
Gerenciamento dos ativos de 
inovação e empreendedorismo na 

FIOCRUZ.  

Reunião CD 
Maio  – 2019  



Política de Inovação  



 Congresso Interno  
•  TESE 5 - “A Fiocruz tem capacidade de desenvolvimento tecnológico e inovação 

para a sustentabilidade e a efetividade do SUS e para a consolidação do Complexo 
Econômico-Industrial da Saúde, devendo reorientar seu modelo de fomento e 
indução, articular suas atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, 
produção e educação, e promover projetos institucionais referenciados nas 
necessidades presentes e futuras do SUS, bem como aprimorar sua capacidade de 
articulação externa de modo a garantir a sustentabilidade política, social, tecnológica 
e econômica de suas atividades.” 

 
•  Diretriz 1 – Explorar as possibilidades do marco legal de CT&I que se conectem com os princípios 

institucionais e, ao mesmo tempo, favoreçam a criação de ambiente institucional pró-inovação e das 
relações internacionais em pesquisa; 

•  Diretriz 8 – Avançar na estratégia de prestação de serviços tecnológicos especializados para atividades 
voltadas à PD&I (...); 

•  Diretriz 9 – Avançar em mecanismos de compartilhamento de uso de laboratórios, equipamentos, 
plataformas, recursos humanos, protocolos de pesquisa e capital intelectual (...); 

•  Diretriz 12 – Criar programas que incentivem a otimização das capacidades instaladas das unidades da 
Fiocruz por meio de novas parcerias que ampliem a sustentabilidade financeira das unidades, de acordo 
com o preconizado no marco legal; 

•  Diretriz 13 – Criar ambientes de inovação em saúde comprometidos com o SUS por meio de ideação, pré 
aceleração, aceleração e incubação, visando a geração e a execução de projetos com base no Marco 
Legal de CTI, respeitando as diretrizes e prioridades institucionais; 



 Histórico  
Marco Legal de CT&I  

•  Protagonismo da Fiocruz na elaboração da Lei 13.243/2016 -  desde 2013 
até a publicação em 2016 

•  Representantes da VPPIS, Gestec (com suporte GESTEC-NIT) e Procuradoria, além da 
ASPAR no GT da Relatoria Congresso Nacional; Promoção de Seminários, na Fiocruz RJ, 
MG, Salvador; participação da Presidência em Audiências Públicas; Reuniões com 
entidades; dentre outras ações) 

 

•  Protagonismo da Fiocruz na elaboração da EC 85/2015, incluindo na autoria 
de artigos, como é o caso da internacionalização de ICT pública e da 
inclusão da “inovação” ao artigo 200 que trata da competência do SUS 

 
•  Participação colaborativa junto ao MCTIC na construção do Decreto 

9.283/2018 que regulamenta a Lei 13.243/2016 (Consultas Públicas, 
Reuniões. Análise de diversas minutas até a publicação do Decreto).  

•  GT com representação da VPPIS, Gestec (com suporte Gestec-NIT), Bio-Manguinhos e 
Procuradoria 



Recepcionadas contribuições de 19 diretorias para 
o aprimoramento da minuta da Política 

Institucional de Inovação; 

Foram feitos 33 comentários gerais; 

Foram feitos 219 comentários quanto ao disposto 
na minuta; 

Sugeridas 227 revisões (dessas, 70 tratam 
de inserções de novos artigos e/ou incisos, ora 

distribuídas e consolidadas em 141 tabelas, 
analisadas pelo GT) 



	
v  Todas	as	contribuições	foram	analisadas	à		luz	dos	disposi-vos	legais,	especialmente,	Lei	

13.243/2016,	Lei	10.973,	decreto	9283/2018	e	foram	observados	os	alinhamentos		ao	
deliberado	no	úlEmo	Congresso	Interno	da	Fiocruz,	notadamente	no	tocante	às	diretrizes	da	
sua	tese	nº	5.	

v  Essa	portaria	de	políEca	de	inovação	comporta	propósitos	e	diretrizes	gerais,		cabendo,	
necessariamente,	a	elaboração	de	norma-vas	específicas	para	cada	uma	das	respec-vas	
questões	dispostas	na	Portaria	e	a	adequação	às	mesmas	considerando	as	parEcularidades	
de	cada	unidade.	

v  Também	foi	considerado	fundamental	que	a	políEca	insEtucional	de	inovação	seja	tema	de	
pauta	e	que	seus	disposiEvos	e	orientações	sejam	reavaliados	a	cada	Congresso	Interno.	



