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Resumo
Este estudo objetivou avaliar o nível de parcerias e patentes brasileiras acerca de produtos naturais no setor empresarial e acadêmico, e então relacioná-lo com o panorama de investimentos e recursos humanos destinados a
área de Química, Farmácia e Biotecnologia no país, que são imprescindíveis para as atividades de bioprospecção com o objetivo de descobrir princípios ativos de interesse para a saúde humana a partir da biodiversidade.
2OHYDQWDPHQWRIRLUHDOL]DGRQRVEDQFRVS~EOLFRVGHSDWHQWHVGR%UDVLO(VWDGRV8QLGRVH(XURSDHQRVVLWHV
dos órgãos de fomento à pesquisa e recursos humanos no país. Fica evidente a necessidade de incentivarmos a
cultura da patenteabilidade por parte da academia e empresa nacionais, no tocante a produtos e processos advindos da biodiversidade, tornando-se imprescindível uma mudança brusca na atual legislação que regulamenta
o seu acesso, assim como uma maior aproximação do setor empresarial com o acadêmico.

Abstract
7KLV VWXG\ DLPHG WR HYDOXDWH WKH OHYHO RI SDUWQHUVKLSV DQG %UD]LOLDQ SDWHQWV RQ KHUEDO GUXJV LQ WKH EXVLQHVV
sector and university, and then list it to the investment outlook for human resources and the Chemistry, Pharmacy
and Biotechnology in the country, wich are essential to bioprospecting activities in order to discover the active
ingredients of concern to human health from biodiversity. The survey was conducted in patent public banks
LQ %UD]LO WKH 8QLWHG 6WDWHV DQG (XURSH DQG RQ WKH ZHEVLWHV RI DJHQFLHV WKDW VXSSRUW UHVHDUFK DQG KXPDQ
UHVRXUFHVLQWKHFRXQWU\,WLVHYLGHQWWKHQHHGIRUDZDUHQHVVRISDWHQWDELOLW\E\WKHDFDGHP\DQGQDWLRQDO¿UPV
with regard to products and processes arising from biodiversity, making it essential to a sudden change in current
laws governing your access, as well as a closer in the business sector with academia.
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Introdução
A Associação Brasileira de Empresas do Setor Fitoterápico, Suplemento Alimentar e de Promoção da
6D~GH $%,),6$  HVWLPD TXH R PHUFDGR GH ¿WRWHUiSLFRVQRSDtVFUHVoDDOJRHPWRUQRGHDRDQR
O percentual pode ser considerado baixo diante da
relação da indústria nacional de medicamentos e da
megadiversidade do país, e, dessa forma o país deixa
GHJHUDU86ELOK}HVDQXDOPHQWH $FHVVR 
2SULPHLURFDVRGHXP¿WRWHUiSLFRJHQXLQDPHQWHEUDVLOHLURpR$FKHÀDQODQoDGRQRPHUFDGRHPGHYLGRDRJUDQGHLQYHVWLPHQWRHP3 'SHODPDLRULQG~VWULD
farmacêutica nacional, o Achè Laboratório, em parcerias
UHDOL]DGDV FRP JUDQGHV LQVWLWXLo}HV GH SHVTXLVD GR
sul e sudeste do país (Natercia, 2005). É sabido que a
PDLRULD GRV ¿WRWHUiSLFRV FRPHUFLDOL]DGRV p GH SODQWDV
validadas em países estrangeiros e quando fabricados
QRSDtVDPDWpULDSULPDPXLWDVYH]HVpLPSRUWDGD8QV
dos inúmeros gargalos que explicam esse fato são as di¿FXOGDGHVFULDGDVSHODDWXDOUHJXODPHQWDomRDRDFHVVR
à biodiversidade no país (Brasil, 2001). A longa tramitaomRSDUDVHUDSURYDGRRSHGLGRGHDXWRUL]DomRDRDFHVR
DFDED LPSRVVLELOLWDQGR R SHVTXLVDGRU GH UHDOL]DU VXDV
atividades de pesquisa ou de bioprospecção, levando
muitos dos pesquisadores a optarem por trabalhar na
irregularidade (Marques, 2011).
