– Impede remessa e dedução de royalties da filial e da Impede remessa e dedução de royalties da filial e da 
subsidiária a sua matriz no exteriorsubsidiária a sua matriz no exterior
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AntecedentesAntecedentes

�� Lei nº 4.137/1962Lei nº 4.137/1962
–– Regula a repressão ao abuso do poder Regula a repressão ao abuso do poder 

econômicoeconômico

�� Lei nº 4.506/1964Lei nº 4.506/1964
–– Dispõe sobre o Imposto de RendaDispõe sobre o Imposto de Renda
–– Impede a dedução das despesas  com royalties e Impede a dedução das despesas  com royalties e 

assistência técnica da subsidiária à sua matriz assistência técnica da subsidiária à sua matriz 
no exterior (artigos 52 e 71)no exterior (artigos 52 e 71)
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A criação do INPIA criação do INPI

�� Lei 5.648/1970Lei 5.648/1970

�� O Instituto tem por finalidade principal O Instituto tem por finalidade principal 
executar, no âmbito nacional, as normas que executar, no âmbito nacional, as normas que 
regulam a propriedade industrial, tendo em regulam a propriedade industrial, tendo em 
vista a sua  função social, econômica, vista a sua  função social, econômica, 
jurídica e técnica (Art. 2º)jurídica e técnica (Art. 2º)
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A criação do INPIA criação do INPI

�� Parágrafo único Parágrafo único -- Sem prejuízo de outras Sem prejuízo de outras 
atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto atribuições que lhe forem cometidas, o Instituto 
adotará, com vistas ao desenvolvimento adotará, com vistas ao desenvolvimento 
econômico do país, medidas capazes de acelerar e econômico do país, medidas capazes de acelerar e 
regular a transferência de tecnologia e de regular a transferência de tecnologia e de 
estabelecer melhores condições de negociação e estabelecer melhores condições de negociação e 
utilização de patentes, cabendoutilização de patentes, cabendo--lhe ainda lhe ainda 
pronunciarpronunciar--se quanto à conveniência da assinatura, se quanto à conveniência da assinatura, 
ratificação ou denúncia de convenções, tratados, ratificação ou denúncia de convenções, tratados, 
convênio e acordos sobre Propriedade Industrial.convênio e acordos sobre Propriedade Industrial.
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A criação do INPIA criação do INPI

�� Ficam sujeitos à averbação no Instituto Ficam sujeitos à averbação no Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial, para os Nacional da Propriedade Industrial, para os 
efeitos do artigo 2º, parágrafo único, da Lei efeitos do artigo 2º, parágrafo único, da Lei 
nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, os nº 5.648, de 11 de dezembro de 1970, os 
atos ou contratos que impliquem atos ou contratos que impliquem 
transferência de tecnologia (Art. 126). transferência de tecnologia (Art. 126). 
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O Ato Normativo nº O Ato Normativo nº 
15/197515/1975

�� ReclassificaReclassificaas categorias dos contratos de as categorias dos contratos de 
Transferência de Tecnologia, impedindo a Transferência de Tecnologia, impedindo a 
aprovação de “pacotes”;aprovação de “pacotes”;

�� Impõe e impede determinadas cláusulas Impõe e impede determinadas cláusulas 
contratuais.contratuais.

�� Consolidação de todos os aspectos legais Consolidação de todos os aspectos legais 
relativos à transferência de tecnologia.relativos à transferência de tecnologia.
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Resultados (1970 a 1990)Resultados (1970 a 1990)

�� O uso da tecnologia estrangeira durante o processo O uso da tecnologia estrangeira durante o processo 
de substituição de importações não foi, exceto em de substituição de importações não foi, exceto em 
casos isolados, acompanhado por um esforço casos isolados, acompanhado por um esforço 
tecnológico internotecnológico interno

�� Número insuficiente de empresas com atividades Número insuficiente de empresas com atividades 
formais de P&D;formais de P&D;