Fomento  
Sistema de Ciência tecnologia e Inovação  



Programa Inova Fiocruz ? 

Um conjunto de ações articuladas, com compromisso 

em investimentos contínuos e sustentados no Sistema 

Fiocruz de Ciência, Tecnologia & Inovação. 

 

Seu principal objetivo é estimular a pesquisa e o 

desenvolvimento, em todas as áreas de atuação da 

Fundação Oswaldo Cruz, visando a entrega de produtos 

para a sociedade. 



Programa Inova Fiocruz - Editais 

Geração de 
Conhecimento 

Novos 
Talentos 

Produtos 
Inovadores 

Ideias 
Inovadoras     

Lacunas de conhecimento que 
representam entraves importantes  
para a Saúde Pública 

Recém Doutores - Lacunas 
de conhecimento que 
representam entraves 
importantes para a Saúde 
Pública 

.  

Projetos inovadores em estágio 
avançado de desenvolvimento, 
geração de produtos para a 
sociedade. 

Criatividade e originalidade, 
novas soluções para 
favorecer a inovação em 
saúde.  



Impacto Orçamento* - Fiocruz 

Edital
Orçamento	
Aprovado

Projetos
Aprovados Média

Geração	de	Conhecimento 9.968.077R$								 104 95.847R$						
Ideias	Inovadoras 8.456.296R$								 71 119.103R$				
Novos	Talentos 3.944.970R$								 57 69.210R$						
Produtos	Inovadores 11.024.240R$						 22 501.102R$				
Total	Geral 33.393.583R$						 254 131.471R$				

30%

25%
12%

33%

%	FOMENTO	

Geração	de	Conhecimento Ideias	Inovadoras
Novos	Talentos Produtos	Inovadores

•  Serão	repassados,	através	do	INOVA	valores	superiores	a	MR$	50		de	recursos,	em	
pesquisa	para	os	próximos	2	anos	

•  Para	2019	a	programação	da	Fiocruz	ação	de	pesquisa	(ação	8315)	passou	de	MR$	123	em	
2016	para	MR$	191	em	2019	incremento	de	inova	12%	o	INOVA.	100.000	Extra	LOA	2018	

*EXECUÇÃO	SIAFI	E	PROGRAMAÇÃO	SAGE	EM	13/03/2019;	O	cadastro	do	Plano	Anual	de	2019	no	SAGE	ainda	está	em	andamento	



Informações obtidas a partir de processo  
unificado de fomento e avaliação 

 
•  Mapeamento das linhas de pesquisas e competências no Sistema 

Fiocruz de Ciência tecnologia e inovação 

•  Identificação de competências complementares e busca de articulação 

de projetos (Asparaginase, impressoras 3D entre outros); 

•  Identificação de Gargalos (alta demanda de bolsas,  direcionamento 

para novos editais); 



Gestão de propriedade intelectual 



Origem da COPAT em 2002 
•  Portaria	240/2002-PR	

	

Critério	decisório:	
estudo	de	viabilidade	

patentária	(EVP)	posiEvo	

Indicação	nominal	de	
membros	fixos	e	

suplentes	sem	experEse	
definida	de	acordo	com	
a	pauta	da	reunião	



•  TOP	10	
1.  Falta	 de	 priorização	 insEtucional	 dos	 projetos	 de	 pesquisa	 com	 tecnologias	

protegidas	(ausência	de	integração	da	gestão	da	propriedade	intelectual	com	
a	gestão	de	P&D);	

2.   Ausência	 de	 revisões	 periódicas	 do	 porUólio	 de	 patentes	 (apenas	 da	 15ª.	
anuidade);	

3.   Esvaziamento	 da	 reunião	 (moEvos:	 aposentadoria,	 afastamento,	 falecimento,	
localização	e	estrutura);	

4.   Falta	 de	 infraestrutura	 adequada	 para	 a	 realização	 das	 reuniões	 (sigilo	 das	
informações,	ferramentas	para	reunião	à	distância);	