Assim, principalmente devido à necessidade de inserção do Brasil nas estratégias da OMS sobre medicina
tradicional e à necessidade do conhecimento dos comSRQHQWHV GD QRVVD ELRGLYHUVLGDGH Do}HV UHFHQWHV
por parte do governo foram tomadas, como exemplo
a criação das políticas públicas para plantas mediciQDLV H ¿WRWHUiSLFRV %UDVLO    TXH IDYRUHce o desenvolvimento desses medicamentos para a
Atenção Básica em Saúde (Boorhem, 2010); a política
nacional da biodiversidade (Brasil, 2002), que relata
os componentes básicos para a demanda relacionada
à biodiversidade em ciência e tecnologia do país: coQKHFLPHQWRFRQVHUYDomRHXWLOL]DomRVXVWHQWiYHOGH
seus componentes (Marinoni e Peixoto, 2010); assim
como a criação recente da Lei de Inovação (Brasil,
2004), que surge como um instrumento institucional
relevante para apoiar as políticas industrial e tecnológica no Brasil (Matias-Pereira e Kruglianskas, 2005).
A Lei de Inovação contempla diversos mecanismos de
apoio e estímulo à constituição de alianças estratégicas e ao desenvolvimento de projetos cooperativos
entre universidades, institutos tecnológicos e empresas nacionais (Brasil, 2004), o que favorece o desenYROYLPHQWRGRPHUFDGRGH¿WRWHUiSLFRVQRSDtV
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O compartilhamento de propriedade intelectual acadêPLFDHPSUHVDULDOpFDGDYH]PDLVHPLWHQWHjPHGLGD
TXH D SHVTXLVD H DV SXEOLFDo}HV FLHQWt¿FDV DGHUHP-se ao novo conceito de acesso aberto, no qual ocorre
D VRFLDOL]DomR GH H[SHULrQFLDV LQIRUPDo}HV H LGpLDV
sobre um determinado assunto (Tapscott e Williams,
  'LIHULQGR GR FOiVVLFR PRGHOR GH LQRYDomR IHFKDGDRQGHDiUHDGH3 'EXVFDHQFRQWUDUVROXo}HV
através dos próprios esforços, sem uma interação com
RXWURV DJHQWHV H[WHUQRV ± FRODERUDGRUHV YROXQWiULRV
comunidades e redes de inovação. O conceito de inovação aberta, proposto em 2003 por Henry ChesbrouJKSUHVVXS}HTXHDVHPSUHVDVSRVVXHPVXDVIURQWHLras permeáveis às idéias e ao capital humano externo,
explorando, assim, o poder da genialidade, da comSHWrQFLD FROHWLYD DXPHQWDQGR D H¿FLrQFLD GRV VHXV
LQYHVWLPHQWRVHP3 'FRQVHTXHQWHPHQWHJDQKDQGR
FRPSHWLWLYLGDGHQRPHUFDGR +XL]LQJK 
'HQWUHDVHPSUHVDVGHDOWDWHFQRORJLDSURStFLDSDUDD
inserção da inovação aberta na sua gestão, destaca-se a Indústria Farmacêutica (Bianchi et al., 2011),
SRLVGL¿FLOPHQWHXPDVyHQWLGDGHVHUiFDSD]GHIRUnecer todo o conjunto de necessidades das empreVDV SDUWLFLSDQWHV GR VHWRU FRPR SHVTXLVD FLHQWt¿FD
e tecnológica, testes clínicos, propriedade intelectual,
¿QDQFLDPHQWRFDSLWDOL]DomRPDQXIDWXUDPDUNHWLQJH
distribuição (Judice e Baêta, 2005). Atualmente, o surJLPHQWRGHFRODERUDo}HVFRPDViUHDVELRWHFQROyJLFDVWHPEHQH¿FLDGRJUDQGHPHQWHRGHVHQYROYLPHQWR
de insumos e de medicamentos a base de produtos
naturais (Fundação Biominas, 2001).
2 SUHVHQWH WUDEDOKR REMHWLYRX UHDOL]DU XPD SHVTXLVD
H[SORUDWyULD FRP UHODomR j FDSDFLGDGH FLHQWt¿FD H
institucional do país nas áreas do conhecimento que
se relacionam diretamente com a exploração dos bioativos, assim como avaliar as redes de cooperação
entre setor empresarial e acadêmico na área mencioQDGD H UHDOL]DU D SURVSHFomR WHFQROyJLFD D UHVSHLWR
GDVSUHSDUDo}HVPHGLFLQDLVDEDVHGHELRDWLYRV