�� Os gastos em P&D tendem a concentrarOs gastos em P&D tendem a concentrar--se em se em 
pagamentos de pessoal; como conseqüência, os pagamentos de pessoal; como conseqüência, os 
esforços em P&D, com algumas exceções, se esforços em P&D, com algumas exceções, se 
limitam a melhorias incrementais de processo e limitam a melhorias incrementais de processo e 
produto, não alcançando inovações mais radicais;produto, não alcançando inovações mais radicais;
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Resultados (1970 a 1990)Resultados (1970 a 1990)

�� Reduzido o esforço de P&D faz com que as Reduzido o esforço de P&D faz com que as 
empresas tenham um conhecimento empresas tenham um conhecimento 
limitado e parcial de seus próprios limitado e parcial de seus próprios 
processos produtivos;processos produtivos;

�� Baixa relação entre empresas, universidades Baixa relação entre empresas, universidades 
e instituições de pesquisa.e instituições de pesquisa.
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Reformas dos anos 90 Reformas dos anos 90 
(pressupostos)(pressupostos)

�� 1. oportunidade de que o País se modernizasse;1. oportunidade de que o País se modernizasse;

�� 2. aumento de competitividade e melhoria dos 2. aumento de competitividade e melhoria dos 
padrões de qualidade;padrões de qualidade;

�� 3. facilidade de intercâmbio de tecnologia 3. facilidade de intercâmbio de tecnologia 
proprietária;proprietária;

�� 4. forte movimento a patentear invenções no País;4. forte movimento a patentear invenções no País;

�� 5.Estímulo a investimentos em Pesquisa e 5.Estímulo a investimentos em Pesquisa e 
Desenvolvimento por empresas estrangeiras Desenvolvimento por empresas estrangeiras 
instaladas no País;instaladas no País;
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Reformas dos anos 90 Reformas dos anos 90 
(pressupostos)(pressupostos)

�� 6. Estímulo ao investimento direto externo, ao 6. Estímulo ao investimento direto externo, ao 
tornar o mercado atraente com a adoção de regras tornar o mercado atraente com a adoção de regras 
de proteção semelhantes às dos países de proteção semelhantes às dos países 
industrializados;industrializados;

�� 7. Aumento do fluxo de transferência de 7. Aumento do fluxo de transferência de 
tecnologia, através de um crescente número de tecnologia, através de um crescente número de 
contratos de licenciamento; econtratos de licenciamento; e

�� 8. Redução do hiato tecnológico, capacitação local 8. Redução do hiato tecnológico, capacitação local 
e treinamento de recursos humanos.e treinamento de recursos humanos.
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Processo de Reformas Processo de Reformas 
(1989(1989--1991)1991)

�� Política Industrial e de Comércio Exterior Política Industrial e de Comércio Exterior 
(PICE), que procurou estimular a (PICE), que procurou estimular a 
competência das empresas nacionais e competência das empresas nacionais e 
expor a indústria a uma competência interna expor a indústria a uma competência interna 
e externa (abertura comercial).e externa (abertura comercial).

�� Envio ao Congresso Nacional de projeto de Envio ao Congresso Nacional de projeto de 
Lei em substituição ao Código da Lei em substituição ao Código da 
Propriedade Industrial Propriedade Industrial -- Lei nº 5772/71.Lei nº 5772/71.
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Processo de Reformas Processo de Reformas 
(1989(1989--1991)1991)

�� Processo de flexibilização nos regulamentos de Processo de flexibilização nos regulamentos de 
análise dos contratos de transferência de análise dos contratos de transferência de 
tecnologiatecnologia

�� Aprovação da Lei nº 8383/1991, que altera a Aprovação da Lei nº 8383/1991, que altera a 
legislação do Imposto sobre a renda e que, no seu legislação do Imposto sobre a renda e que, no seu 
Artigo 50, revoga os dispositivos impeditivos de Artigo 50, revoga os dispositivos impeditivos de 
remessas em divisas, definidas pelo Artigo 14 da remessas em divisas, definidas pelo Artigo 14 da 
Lei nº 4131/1962, a título de transferência de Lei nº 4131/1962, a título de transferência de 
tecnologia entre matriz e subsidiárias instaladas no tecnologia entre matriz e subsidiárias instaladas no 
País.País.
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Processo de Reformas Processo de Reformas 
(1992/1995)(1992/1995)

�� Aprovação da Convenção sobre Aprovação da Convenção sobre 
Diversidade Biológica.Diversidade Biológica.