5.   Ausência	de	membros	com	exper%se	em	mercado,	novos	negócios,	inteligência	
compeEEva,	etc;	

COPAT – Dificuldades enfrentados 



•  TOP	10	

6.  QuesEonamentos	associados	à	falta	de	legi-midade	das	decisões;	

7.   Ausência	da	dimensão	estratégica	na	decisão;	
8.   Patente	 como	 indicador	 de	 produção	 cien\fica	 ao	 invés	 de	 a-vo	 intangível	

ins-tucional;	
9.   Ausência	de	legi-mação	da	COPAT	como	instância	decisória	ins-tucional;	

10.  Surgimento	 de	 pedidos	 de	 patentes	 depositados	 por	 inventores	 da	 Fiocruz	
fora	do	fluxo	ins-tucional	nos	úl-mos	2	anos.	

COPAT – Dificuldades enfrentados 



COPAT – Portfolio de Documentos de 
Patentes  

Brasil	 Exterior	 Total	
Pedidos	de	patentes	

em	elaboração		 06	 20	 26	

Pedidos	de	patentes	
requeridos¹	 68	 68	 136	

Patentes	concedidas	 12	 115	 127	
Total	 		 		 289	

Tecnologias	²	 		 		 89	
1	–	Sendo	13	PCT	(Tratado	de	Cooperação	em	Matéria	de	Patentes)	
2	-Apenas	aquelas	tecnologias	referentes	aos	documentos	de	patente	vigentes,	tanto	no	Brasil	
quanto	no	Exterior,e	cujos	documentos	de	patente	são	geridos	pela	Fiocruz.	
Atualizado:	março/2019.	

Principais competências 
tecnológicas da Fiocruz: 

i)  identificação de biossequências com 
aplicação em diagnóstico;  

ii)  identificação de biossequências com 
aplicação em vacinas; 

iii)  plataformas industriais para fabricação de 
vacinas;  

iv)  métodos de diagnóstico; 
v)  bibliotecas de compostos químicos e “blocos 

de construção’ de novas moléculas;  
vi)  síntese química. 



1.  Estudo	de	Viabilidade	Patentária	-	EVP:	R$	12.400,00*	
2.  Elaborar	relatório	descriEvo,	reivindicações,	desenhos,	resumo	de	pedido	de	patente:	R$	7.200,00*	
3.  Depositar	um	pedido	de	patente	no	Brasil	(honorários	+	taxa	INPI):	R$	2.048,47		+	R$	70,00	=	R$	2.118,47	
4.  Anuidades	(20	anos):	R$	13.507,71	

• Inves-mento	mínimo	total	para	um	pedido	de	patente	(item	1+2+3+4)	=	R$	35.226,18	
	
				Serviços	frequentes:	
	
ü  Obtenção	e	encaminhamento	do	parecer	de	exigência	técnica	emiEdo	pelo	INPI:				R$	1.243,75	
ü  Preparo	de	material	para	atendimento	de	exigência	formal:	R$	1.844,17	
	

*Os	valores	podem	variar	mediante	complexidade.	

Copat - Investimento no Brasil 
para: 



Copat - Investimento no exterior para 
manutenção um pedido de patente: 
ü Austrália:	R$	145.258,49		
ü Estados	Unidos:	R$	70.090,00*		
ü Japão:	R$	173.016,62		
ü Canadá:	R$	57.173,65		

ü Colômbia:	R$	95.361,44		
ü China:	R$	142.202,86		
ü Equador:	R$	89.265,80		
ü Europa:	R$	133.970,00	

*É comum a divisão do pedido patente no escritório americano. Há casos de divisão em 14 pedidos 
majorando o investimento.  
**Investimento apenas com anuidades e honorários do escritório do Brasil, ainda a serem incorporados os 
honorários no exterior. 
	

ü  Solicitação	de	Extensão	de	Prazo:	R$	1.293,78	
ü  Tradução	técnica	pedido	de	patente:	Português	–	Inglês:	R$	9.240,00*	
ü  Apresentação	posterior	de	documento:	R$	1.293,77	
*Valor	médio	apurado.	