Metodologia
O trabalho baseou-se em uma pesquisa exploratória
UHDOL]DGD DWUDYpV GR OHYDQWDPHQWR DFHUFD GRV 3URgramas de Pós-graduação, de doutores e projetos de
pesquisas na área de Farmácia, Química e BiotecnoORJLDIRUDPXWLOL]DGRVRVVLWHVGR&RQVHOKR1DFLRQDO
GH'HVHQYROYLPHQWR&LHQWt¿FRH7HFQROyJLFR &13T 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) e da Plataforma Lattes.
Para o levantamento de patentes envolvendo prepaUDo}HVPHGLFLQDLVFRQWHQGRPDWHULDLVGHFRQVWLWXLomR
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indeterminadas derivados de algas, líquenes, fungos
RX SODQWDV RX GHULYDGRV GRV PHVPRV UHDOL]RXVH
XPDEXVFDDYDQoDGDQDTXDUWDVHPDQDGHGH]HPEUR
de 2011, nos bancos públicos de patentes do Instituto
Nacional de Propriedade Industrial (INPI), do 8QLWHG
6WDWHV3DWHQWDQG7UDGHPDUN2I¿FH 86372 HGREuURSHDQ3DWHQW2I¿FH (32 DWUDYpVGD&ODVVL¿FDomR
Internacional de Patentes (CIP) para o referido grupo
$.(SRVWHULRUPHQWHDQDOLVRXVHDVHPSUHVDVTXHID]LDPSDUWHGD$VVRFLDomRGRV/DERUDWyULRV
Farmacêuticos Nacionais (ALANAC). Entre as emSUHVDV DVVRFLDGDV OLVWDGDV IRUDP YHUL¿FDGDV DV TXH
WUDEDOKDYDPGLUHWDPHQWHQDSURGXomRGH¿WRWHUiSLFRV
HDVVXDVSDUFHULDVFRPLQVWLWXLo}HVGHHQVLQRHSHVquisa no país. Os dados obtidos foram apresentados
QDIRUPDGHWDEHODVHJUi¿FRVGHEDUUDV
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)LJXUD1~PHURGH'RXWRUHVGLVWULEXtGRVQDViUHas de Química e Farmácia pelo país, (A) no setor de
ensino superior e (B) no setor empresarial (Fonte:
Estatística da Base de Currículos da Plataforma LatWHV±5DQNLQJGH,QVWLWXLo}HVSRUÈUHDGH$WXDomRHP
 