�� Aprovação da Lei n° 8.955/1994 Aprovação da Lei n° 8.955/1994 –– FranquiaFranquia

�� Lei de Concessões Lei de Concessões –– Alteração no Alteração no 
monopólio e patrimônio exercido pelo monopólio e patrimônio exercido pelo 
Estado, com as privatizações das empresas Estado, com as privatizações das empresas 
estatais.estatais.
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Processo de Reformas Processo de Reformas 
(1996/1999)(1996/1999)

�� Lei da Propriedade Industrial Lei da Propriedade Industrial -- Lei nº Lei nº 
9279/1996 (alteração da Lei de criação do 9279/1996 (alteração da Lei de criação do 
INPI)INPI)

�� Lei de Proteção de Cultivares, Lei Lei de Proteção de Cultivares, Lei 
9456/19979456/1997

�� Aprovação da Nova Lei de Software Aprovação da Nova Lei de Software -- Lei Lei 
nº 9609/1998.nº 9609/1998.
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Resultados das reformas da Resultados das reformas da 
década de 1990década de 1990

�� Os investimentos não se dirigem à Os investimentos não se dirigem à 
construção de nova capacidade produtiva construção de nova capacidade produtiva 
pela dupla câmbiopela dupla câmbio--juros (câmbiojuros (câmbio
sobrevalorizadosobrevalorizadoe juros elevados); e juros elevados); 

�� Importações levam ao rompimento de elos Importações levam ao rompimento de elos 
da cadeia produtiva (“da cadeia produtiva (“desindustrializaçãodesindustrializaçãoe e 
desnacionalização”)desnacionalização”)

�� Especialização regressiva: Importação de Especialização regressiva: Importação de 
produtos sofisticados e exportação de produtos sofisticados e exportação de 
produtos de baixo valor agregado.produtos de baixo valor agregado.
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Mudanças nas diretrizes Mudanças nas diretrizes 
políticas (anos 2000...)políticas (anos 2000...)

�� Abertura e estabilidade não são condições Abertura e estabilidade não são condições 
suficientes para reestruturação da economia com suficientes para reestruturação da economia com 
novos investimentos e crescimentonovos investimentos e crescimento

�� Não cabe ao investimento estrangeiro a liderança Não cabe ao investimento estrangeiro a liderança 
do processo de crescimentodo processo de crescimento

�� Há um novo padrão de industrialização e Há um novo padrão de industrialização e 
tecnológico que leva ao rejuvenescimento das tecnológico que leva ao rejuvenescimento das 
indústrias maduras e a novas indústrias, sendo o indústrias maduras e a novas indústrias, sendo o 
controle da tecnologia fundamental.controle da tecnologia fundamental.

�� A competitividade tem que ser construída e ela é, A competitividade tem que ser construída e ela é, 
também, sistêmica.também, sistêmica.
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Mudanças nas diretrizes Mudanças nas diretrizes 
políticas (anos 2000...)políticas (anos 2000...)

�� Implantação dos fundos setoriaisImplantação dos fundos setoriais
�� Implantação da Contribuição no Domínio Implantação da Contribuição no Domínio 

Econômico Econômico –– CIDECIDE
�� Reestruturação do INPI no contexto da Reestruturação do INPI no contexto da 

PITCE (Política Industrial Tecnológica e de PITCE (Política Industrial Tecnológica e de 
Comércio Exterior)Comércio Exterior)



57

RegulamentaçãoRegulamentação

�� Lei de InovaçãoLei de Inovação
–– Lei 10.973/2004Lei 10.973/2004
–– Incentivos à inovação e à pesquisa científica e Incentivos à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivotecnológica no ambiente produtivo
–– Estímulo à participação dasEstímulo à participação dasICTsICTs no processo de no processo de 

inovaçãoinovação
–– Estímulo à inovação nas empresasEstímulo à inovação nas empresas
–– Estímulo ao inventor independenteEstímulo ao inventor independente