•  Principais	aprimoramentos:	
1.   Nova	composição	e	regras	de	funcionamento;	
2.  Definição	de	critérios	obje-vos	para	subsidiar	a	decisão;	
3.   Revisões	periódicas	do	porUólio	de	patentes	que	favorecerão	a	relação	

custo-benewcio;	
4.  Ciência	das	decisões	da	COPAT	à	Presidencia	e	às	Direções	de	Unidade	

com	 a	 finalidade	 de	 harmonização	 das	 estratégias	 ins-tucionais	 de	
proteção	intelectual	e	P&D;	

5.   Inclusão	 da	 competência	 para	 decidir	 sobre	 assuntos	 relacionados	 à	
gestão	estratégica	da	proteção	legal	por	segredo	industrial	e	registro	de	
desenho	industrial;	

6.   Possibilidade	de	par-cipação	remota.	

Proposta de Nova COPAT  



•  Presidente:	Coordenação	da	Gestec	
•  Especialistas	fixos:	Representação	de	áreas	de	conhecimento	variadas	

•  Especialistas	convidados:	Representação	variável	com	base	no	Banco	de	Especialistas	
da	Fiocruz	de	acordo	com	a	pauta	da	reunião.	

•  Assessores	técnicos:	Gestec	

•  															 					

Os	 especialistas	 fixos	 e	 convidados	 deverão	 apresentar	 experPse	 em	 pelo	menos	 um	 dos	
segmentos:	 vacinas,	 diagnósEcos,	 medicamentos,	 fármacos,	 equipamentos,	 bioprodutos,	
síntese	 química,	 produtos	 naturais,	 economia,	 novos	 negócios,	 inteligência	 compeEEva,	
prospecção	de	mercado,	propriedade	industrial,	entre	outros.		

Nova COPAT - Composição 

Os	especialistas	fixos	terão	mandato	de	4	anos	sujeito	a	renovação.	

Secretaria	ExecuEva:	Gestec		



DIMENSÃO	ESTRATÉGICA	

Interesse	insEtucional	da	tecnologia	
para	a	Fiocruz,	o	SUS	e	o	Sistema	
Nacional	de	Inovação	em	Saúde.	

	

Presidência	e	a	Direção	das	Unidades	

DIMENSÃO	TÉCNICA	

•  Estudo	de	Viabilidade	Patentária	
(EVP);	

•  Relatórios	financeiros;	
•  Prospecções	técnica,	legal	e	de	

mercado;	
•  Aspectos	jurídicos	e	parcerias	

formais	ou	informais.	
	

Sistema	Gestec-NIT	

Nova	COPAT	–	Processo	decisório	



Inovação e empreendedorismo 



Inova	-	Empreendedorismo	

Produtos	

GC	
Ideias	

Porxólio	de	Inovação	Fiocruz	

FAR	 BIO	 MS	 Acordos,	Contratos,	Parcerias	

				Produto	+	Serviço	+	Start-up	e/ou	Spin	off	

Fluxo Inovação 



Café	com	Inovação	-	dia	05/12 

	O	Café	com	Inovação	realizado	em	dezembro	de	2018	teve	como	foco	a	oferta	interna,	ou	seja	
apresentar	as		tecnologias	desenvolvidas	na	Fiocruz	para	as	unidades	de	produção	da	própria	
Fiocruz.	
	



Vinte	e	quatro	tecnologias	foram	selecionadas	e	apresentadas	para	especialistas	
e	representante	das	Unidades	de	produção	da	Fiocruz		
Os	projetos	foram	apresentados	com	o	objeEvo	de	avaliação	da	capacidade	de	
absorção	 interna,	 e	 a	 possibilidade	 das	 unidades	 de	 produção	 absorverem	
projetos	antes	que	os	mesmos	sejam	oferecidos	para	parceiros	externos.		
	



Café	com	Inovação	

Após	as	apresentações	foram	realizadas	14	reuniões	entre	
os	criadores	e	os	representantes	das	áreas	de	produção.	



Fomentar a atitude empreendedora no ecossistema de 
inovação e, especialmente, na comunidade da Fiocruz, 
visando a criação, desenvolvimento e acesso ao 
conhecimento, tecnologias, produtos e serviços que 
provoquem impactos positivos para a sociedade. 