Resultados e Discussão
As áreas do conhecimento que se destacam para o
desenvolvimento de medicamentos a base de produtos naturais são as de Química, Farmácia e mais
recentemente a de Biotecnologia. No Brasil, são registrados atualmente 212 cursos de pós-graduação
UHFRQKHFLGRVSHOD&$3(6HSURMHWRVGHSHVTXLVD
apoiados pelo CNPq para as áreas do conhecimento
mencionadas (Figura 1). Com relação à distribuição
GH GRXWRUHV QmR IRL SRVVtYHO TXDQWL¿FiORV SDUD D
área de Biotecnologia, pois a Plataforma Lattes não
FODVVL¿FDHVVDiUHDGHFRQKHFLPHQWRVHSDUDGDPHQWH
das outras. Portanto, vinculados ao setor de ensino
superior, existem 4410 doutores na área de Farmácia
H 4XtPLFD SUHYDOHFHQGR D PDLRU SDUWH GHOHV 
(3.845) no setor público (Figura 2A), enquanto que no
setor empresarial, apenas 118 doutores estão empregados no país para as mesmas áreas do conhecimenWRSHUFHEHQGRVHRQ~PHURUHGX]LGRGHIDUPDFrXWLcos doutores (16) atuantes nesse setor (Figura 2B).
Figura 1 - Número de Projetos de Pesquisa apoiados pelo CNPq e Relação de Cursos de Mestrado
3UR¿VVLRQDOH$FDGrPLFRH'RXWRUDGR5HFRPHQdados e Reconhecidos pela CAPES na área de
Química, Farmácia e Biotecnologia (Fonte: Mapa
de Investimentos do CNPq em 21/07/2011 e Relação de Cursos Recomendados e Reconhecidos
pela CAPES em 24/08/2011)
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(VVHVGDGRVMXVWL¿FDPDSURGXomRFLHQWt¿FDHOHYDGD
do país, no entanto não explica o baixo número de
patentes nacionais, o que pode ser esclarecido por
diversos motivos, dentre eles, a falta de cultura da
patenteabilidade e a aversão aos negócios por parte
dos pesquisadores brasileiros (Marques e Gonçalves-Neto, 2007).
Com relação ao levantamento de patentes para a CIP
$.UHIHUHQWHDSUHSDUDo}HVPHGLFLQDLVFRQtendo materiais de constituição indeterminadas, derivados de algas, líquenes, fungos ou plantas, ou derivados dos mesmos, foram encontradas 68 patentes
QR,13,QR86372HQR(32VHQGRTXH
GDV GHSRVLWDGDV QR ,13, DSHQDV  VmR QDFLRnais e as demais patentes são de países estrangeiros,
SUHYDOHFHQGRRV(VWDGRV8QLGRVFRPDPDLRUSDUWH
GRVSHGLGRVGHQWUHRVSDtVHVHVWUDQJHLURV GDGRVQmRPRVWUDGRV 9DOHUHVVDOWDUTXHDDWXDOL]DomR
desses bancos públicos de patentes é semanal.
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Percebe-se que a maioria das titularidades das patentes estrangeiras no INPI, para a referida CIP, pertence
jSHVVRDMXUtGLFD  HQTXDQWRTXHDVEUDVLOHLUDV
VmRGHSRVLWDGDVDPDLRULDSRUSHVVRDItVLFD  
geralmente pesquisadores de universidades (Figura
$ 'HDFRUGRD/HLGH3URSULHGDGH,QGXVWULDOTXDQGR
a instituição deixa de ser a titular da patente, ela perde
RGLUHLWRGHH[SORUDUHFRPHUFLDOL]DURREMHWRGDSDWHQte, dessa forma, diversas são as desvantagens para
DPEDV DV SDUWHV DV LQVWLWXLo}HV SHUGHP YLVLELOLGDGH
IUHQWHjVRXWUDVLQVWLWXLo}HVHyUJmRVGHIRPHQWRHRV
SHVTXLVDGRUHVGL¿FLOPHQWHFRQVHJXLUmRDUFDUVR]LQKRV
FRPRVFXVWRVGRGHSyVLWRGDSDWHQWH %UDVLO 
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3DUDDVSDWHQWHVQDFLRQDLVGHSRVLWDGDVQR,13,D
região sudeste detém a titularidade da maioria delas
  )LJXUD   VHQGR R HVWDGR GH 6mR 3DXOR R
maior depositante no país, enquanto que para a região norte nenhuma patente foi encontrada e no nordeste apenas duas para a referida CIP (Figura 5).
Figura 4 – Porcentagem de patentes nacionais depositadas no INPI para o grupo A61K 36/00, distribuídas segundo a região do país depositante
(Fonte: INPI 21/12/2011).

Com relação às patentes de titularidade de pessoa jurídica,
DPDLRUSDUWHGHODVpGHSRVLWDGDSRUHPSUHVDV  
nos países desenvolvidos, enquanto que no Brasil a maioULDpGHSRVLWDGDSHODVXQLYHUVLGDGHV   )LJXUD% 
Esses dados mostram a necessidade de as empresas
brasileiras investirem mais em pesquisa e inovação.
Figura 3 - Porcentagem de patentes depositadas
no INPI para o grupo A61K 36/00, distribuídas
segundo a sua titularidade, se pessoa física ou
jurídica (A) e quando pessoa jurídica, se universidade ou empresa (B), tanto para patentes nacionais quanto para de outros países (Fonte: INPI
21/12/2011).

Figura 5 – Porcentagem de patentes nacionais depositadas no INPI para o grupo A61K 36/00, distribuídas segundo o estado brasileiro depositante
(Fonte: INPI 21/12/2011).