�� Lei do BemLei do Bem
–– Lei 11.196/2005Lei 11.196/2005
–– Incentivos fiscais à inovação tecnológicaIncentivos fiscais à inovação tecnológica
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Desafios do Sistema de PI para os Desafios do Sistema de PI para os 
países em desenvolvimentopaíses em desenvolvimento

�� Novos campos que são objeto do sistema Novos campos que são objeto do sistema 
(indicação geográfica, registro de computador, (indicação geográfica, registro de computador, 
circuito integrado)circuito integrado)

�� Tendência à harmonização dos sistemas de Tendência à harmonização dos sistemas de 
proteção ao conhecimento (TRIPS)proteção ao conhecimento (TRIPS)

�� Diferenças nos níveis de eficácia dos sistemas de Diferenças nos níveis de eficácia dos sistemas de 
proteção em relação à promoção da inovação proteção em relação à promoção da inovação 
tecnológica (países desenvolvidostecnológica (países desenvolvidosvsvs. países em . países em 
desenvolvimento)desenvolvimento)
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Desafios do Sistema de PI para os Desafios do Sistema de PI para os 
países em desenvolvimentopaíses em desenvolvimento

�� Diferenças nos níveis de eficácia dos Diferenças nos níveis de eficácia dos 
sistemas de proteção em relação à sistemas de proteção em relação à 
promoção da inovação nos diferentes promoção da inovação nos diferentes 
setores de atividade econômicasetores de atividade econômica

�� Assimetria entre os países desenvolvidos e Assimetria entre os países desenvolvidos e 
desenvolvimento  (Agenda do desenvolvimento  (Agenda do 
Desenvolvimento)Desenvolvimento)
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DIRETORIA DE CONTRATOS DIRETORIA DE CONTRATOS 
DE TECNOLOGIA E OUTROS DE TECNOLOGIA E OUTROS 

REGISTROS (DIRTEC)REGISTROS (DIRTEC)



61

DIRTECDIRTEC

�� COORDENAÇÃO GERAL DE COORDENAÇÃO GERAL DE 
CONTRATOS DE TECNOLOGIA CONTRATOS DE TECNOLOGIA 
(CGTEC)(CGTEC)

�� COORDENAÇÃO GERAL DE OUTROS COORDENAÇÃO GERAL DE OUTROS 
REGISTROS (CGREG)REGISTROS (CGREG)
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Competências (Decreto nº Competências (Decreto nº 
5.147/04)5.147/04)

�� I I –– analisar e decidir quanto à averbação de analisar e decidir quanto à averbação de 
contratos, na forma da Lei nº 9.279, de 1996 contratos, na forma da Lei nº 9.279, de 1996 
(CGTEC);(CGTEC);

�� II II –– analisar e decidir sobre registro de analisar e decidir sobre registro de 
indicações geográficas, de desenhos indicações geográficas, de desenhos 
industriais e registros de tecnologias industriais e registros de tecnologias 
especiais atribuídos ao INPI, incluindo especiais atribuídos ao INPI, incluindo 
registros de programa de computador registros de programa de computador 
(CGREG);(CGREG);
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Competências (Decreto nº Competências (Decreto nº 
5.147/04)5.147/04)

�� III III -- participar das atividades articuladas participar das atividades articuladas 
entre INPI e outros órgãos, empresas e entre INPI e outros órgãos, empresas e 
entidades com vistas à maior participação entidades com vistas à maior participação 
de brasileiros nos sistemas de produção da de brasileiros nos sistemas de produção da 
propriedade intelectual.propriedade intelectual.
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OrganogramaOrganograma



65

Serviços de apoio oferecidos Serviços de apoio oferecidos 
(Ato Normativo nº 135/1997)(Ato Normativo nº 135/1997)