Programa de Empreendedorismo 





FIOCRUZ: ATOR CENTRAL NO ECOSSISTEMA 
DE INOVAÇÃO 



FIOCRUZ		Biological	produc-on	Unit	
Bio-Manguinhos	



PREVENT	AND	SAVE	LIVES	
	
10	Vaccines:		
	
•  Diphtheria,	Tetanus,	Pertussis	and	

Haemophilus	influenzae	type	b	(DTP+Hib)	
•  Yellow	Fever	
•  Haemophilus	influenzae	b	(Hib)	

conjugated																			
•  Meningococcal	AC	
•  Pneumococcal		10-valent,	conjugated	
•  Oral	PoliomyeliPs	1	and	3	
•  InacPvated	PoliomyeliPs	
•  Human	rotavirus	
•  Measles,	Mumps	and	Rubella	(MMR)	
•  Measles,	Mumps,	Rubella	and	Varicella	

vaccine	(MMRV)	

Vaccines	



Central	America	,	North	
America	and	Caribbean													
24	countries	 African																						

28	countries	

South	America	
11	countries	

Asia	
10	countries	

Oceania	
1	country	

Contribu-on	to	interna-onal	public	health		I		74	
countries	
Vaccines:	Yellow	Fever	vaccine	and	Meningococcal	AC/2001-	168,119,180	doses	



New Technologies for New Vacines 
Negleted tropical Diseases 
 

• New	Infrastructure:	first	
prototypes	GMP	plant	in	
LaEn	America	

•  Schistosomiasis	
•  Leprosy	
•  Leismaniasis	
•  Zika	Virus	



Production and Innovation,  The FIOCRUZ  Center Henrique Penna (Prototypes, Biopharmaceuticals and 
Reagents) inaugurated in December of 2016 has the first prototypes GMP plant in Latin America, filling a gap 
in the innovation chain of in the region. The plant of prototypes is intended to do the scale up process and the 
production of lots for clinical studies. The CHP will incorporate new technologies, expanding the technological 
capacity and the production of strategic inputs in Brazil. With an area of 15,316 m2, the building consists of 6 
floors, being 2 of them intended for the production area (reagents for diagnosis and biopharmaceuticals), 1 for 
the prototypes plant and 3 floors for service and  facilities. 



Fiocruz Vaccine for 
helminths 

New ADJUVANTS 
Nanoformulations  



Lepvax: leprosy vaccine 
prophylactic and therapeutic vaccine 
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InducEon	of	protecEve	response	with	decrease	
of	bacillary	load	in	mice	(2	or	3	doses)	and	
reducEon	of	neural	damage	in	armadillos	
(compared	to	BCG)..	

•Provides	MDT	at	no	
cost

•Provides	some	financial	
and	technical	support	for	
cl inical	trial
•Al ign	partners	for	uptake	
of	a 	successful	leprosy	
el imination	scheme

•Provides	clinical	trial	sites	for	
enrollment	and	follow-up
•Immunologic	and	safety	
laboratories

•Supplies	GMP	vaccine
• Transfers	technology	for	
loca l	manufacture
•Scientific	support	for	
vaccine	immunology
•Cl inical/regulatory	support

IDRI FioCruz

Novartis	
FoundationILEP

•Determines	bacillary		and	
nerve	conduction
•Early	s tage	career	
development	for	Brazilian	
investigators

•Supports	leprosy	diagnosis

1	

2	 4	

What is the vaccine?	 

Preclinical tests in mice and armadillos	 

Partnerships in trials for the evaluation of Lepvax	 

ILEP-International Federation of Anti-Leprosy Associations 
IDRI Infection Diseases Institute 
Novartis Foundation 
Fiocruz 



1- Traditional approach with 
Inactivated virus (Fiocruz 
Technology) 
 
2-Disruptive synthetic 
approaches with partners  

  

Zika	Virus	Vaccine		



Universal Flu Vaccine: 
Chimeric HA constructs 

38	

Krammer	and	Palese,	J	Inf.	Dis.	219:S62	(2019)	



39	Krammer	and	Palese,	J	Inf.	Dis.	219:S62	(2019)	

Universal Flu Vaccine: 
Mosaic HA constructs 