Estudos de mapeamento de patentes são ferramenWDV GH SURVSHFomR WHFQROyJLFD TXH VmR FDSD]HV GH
LQÀXHQFLDUGHIRUPDVLJQL¿FDWLYDXPDLQG~VWULDDHFRQRPLDRXDVRFLHGDGHFRPRXPWRGR 6HUD¿QL6LOYDH
$UDXMR 8PDYH]TXHDSURSULHGDGHLQWHOHFWXal é necessária no aproveitamento do potencial para
o desenvolvimento econômico de um país (Sahoo,
0DQFKLNDQWLH'H\ 
O fato é que, o Brasil possui grande parte da sua
biodiversidade inexplorada e enorme potencial na
geração de produtos e processos que podem ser patenteáveis na área de produtos naturais. Apesar do
SURFHVVRGHSURWHomRHFRPHUFLDOL]DomRGDVFULDo}HV
de pesquisas nacionais terem sido estimuladas por
SROtWLFDV UHFHQWHV 2OLYHLUD H 9HOKR   p QHFHVsário que as universidades e empresas brasileiras
DWHQWHPSDUDDLPSRUWkQFLDGDXWLOL]DomRGHSDWHQWHV
como instrumento competitivo frente ao mercado gloEDOL]DGR )HUUHLUD*XLPDUmHVH&RQWDGR 
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Por conta disso, a associação de esforços e competências para a promoção da cadeia produtiva farmaFrXWLFDGH¿WRWHUiSLFRVHSODQWDVPHGLFLQDLVDWUDYpV
da inovação aberta, tornou-se ponto estratégico no
modelo de negócios de diversas indústrias e empresas farmacêuticas.
Através da lista de associados da ALANAC foi possível detectar 30 empresas farmacêuticas cadastradas,
sendo que 10 estão envolvidas na produção de meGLFDPHQWRVGHRULJHPYHJHWDO 7DEHOD SURGX]LQGR
DR WRGR  ¿WRWHUiSLFRV VLPSOHV RX HP DVVRFLDomR
QmR VHQGR FRQWDELOL]DGR VXDV GLIHUHQWHV IRUPDV GH
DSUHVHQWDomR 'LDQWH GHVVH OHYDQWDPHQWR SHUFHEH-se a pequena lista de empresas cadastradas, o que
QmRVXSUHRV¿WRWHUiSLFRVUHJLVWUDGRVQD$19,6$
QRDQRGH %UDQGmR ¿FDQGRHYLGHQWHD
GL¿FXOGDGH GH RUJDQL]DomR GD FDWHJRULD GL¿FXOWDQGR
assim a análise desse importante setor de mercado
no país.
Tabela 1 – Relação das empresas produtoras
de fitoterápicos no país, associadas a ALANAC, e suas respectivas parceiras com instituições de pesquisa.
Empresa (Matriz)

Universidades Parceiras

Apsen (São Paulo-SP)

NI

Biolab (São Paulo-SP)

NI

Brasterápica (Atibaia-SP)

NI

Geolab (Anápolis-GO)

NI

.OH\.HUW] 3RUWR$OHJUH56

NI

Hypermarcas (Barueri-SP)

NI

Luper (Bragança Paulista-SP)

NI

Natulab (Sto Antônio de
Jesus-BA)

8()68)5%81,%$1H
FAMAM

Hebron (Caruaru-PE)

8)&8)518)3%8)3(
8)$/8)%$8)5-81,)(6383(86381,&$03

7.6 *RLkQLD*2

8)*281%,*7)