�� A Diretoria de Transferência de Tecnologia A Diretoria de Transferência de Tecnologia 
prestará o serviço de apoio à aquisição de prestará o serviço de apoio à aquisição de 
tecnologia, com objetivo de assessorar as tecnologia, com objetivo de assessorar as 
empresas brasileiras interessadas em empresas brasileiras interessadas em 
adquirir tecnologia ou obter licenciamento, adquirir tecnologia ou obter licenciamento, 
no Brasil e/ou no exterior, nas seguintes no Brasil e/ou no exterior, nas seguintes 
áreas entre outras:áreas entre outras:
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Serviços de apoio oferecidosServiços de apoio oferecidos
(Ato Normativo nº 135/1997)(Ato Normativo nº 135/1997)

�� Na área tecnológica:Na área tecnológica:
–– elaborando e colocando à disposição do elaborando e colocando à disposição do 

governo dos interessados, estudos e relatórios governo dos interessados, estudos e relatórios 
relativos às contratações de tecnologia relativos às contratações de tecnologia 
ocorridas nos diversos setores industriais e de ocorridas nos diversos setores industriais e de 
serviços, com base nas averbações levadas a serviços, com base nas averbações levadas a 
efeito pelo INPI, visando dar subsídios à efeito pelo INPI, visando dar subsídios à 
formulação de políticos setoriais e formulação de políticos setoriais e 
governamentais especificas; governamentais especificas; 
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Serviços de apoio oferecidosServiços de apoio oferecidos
(Ato Normativo nº 135/1997)(Ato Normativo nº 135/1997)

�� Na área contratual: Na área contratual: 
–– colocando à disposição das empresas domiciliadas no colocando à disposição das empresas domiciliadas no 

Brasil, dados e aconselhamentos de técnicos habilitados Brasil, dados e aconselhamentos de técnicos habilitados 
e com larga experiência na análise de contratos, e com larga experiência na análise de contratos, 
objetivando subsidiar a negociação economia de objetivando subsidiar a negociação economia de 
tecnologia a ser contratada;tecnologia a ser contratada;

–– colhendo dados e estatísticas quanto à forma de colhendo dados e estatísticas quanto à forma de 
negociação e os preços médios praticados em contratos negociação e os preços médios praticados em contratos 
de licenciamento e de transferência de tecnologia em de licenciamento e de transferência de tecnologia em 
setores específicos, nos mercados nacional e setores específicos, nos mercados nacional e 
internacional, colocandointernacional, colocando--os à disposição dos os à disposição dos 
interessados. interessados. 
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Fluxograma:Fluxograma:
do pedido de do pedido de 
averbação à averbação à 

expedição do expedição do 
certificadocertificado
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Prazos para a decisãoPrazos para a decisão

�� A decisão (consulta respondida, averbação, A decisão (consulta respondida, averbação, 
exigência técnica formulada, indeferimento ou exigência técnica formulada, indeferimento ou 
arquivamento) será proferida no prazo de 30 arquivamento) será proferida no prazo de 30 
(trinta) dias corridos, contados a partir da data do (trinta) dias corridos, contados a partir da data do 
protocolo na Diretoria, conforme parágrafo único protocolo na Diretoria, conforme parágrafo único 
do artigo 211 da Lei nº 9.279/96. do artigo 211 da Lei nº 9.279/96. 

�� De acordo com a Resolução INPI nº 94/03, tal De acordo com a Resolução INPI nº 94/03, tal 
prazo será contado a partir da data de prazo será contado a partir da data de 
aceitabilidade do pedido de registro na Diretoria.aceitabilidade do pedido de registro na Diretoria.