1,±QmRLQIRUPDGRDVLQVWLWXLo}HVHPSDUFHULDV

'LDQWH GHVVD GL¿FXOGDGH RXWUR EDQFR GH GDGRV D
3ODWDIRUPD /DWWHV IRL XWLOL]DGR SDUD D EXVFD GH HPpresas farmacêuticas, no qual foram listadas 10 empresas privadas com vinculação de doutores farmaFrXWLFRVGHVWDFDPVHD<%,26HD1$785$DPEDV
ORFDOL]DGDVHP6mR3DXORSRUGHVHQYROYHUHPSURGXtos inovadores a partir da biodiversidade através da
elaboração e gestão de projetos em parcerias, seja
SDUDRDSRUWHGHUHFXUVRV¿QDQFHLURVRXLQWHOHFWXDLV
$ GLVWULEXLomR JHRJUi¿FD GDV LQG~VWULDV QDFLRQDLV
SURGXWRUDVGH¿WRWHUiSLFRVDVVLPFRPRGRVHVWDGRV
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brasileiros depositantes de patentes referentes à CIP
$.UHÀHWHPH[DWDPHQWHDPDLRUFDSDFLGDGH
de investimentos em termos de infra-estrutura, produomRFLHQWt¿FDHUHFXUVRVKXPDQRVQDVLQVWLWXLo}HVGH
pesquisa da região sudeste do país.
'HVWDFDPRVDQHFHVVLGDGHGRVSDtVHVHPGHVHQYROvimento incentivarem as atividades de bioprospecção
DWUDYpVGDVSHVTXLVDVUHDOL]DGDVHPSDUFHULDFRPR
setor acadêmico, empresarial e governamental, miniPL]DQGRDVVLPDVSHUGDVDGYLQGDVGDVDo}HVGHELRpirataria que sofrem pelos países desenvolvidos. Sendo necessário para isso o combate a falta de cultura
no país com relação à patenteabilidade em produtos
QDWXUDLVHYLGHQFLDGDQHVVHWUDEDOKRXPDYH]TXHR
Q~PHUR GH SDWHQWHV QD iUHD QmR UHÀHWH R SRWHQFLDO
GDÀRUDEUDVLOHLUDHPXLWRPHQRVDFDSDFLGDGHLQVWLWXFLRQDOHFLHQWt¿FDLQVWDODGDQRSDtV1HVVHVHQWLGR
pQHFHVViULRUHSHQVDUPRVHPGHVEXURFUDWL]DUDDWXDO
OHJLVODomR GH DFHVVR j ELRGLYHUVLGDGH DVVLP ¿FDUi
PDLVIiFLOGHVYHQGDURUHDOSRWHQFLDOTXtPLFRGDÀRUD
nacional, o que permite alavancar a exploração de novos nichos no setor de mercado de produtos naturais.

Referências
Acesso Mercado e Políticas Públicas de Medicamentos. Questões burocráticas e falta de recursos
para inovação causam entraves à produção nacioQDO GH PHGLFDPHQWRV ¿WRWHUiSLFRV. 16 jun. 2010.
'LVSRQtYHO HP KWWSDEL¿VDRUJEUQRWLFLDVB YHU
DVS"QHZV !$FHVVRHPQRY
%LDQFKL 0 &DYDOLHUH$ &KLDURQL ' )UDWWLQL ) H
Chiesa, V. 2011 - Organisational modes for Open Innovation in the bio-pharmaceutical industry: An exploratory analysis. Technovation, v.31, n.1, p.22-33.
Boorhem, R.L. 2010 - Normas recentes e as políticas
SDUD¿WRWHUiSLFRVH¿WRWHUDSLDQR%UDVLORevista Fitos,
v.4, n. 2, p.18-20.
%UDQGmR $   )LWRWHUDSLD FRP FHUWH]D
Pharmacia Brasileira, n.81, p.22-28.
%UDVLO   /HL  Q  GH  GH PDLR GH 
5HJXOD GLUHLWRV H REULJDo}HV UHODWLYRV j SURSULHGDGH
LQGXVWULDO%UDVtOLD')
Brasil 2001 - MP nº 2.186-16, de 23 de agosto de
'LVS}HVREUHRDFHVVRDRSDWULP{QLRJHQpWLFR
a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional
associado, a repartição de benefícios e o acesso à

5HYLVWD)LWRV9ROQMDQHLURPDUoR

3HVTXLVDH'HVHQYROYLPHQWR5HVHDUFKDQG'HYHORSPHQW

tecnologia e a transferência de tecnologia para sua
FRQVHUYDomR H XWLOL]DomR H Gi RXWUDV SURYLGrQFLDV
%UDVtOLD')
%UDVLO'HFUHWRQGHGHDJRVWRGH
 ,QVWLWXL SULQFtSLRV H GLUHWUL]HV SDUD D LPSOHmentação da Política Nacional da Biodiversidade.
%UDVtOLD')
%UDVLO/HLQGHGHGH]HPEURGH
'LVS}HVREUHLQFHQWLYRVjLQRYDomRHjSHVTXLVDFLHQWt¿FDHWHFQROyJLFDQRDPELHQWHSURGXWLYR
HGiRXWUDVSURYLGrQFLDV'LiULR2¿FLDO>GD5HS~EOLFD)HGHUDWLYDGR%UDVLO@%UDVtOLD')GH]
Seção 1, p. 2-4.
Brasil 2006 - Ministério da Saúde, Brasil. Secretaria
GH&LrQFLD7HFQRORJLDH,QVXPRV(VWUDWpJLFRV'HSDUWDPHQWR GH $VVLVWrQFLD )DUPDFrXWLFD 'HFUHWR
nº 5.813, de 22 de junho de 2006. Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos - PNPMF.
%UDVtOLD')
Brasil 2008 - Ministério da Saúde, Brasil. Portaria inWHUPLQLVWHULDO Q  GH  GH GH]HPEUR GH 
Aprova o Programa Nacional de Plantas Medicinais
e Fitoterápicos e cria o Comitê Nacional de Plantas
0HGLFLQDLVH)LWRWHUiSLFRV%UDVtOLD')
)HUUHLUD$$*XLPDUmHV(5H&RQWDGR-&
- Patente como instrumento competitivo e como fonte
de informação tecnológica. Gestão & Produção, v.16,
QS

Exploração de Bioativos: Parcerias e Patentes

Marques, R. e Gonçalves-Neto, C. 2007 - The Bra]LOLDQ V\VWHP RI LQQRYDWLRQ LQ ELRWHFKQRORJ\ D SUHOLminar study. Journal of Technology Management &
Innovation, v.2, n.1, p.55-63.
Marques, F. 2011 - Emaranhado Burocrático. Pesquisa FapespQS
Matias-Pereira, J. e Kruglianskas, I. 2005 - Gestão de
inovação: a lei de inovação tecnológica como ferramenta de apoio às políticas industrial e tecnológica do
Brasil. RAE-eletrônica, v.4, n.2, Art.18.
Natercia, F. 2005 - Parcerias e inovação impulsionam setor farmacêutico. ,QRYDomR8QLHPS, v.1, n.3,
p.32-37.
2OLYHLUD50H9HOKR/%HQHItFLRVHULVFRVGD
SURWHomR H FRPHUFLDOL]DomR GD SHVTXLVD DFDGrPLFD
uma discussão necessária. Ensaio: avaliação e políticas públicas em educação, v.17, n.62, p.25-54.
6DKRR10DQFKLNDQWL3H'H\6++HUEDO
drug patenting in India: IP potential. Journal of
EthnopharmacologyYQS±
6HUD¿QL056LOYD*)H$UDXMR$$63URVpecção tecnológica: Morinda citrifolia e indústria farmacêutica. Revista GEINTEC, n. 1, v. 1, p. 22-31.
7DSVFRWW'H:LOOLDPV$'2V1RYRV$OH[DQGULQRV ,Q 7DSVFRWW ' H :LOOLDPV$' Wikinomics:
como a colaboração em massa pode mudar o seu negócioS1RYD)URQWHLUD5LRGH-DQHLUR

Fundação Biominas. 2001 - Parque Nacional de EmSUHVDV GH %LRWHFQRORJLD %HOR +RUL]RQWH GH] 
 S 'LVSRQtYHO HP  KWWSZZZDQELRRUJEUSGI
PFWBSDUTXHBQDFLRQDOBHPSUHVDVSGI!$FHVVRHP
maio 2011.
+XL]LQJK(.5(2SHQLQQRYDWLRQ6WDWHRIWKH
art and future perspectives. TechnovationYS
Judice, V.M.M. e Baêta, A.M.C. 2005 - Modelo Empresarial, Gestão de Inovação e Investimentos de
Venture Capital em Empresas de Biotecnologia no
Brasil. Revista de Administração Contemporânea,
YQS
0DULQRQL/H3HL[RWR$/$VFROHo}HVELROyJLFDVFRPRIRQWHGLQkPLFDHSHUPDQHQWHGHFRQKHFLmento sobre a biodiversidade. Ciência e Cultura, v. 62,
n.3, p.54-57.

5HYLVWD)LWRV9ROQMDQHLURPDUoR