PANORAMA DA PANORAMA DA 
TRANSFERÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE 

TECNOLOGIATECNOLOGIA

DADOS ESTATÍSTICOSDADOS ESTATÍSTICOS
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Número de Certificados de Averbação segundo os Número de Certificados de Averbação segundo os 
principais setores de atividade principais setores de atividade -- 2000/20082000/2008

SETORES (IBGE) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
COMÉRCIO POR ATACADO E INTERMEDIÁRIOS DO COMÉRCIO 34 78 47 61 42 49 61 37 61
ELETRICIDADE, GÁS OU ÁGUA QUENTE 64 88 63 66 48 49 47 59 50
EXTRAÇÃO DE MINERAIS METÁLICOS 36 44 63 83 21 52 63 49 65
FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE BORRACHA E PLÁSTICO 37 56 32 37 34 36 47 34 50
FABRICAÇÃO DE CELULOSE, PAPEL E PRODUTOS DE PAPEL 70 109 119 94 77 64 62 31 20
FABRICAÇÃO DE COQUE, REFINO E PETRÓLEO 66 80 148 117 115 158 170 193 161
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 97 134 118 123 97 83 64 96 90
FABRICAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS E MATERIAIS ELÉTRICOS 30 51 39 26 27 23 31 90 47
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E BEBIDAS 72 62 38 38 31 35 39 51 38
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE METAL 101 75 121 74 56 37 43 31 24
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS MINERIAIS NÃO-METÁLICOS 41 89 64 38 44 47 31 32 60
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS 179 209 168 145 182 158 173 151 160
FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 137 188 162 114 116 111 155 183 147
METALURGIA BÁSICA 161 159 218 162 164 142 165 131 145
SERVIÇOS PRESTADOS PRINCIPALMENTE ÀS EMPRESAS 89 117 125 106 101 82 90 53 51
DEMAIS SETORES 473 481 419 388 308 342 318 325 299
TOTAL 1.687 2.020 1.944 1.672 1523 1.468 1.559 1.486 1.468
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Número de Certificados de Averbação por categoria Número de Certificados de Averbação por categoria 
contratual contratual –– 20002000--20082008

ANO UM EP FT SAT FRA OUT TOTAL
2000 226 34 214 1.077 51 85 1.687
2001 320 39 269 1.213 72 107 2.020
2002 261 39 200 1.280 52 112 1.944
2003 234 39 181 1.082 41 95 1.672
2004 247 31 202 938 27 78 1.523
2005 237 53 186 828 73 91 1.468
2006 253 45 179 929 79 74 1.559
2007 243 46 197 841 73 86 1.486
2008 239 46 262 777 64 80 1.468
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Número de certificados de Averbação segundo os Número de certificados de Averbação segundo os 
principais países fornecedores de tecnologia principais países fornecedores de tecnologia 

20002000--20082008

PAÍSES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
ALEMANHA 264 285 303 231 214 202 227 210 214
BRASIL 112 110 83 82 70 79 102 79 125
CANADÁ 60 45 65 65 58 45 48 27 43
ESPANHA 70 61 45 55 48 39 50 33 37
ESTADOS UNIDOS 513 547 565 447 374 377 418 412 343
FRANÇA 108 160 153 120 107 105 94 105 85
ITÁLIA 91 128 100 103 81 61 73 68 80
JAPÃO 94 153 151 109 128 128 146 154 147
REINO UNIDO 61 90 80 96 85 77 82 80 65
SUÍÇA 44 71 49 45 55 47 41 47 50
DEMAIS PAÍSES 270 370 350 319 303 308 278 271 279
TOTAL 1.687 2.020 1.944 1.672 1.523 1.468 1.559 1.486 1.468
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Principais importadores de tecnologia, segundo os Principais importadores de tecnologia, segundo os 
pagamentos de royalties e licenças pagamentos de royalties e licenças -- 20052005

Economias US$ milhões Em % do Total
União Européia (25) 62.210 44,8
       Extra-UE (25) 39.283 28,3
EUA 24.501 17,6
Japão 14.654 10,5
Cingapura 8.647 6,2
Canada 6.874 4,9
China 5.321 3,8
Coréia 4.561 3,3
Australia 2.005 1,4
Tailândia 1.674 1,2
Russia 1.593 1,1
Brasil 1.404 1,0
Malásia 1.370 1,0
Hong Kong 1.289 0,9
África do Sul 1.071 0,8
Total 138.970 100,0
Fonte: OMC


